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Bản tin số 11/ 2016.                                                                                   Liên lạc :  12842 Carvel Ln, TX.77072 

 

Họp Mặt Ngày 13 tháng 3 Năm 2016 

 

 
 

 Hôm nay anh Hội Trưởng Lưu Văn Phán vì 

bệnh cúm, sợ mang lây bệnh cho anh em đến họp nên 

anh ủy thác cho Hội Phó Nội Vụ MX Nguyễn Văn Lý 

điều hành buỗi họp. 

 Sau lễ chào cờ và mặc niệm, anh Lý đã trình 

bày quan niệm của riêng mình trong trách nhiệm Hội 

Phó Nội vụ anh mong muốn kêu gọi vài anh em đã bị 

khai trừ trở về sinh hoạt với hội.  

 NT Liễn khẳng định hội đã kêu gọi từ lâu và 

chỉ mong muốn cá nhân đó bày tỏ lập trường, tránh 

giao lưu với người mà các Hội Đoàn Quân Đội không 

ai tiếp xúc. 

 Anh Lý đề cập đến tổ chức ngày Sinh Nhật 

Binh Chủng TQLC và xin ý kiến của anh em. Sau một 

số ý kiến MX Đặng Vi xin trình bày kế hoạch của anh 

Hội Trưởng Lưu Văn Phán như sau: 

 - Sở dĩ mừng Xuân Bính Thân (2016) tổ chức 

tại tư gia vì anh Phán hội trưởng đã dự tính mời các 

Hội Đoàn bạn trong ngày Sinh Nhật Binh Chủng 1 

tháng 10 năm nay tại nhà hàng. 

 - Theo thỏa thuận trong giao tế với nhau, mỗi 

hội đoàn chỉ nhận lời tham dự 1 lần duy nhất trong 

năm. Nếu mừng Xuân vừa qua tại nhà hàng thì sẽ 

không được mời họ lần thứ hai trong ngày Sinh Nhật 

Binh Chủng. 

 NT Tango lưu ý Hội TQLC Houston nếu tổ 

chức tại nhà hàng phải nắm chắc số người tham dự để 

liệu mình có thể thực hiện được hay không. 
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 Từ sau Đại Hội TQLC 2015, số Mũ Xanh ở 

Houston hao hụt lần, vài người vì bệnh tật nên không 

đến nữa, hiện tại số anh em còn mạnh khỏe, nhưng 

chưa biết được những gì ở ngày mai. Chỉ mong sao 

anh em đã nói thì rán giúp bàn tay vào.  

 MX Võ Phước Tiêm trình bày quỹ hiện tại của 

hội Houston, những chi thu trong thời gian qua. 

 MX Giang Văn Nhân giới thiệu chương trình 

Đại Hội 2016 tại Grand Rapids Michigan, mong anh 

em thu xếp đi tham dự. 

 NT Tango kêu gọi anh em cố gắng đi cho thật 

đông, năm rồi anh em các nơi về Houston, nay chúng 

ta phải rán thu xếp tham dự. NT Tango chắc chắn sẽ 

đến nếu thời gian đó sức khỏe của ông khả quan.  

 Theo tin hành lang anh hội trưởng cho biết sẽ 

mướn 2 xe để chuyên chở, tùy thuộc số người ghi tên 

tham dự thêm vào lần họp mặt ngày 22 tháng 5 năm 

2016, sẽ có thông báo chính thức.    

 Hiện diện trong buổi họp:  NT Tango, NT 

Trần Ngọc Toàn, NT Lê Quang Liễn, Huỳnh Văn 

Trọn, Võ Phước Tiêm, Đặng Vi, Lê Khoa, Đặng 

Hoàng Lung, Nguyễn Văn Ngà, Lê Đức Học, Bùi Thế 

Hùng, Giang Văn Nhân, Trịnh Văn Tăng, Huỳnh 

Đình Khải, Trần Văn Ngân, Nguyễn Văn Lâm, Vang 

Văn Dũng, Nguyễn Văn Tánh, Lý Quốc Trung, 

Trương Văn Bé, Cao Văn Sơn, Trần Văn Tấn, 

Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lãm, các chị Hợp, chị 

chị Nhân, chị Toàn, chị Bé, chị Tằng, Quách Nương. 

