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Bản tin số 12/ 2016.                                                                                   Liên lạc :  12842 Carvel Ln, TX.77072 

 

Họp Mặt Ngày 22 tháng 5 Năm 2016 

 
 

 

 Lần họp mặt hôm nay được MX Lê Thành 

Nhật nhận trách nhiệm tổ chức tại tư gia của anh, vốn 

là người có tài quán quyến về nội trợ, một mình anh 

đứng bếp thết đãi quý MX tham dự . 

 Hiện diện trong buổi họp:  NT Tango, NT 

Trần Ngọc Toàn, NT Lê Quang Liễn, Nguyễn Đình 

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

Hoàng Lung, Nguyễn Văn Ngà, Bùi Thế Hùng, Giang 

Văn Nhân, Trịnh Văn Tằng, Nguyễn Thanh Phương, 

Lý Quốc Trung, Lê Thành Nhật, Cao Văn Sơn, Lê 

Trung Nhuận, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lãm, 

Lưu Văn Phán, các chị bận bịu việc nhà nên chỉ có chị 

Lãm tham dự. Sau phần khai mạc với lễ chào cờ 

VNCH và phút mặc niệm, anh Hội Trưởng Lưu Văn 

Phán trình bày mục đích của buổi họp định kỳ.  

 MX Võ Phước Tiêm trình bày chi thu trong 

thời gian qua và quỹ hiện tại của Hội TQLC Houston. 

Kế đến MX Nguyễn Văn Lý xin từ nhiệm Hội Phó 

Nội Vụ và anh em hiện diện đã đề cử MX Lý Quốc 

Trung thay thế đãm nhận  nhiệm vụ Hội Phó Nội Vụ 

kiêm phụ trách Xã Hội, anh Trung đã nhận lời và sẽ 

chu toàn trách nhiệm. 
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  Anh hội trưởng phổ biến Thiệp Mời của BTC 

Ngày Quân Lực và kêu gọi anh em tham dự đông đảo. 

Anh Phán cho biết anh nhận làm SQ Nghi Lễ nên mọi 

việc giao cho MX Lý Quốc Trung điều động anh em. 

Anh cám ơn MX Đặng Vi sau thời gian gắn máy trợ 

tim đã sinh hoạt bình thường với hội.   

 Từ sau Đại Hội TQLC 2015, số Mũ Xanh ở 

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

người thì không còn sinh hoạt từ sau đại hội. Nhìn vào 

số MX Houston trên danh sách của Tổng Hội, ai cũng 

nghĩ rằng một thực lực của hội khá hùng mạnh, nhưng 

thực tế mỗi lần họp mặt cũng những gương mặt cũ mà 

nay đếm được trên  20 người. Do đó trong lần họp mặt 

ngày 13 tháng 3, 2016, khi đề cập đến tổ chức mừng 

trọng thể ngày Sinh Nhật Binh Chủng TQLC tại nhà 

hàng, NT Tango lưu ý nếu tổ chức thì Ban Tổ Chức 

cần phải nắm chắc số lượng tham dự để liệu mình có 

thể thực hiện hay không.  

 Mấy năm trước anh em còn sức khỏe, việc gì 

cũng xong, ngày hôm nay lớp giã từ cỏi thế, bệnh 

tật…, và tất cả mọi việc trở nên khó khăn vì thiếu 

những bàn tay góp sức vào. 

    Bàn tới việc tham dự Đại Hội TQLC 2016 tại 

Grand Rapids Michigan, NT Tango kêu gọi anh em cố 

gắng đi cho thật đông, năm rồi Ban Tổ Chức cổ động 