 

 Sinh Hoạt Houston  
 

             

Chia Buồn  
 

MX Lâm Chí Sĩ, TĐ2PB/TQLC  
Từ trần ngày 19 tháng 3 năm 2016 tại Houston Texas 

Hưởng thọ 67 tuổi 

Hội TQLC Houston và VPC xin chia buồn cùng  Gia Đình và Tang Quyến                                                            

Nguyện cầu hương linh anh Lâm Chí Sĩ sớm siêu thoát về Cõi Vĩnh Hằng 

 

  
MX Lâm Chí Sĩ 
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Tham Dự Kỷ Niệm năm thứ  2 

Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ VN và Đồng Minh tại Austin ngày 3 tháng 4 
 

 
 

 

Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2016 
 

 Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2016 rơi đúng 

vào ngày Thứ Bảy, Hội Đoàn Quân Đội đã chọn ngày 

Thứ Bảy thuận tiện cho anh em cựu quân nhân 

QLVNCH đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Quân Cán 

Chính VNCH và các quốc gia Đồng Minh đã hy sinh 

vì bảo vệ “Tự Do”. 

 Ngày Thứ Hai đầu tuần mưa dông cả thành 

phố Houston và các vùng lân cận gây nên cơn lụt vì 

lưu lượng mưa quá lớn (12 inches), một số trường học 

đóng cửa, các đài truyền hình khuyên dân chúng nếu 

không có gì cần thiết thì nên ở nhà,  và theo dự báo 

thời tiết mưa vẫn tiếp tục, riêng ngày Thứ Bảy có triển  

vọng mưa 70% với cường độ gió mạnh vào buổi sáng, 

buổi chiều giảm dần chỉ còn mưa 40%. 

 Ngày Quốc Hận năm nay được tổ chức đúng 

thời gian, mấy ngày trước đó, cảnh vật u buồn, mưa 

gió làm mọi người lo lắng. Anh Đỗ Đình Vượng Hội 

Trưởng BĐQ Houston Trưởng Ban Tổ Chức buỗi 

tưởng niệm vẫn giữ đúng ngày. 

 Mờ sáng ngày Thứ Bảy, gió thổi nhẹ, vài nơi 

có mưa lất phất, gần trưa trời nắng ráo và buổi chiều 

bầu trời rất đẹp (nhờ vong linh Chiến Sĩ?), Hội TQLC 

Houston đến tham dự với quân số đông nhất. 

 NT Tango, NT Lê Quang Liễn, các MX: Lưu 

Văn Phán, Huỳnh Văn Trọn, Lê Trung Nhuận, Võ 

Phước Tiêm, Đinh Văn Trung, Nguyễn Ngọc Toàn, 

Nguyễn Văn Ngà, Lê Thành Nhật, Lê Khoa, Lý Quốc 

Trung, Cao Văn Sơn, Đặng Vi, Nguyễn Văn Lâm, 

Vang Văn Dũng, Đặng Hoàng Lung, Trịnh Văn Tằng, 

Nguyễn Ngọc Hương, Nguyễn Văn Lý, Trương Văn 

Bé, Nguyễn Thanh Phương, Giang Văn Nhân. Các 

chị: Liễn,Toàn (Nguyễn), Tằng, Nhân.   
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Hội TQLC Houston  tham dự ngày Quốc Hận 2016 

 
Đại Tá TLP cổ động tinh thần anh em 

 

            

 Chia Buồn  
 

NT Phêrô Nguyễn Xuân Tòng,  

Cựu Đại Đội Trưởng TĐ1, Thiếu Tá Trưởng Phòng Hành Chánh Tài 

Chánh /SĐTQLC 

Từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2016 tại Houston Texas 

Hưởng thọ  84 tuổi 

Hội TQLC Houston và VPC  xin chia buồn cùng  Gia Đình và Tang Quyến              

Nguyện cầu linh hồn Phêrô Nguyễn Xuân Tòng sớm hưởng Nhan Thánh Chúa 

 

 

Một đời Thủy Quân Lục Chiến 

 

Cầu cho Linh Hồn Phêrô Nguyễn Xuân Tòng 
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Lễ Phủ Kỳ  

Di quan ra mộ phần 

 

Đại Hội TQLC năm 2016 tại Grand Rapids, Michigan 
 

B. Chương Trình Đại Hội 2016                

 Thứ Sáu 01/7/2016                                     

Mời Quý NT, Quý MX cùng gia đình ghé tư gia 

Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Văn Lộc 

2386 Byron Shores Drive SW  

 Byron Center, MI 49315 

Để dùng cơm hoặc giải khát, nghỉ mệt trước khi về 

khách sạn. Mở cửa từ 10:00 đến 22:00 

Thứ Bảy 02/7/2016                                          

Họp và bầu Tổng Hội Trưởng                          

 Địa điểm: Nhà hàng First Wok                 

2207-44 St. SE 

Grand Rapids, MI 49508     

  Phone (616) 281-0681                

Buổi sáng: 09:00 đến 12:00: Hội họp           

                  12:00: Ăn trưa                 

     Buổi tối: 17:30 đến 22:30: Tiệc họp mặt 

Chủ Nhật 03/7/2016 

Dạ Tiệc, Văn nghệ, Liên Hoan:                                                             

Địa điểm: Nhà hàng First Wok   

Thời gian: Từ 17:30 đến 23:00 

 

C. Phi trường 

Phi trường Gerald Ford International Airport, 

Grand Rapids, Michigan. 

 

D. Khách Sạn 
Hotels Hyatt place Grand Rapids- south  

Phone (616)724-1234 

Phòng 1 giường King & 1 sofa giá $109.00 

Phòng 2 giường Queens’s size giá $112.00 

Code name VNMR  

 

131 Hotel Plaza (cách nhà hàng 5 miles)  

Phone:(616) 241-6444 

$69.50/night 

Điện thoại nói tên Christina để được giá 

$69.50 

E. Chương trình du ngoạn:  

    Những địa điểm có thể thăm viếng tại địa phương: 

(1) Viện bảo tàng Tổng Thống Gerald R. Ford 

303 Pearl St.  NW, Grand Rapids, MI 

49504   đt (616-254-0400) 

(2) Vườn hoa & điêu khắc Fredrick Meijer 

1000 E Beltline Ave. NE, Grand Rapids, 

MI 49525 đt (616-977-7683) 

(3) Thánh đường Đức Mẹ La Vang   

209 Porter SW Wyoming, MI 49509    

đt (616-531-5213) 

(4) Chùa Linh Sơn 

2424 Rouge River  Belmont, MI 49306  

đt (616-364-0375) 

(5) Đài phun nước có âm nhạc lớn nhất thế giới 

The world’s largest musical fountain  

http://ghfountain.com 
101 N. Harbor Dr., Grand Haven, MI   

đt (616-842-4499) 

 

javascript:void(0)
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F. Chi Phí tham dự và yểm trợ Đại Hội 

    Chi phí ẩm thực: 

    -Ăn trưa Thứ Bảy 02/7/2016: $15.00/người 

    -Tiệc họp mặt tối Thứ Bảy 02/7/2016: $25.00/người 

    -Tiệc Đại hội Chủ Nhật 03/7/2016: $55.00/người     

    Nếu tham dự đầy đủ cả 2 ngày: $95.00/người 

    Chi phí tham dự cũng như yểm trợ Đại Hội 2016 

xin gởi ngân phiếu về  

    Thủ Quỹ MX Mai Văn Tấn.  

Phần Memo xin ghi: Yem Tro ĐH 2016 hay 

Chi Phi ĐH 2016. Gởi về : 

MX Mai Văn Tấn 

53717 Meadow Lake CT 

Elkhart, IN.46514 

  

G.Ghi tên tham dự và đưa đón 

 

Quý NT, Quý MX và Gia Đình tham dự cũng 

như cần sự đưa đón xin gởi email cho 

Truyền Thông: bixitrum@yahoo.com 

 

 

 

Thơ mời 
 

 Hội TQLC Houston và VPC kính mời quý NT, quý MX và gia đình đến tham 

dự buổi họp để cùng bàn thảo vấn đề chính yếu sau: 

 

 - Báo cáo sinh hoạt của Hội   

 - Báo cáo tài chánh  

 - Tham dự Đại Hội TQLC 2016 tại Michigan. 

 

Thời gian:  12 giờ 30 trưa  

Ngày:  Chủ Nhật 22 tháng 5 năm 2016 

Địa điểm:  14015 Magnus Ln. 

   Houston, TX.77083 

 

 Xin mời quý gia đình TQLC Houston và VPC đến tham dự buổi họp định kỳ 

của Hội TQLC Houston. 

 

MX Lưu Văn Phán Hội Trưởng 

 

 
 

 

mailto:bixitrum@yahoo.com


 

7 

 

Yểm trợ hàng năm cho anh em TPB 
 Để giúp đở hoàn cảnh của TPB/TQLC tại quê nhà, đó là những bạn đồng ngũ từng kề vai, sát cánh với 

chúng ta trong cuộc chiến tự vệ, gìn giữ sự tự do cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Quý MX Houston 

và VPC có thể gởi ngân phí yểm trợ về cho Thủ Quỹ Võ Phước Tiêm, Chị Trương Phương  nhờ chuyển, hoặc 

có thể gởi trực tiếp về Tổng Hội TQLC. Tiêu chuẩn $100 một năm, tuy nhiên tùy hoàn cảnh của mỗi MX. Hội 

TQLC Houston cảm ơn tình chiến hữu của quý MX và gia đình.  
 

Check xin đề:  VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION 
Memo: giúp TPB. Gởi về: 

MX Võ Phi Hùng 

1447 E. Jefferson Ave 

Des Moines, IA. 50316 

Thủy Quân Lục Chiến mà bà không biết sao? 

 Không biết ngày Đại Hội Thủy Quân Lục 

Chiến 2016 có gì hấp dẫn mà lôi cuốn ông chồng tôi 

mãnh liệt như một miếng sắt bị hút bởi một miếng nam 

châm. Sở dĩ tôi nói ĐHTQLC 2016 chiếm đoạt trái tim 

chồng tôi bởi vì nói có sách, mách có chứng. Thật vậy  

có lần ổng bịnh rất nặng, mới tối qua vô nhà thương 

emergency, sáng hôm sau ổng thức sớm lục đục đi 

làm. Tôi giật mình cản ông lại nhưng ổng lắc đầu lia 

lịa trả lời nghe không lọt lỗ tai: “ nh  h   rồi  Ph i đ  

dành  acation cho ngày  H”. Tuần Noel này con trai 

chúng tôi từ xa về thăm gia đình  tôi muốn gia đình 

xum họp nguyên tuần, đi chơi đây đó vì không biết bao 

giờ mới có cơ hội qúy này. Tôi hỏi ổng lấy vacation ở 

nhà với con nhưng ổng vẫn khăng khăng: “No  ngh  

 àm th  đâu còn  acation cho ngày  H”. Tức cành 

hông mà chẳng làm gì được để thay đổi ý ông. Suy đi 

nghĩ lại thì lại càng tức thêm. H n gì, chúng tôi dọn 

nhà bao nhiêu tháng nay mà thùng nào thùng đó vẫn 

chưa mở, còn nằm chình ình giữa nhà vì ổng khất lần: 

“T  t  anh d n” thì ra anh chàng để dành vacation cho 

ngày ĐH. 

  a mà nghĩ cũng kỳ, ông ta luôn luôn lợi dụng 

thời cơ để “nhồi sọ” tôi. Bất cứ lúc nào, ổng cũng tìm 

cơ hội kể chuyện lính, nói về niên trưởng này, chiến 

hữu kia một cách thao thao bất tuyệt mà không cần biết 

tôi có muốn nghe hay không. 

 Mỗi lần khoác lên người bộ đồ rằn ri là anh ta 

rất hãnh diện. Làm tôi liên tưởng đến ngày xưa khi Tết 

đến  bằng mọi giá, tôi phải thuyết phục mẹ tôi mua cho 

bộ đồ mới rồi háo hức mong đến mùng một được mặc 

bộ đồ mới đi khoe bạn b . Khi mặc bộ đồ TQLC, cách 

cư xử, hành động của anh cũng 100  TQLC. Có nghĩa 

là s n sàng chết vì bộ đồ. Có lần, anh dự chợ Tết với 

bộ đồ TQLC, không biết chuyện gì mà anh nổi nóng 

dõng dạc tuyên bố: “Nếu tôi m c  ộ đồ s   in  tôi s     

qua  nh ng     ộ đồ quân phục này  anh s  nhục tôi t c 

 à anh s  nhục c   inh chủng TQLC  tôi s n sàng đ i 

anh   ngoài c a!” Đối phương nghe anh nói giật mình, 

lẳng lặng bỏ đi. Còn tôi thì rất ngạc nhiên nhưng cảm 

phục. 

 Anh luôn nghĩ đến và bảo vệ danh dự binh 

chủng. Giáo xứ chúng tôi có người bạn thân muốn 

mượn bộ đồ rằn ri của anh cho con của họ để trình diễn 

văn nghệ, nhưng anh dứt khoát từ chối mà không sợ 

bạn giận. Anh bảo tôi, vì bộ đồ TQLC có bảng tên, tiểu 

đoàn, binh chủng  cho nên người mặc phải có trách 

nhiệm bảo vệ nó  không được làm gì bậy bạ để mang 

tiếng xấu cho binh chủng TQLC. Anh không dám cho 

ai mượn vì sợ người mặc làm hại đến thanh danh binh 

chủng. Đây là điều mà tôi không hề nghĩ đến. 

 Mà cũng vui, mỗi năm đi dự ĐH như là cái lệ 

phải đi. Gần tời ngày trong lòng thấy nao nao. Đi để 

nhìn thấy tận mắt gương anh hùng, lòng yêu nước của 

các anh. Cụ thể là anh Hoàng Thiều Quân Y, năm 2015 

vừa rồi khi anh nhận diện một ca sĩ từ VN sang Mỹ 

hát  anh chận người đó lại giảng cho một bài học yêu 

nước  anh tức giận nói lên tình trạng VN đang bị mất 

nước. Hoàng Sa, Trường Sa bị mất mà đảng CS im 

lặng không dám lên tiếng, chỉ biết ác với dân mà h n 

với giặc   và anh khóc. Đối với tôi đó là gương anh 

hùng vì lời nói của anh là những viên đạn đấu tranh 

chống lại chế độ độc tài. 



 

8 

 

 Giống như hàng năm gia đình tụ họp vào ngày 

lễ Tạ  n, Giáng Sinh thì các Cọp Biển gặp nhau vào 

tháng 7. Mỗi năm gặp lại thấy ai cũng khác vì già đi. 

Năm 2015 vừa rồi mỗi lần đọc email thấy tin buồn 

nhiều hơn tin vui, ông chồng tôi giật mình vì không 

biết còn bao nhiêu lần nữa anh còn sức khỏe dự ĐH để 

gặp lại các đàn anh, bạn b  anh kính mến. 

 Năm 2015 vừa rồi mừng sinh nhật binh chủng 

tại IA, anh Hồ Giêng hứa với chúng tôi rằng sẽ gặp 

nhau tại đại hội MI năm nay, nhưng anh đã ra đi. 

Chồng tôi bàng hoàng khi nghe tin buồn. Chúng tôi 

yên lặng nhìn nhau. Lời anh dặn chúng tôi trước khi 

chia tay vẫn còn văng vẳng bên tai,: “Nếu còn sống s  

g p nhau t i  H 2016” Nguyện xin hương linh anh 

phù hộ cho ngày ĐH này thành công. 

 Hôm nay là 2/3/2016 như vậy là chỉ còn 151 

ngày nữa. Vâng, chỉ còn 151 ngày nữa là ngày Đại Hội 

Thủy Quân Lục Chiến 2016. Chồng tôi đếm từng ngày. 

Đi làm không dám nghỉ, để dành vacation cho ngày 

ĐH. Anh mong tới ngày đó để được khoác lên người 

bộ đồ anh yêu quý, để được đón nhận tình huynh đệ 

chi binh, để cùng với đồng đội hát lên bài “Tiến Quân 

Lên Đoàn Cọ  Biển”. Tôi nghĩ anh thích bài hát này 

vì tôi thấy có lúc anh Lộc từ Michigan và ông chồng 

tôi từ Wisconsin hợp ca bài này qua điện thoại. 

 Ban cố vấn ĐH và các niên trưởng tại IA  

không ngại đường xá xa xôi, thức hồi 2, 3 giờ sáng,   

tiếng lái xe từ IA tới MI quan sát hội trường và bàn bạc 

về ngày ĐH. Tôi vừa thắc mắc tại sao nhữmg vị đàn 

anh lớn tuổi này phải bận tâm, mệt nhọc như thế  Thì 

ông chồng tôi lên lớp liền: “   th  ng  m  t     một 

ngày TQLC  à một đời TQLC     danh dự  inh chủng  

   t nh huynh đ  chi  inh      hông  iết còn  ao nhiêu 

 ần h p m t nh  thế....” Trời ạ, may mà tôi hỏi có một 

câu mà lên lớp tôi tới tấp  Rồi anh kết thúc bằng một 

câu: “                         ?” Thú thực, tôi 

cũng không biết ý ông muốn nói gì nhưng không dám 

hỏi tiếp vì sợ bị lên lớp lần nữa! 

 Một con én không làm được mùa xuân, đại hội 

không có nếu không có các MX và gia đình về tham 

dự. Hy vọng tất cả MX và gia đình có mặt trong ngày 

ĐH này. Nhất là những anh chưa từng tham dự ĐH lần 

nào. Các anh nên đi một lần cho biết. Để gặp lại bạn 

b , để ôn lại k  niệm vui buồn đời lính. Vui lắm các 

anh ơi. Bảo đảm các anh sẽ cười suốt hai ngày. Sẽ tr  

lại như ngày xưa, bịnh tật sẽ biến mất vì một nụ cười là 

mười thang thuốc bổ. 

 Viết tới đây, tôi nhớ lại câu hỏi của ông chồng 

tôi “TQLC mà  à  h ng  iết sao?”. Biết chứ, tôi 

đoán già, đoán non. Có lẽ anh chàng muốn khoe. Khoe 

rằng:   à s  th y  TQLC ch ng tôi đoàn  ết  th  ng 

yêu nhau  T  trên  uống d  i  c c niên tr  ng s  ủng 

hộ  m  t ch ng tôi hết m nh  c c chiến h u  hông    

r i đồng đội   ồi  à s  th y TQLC ch ng tôi s  c  m t 

t i  H 2016   i con số     ục!” Wow  anh chàng tự tin 

quá  Mong rằng các anh giúp “thày bói” này một tay 

và trả lời câu hỏi này dùm bằng cách ghi tên tham dự 

ĐH 2016, càng đông càng tốt nhé các anh. Cám ơn các 

anh trước. 

 Trích nguyên văn của anh Giang Văn Nhân thì 

“ ây  à  ần đầu tiên trong lịch s  Ban Tổ Ch c   i 

Hội TQLC là một kết h p MX t i các ti u bang. Xin 

Quý NT, Quý Chiến Hữu và Gia Đình sắp xếp về tham 

dự.” 

 Để kết thúc bài này, mượn lời mời của anh 

Nguyễn Văn Lộc TBTC/ ĐH TQLC 2016 như sau: 

“Kính thưa các Niên Tr  ng  à c c Chiến H u M  

Xanh TQLC  Kính mời c c niên tr  ng  c c chiến h u  

 à gia đ nh     rand  apids  Michigan tham dự  H 

TQLC  Ch ng tôi r t h nh di n, hân hoan chào đ n 

q y  ị.  iêng c c   c Sĩ    T  Quân   TQLC trên toàn 

thế gi i   ính mời c c anh    Michigan đ  hổ tr  tinh 

thần cho thằng em út Quân Y  Nguyễn Văn Lộc. 

Chân thành cám ơn tất c . 

Nguyễn   n Lộc đi n tho i 616-308-8250 ” 
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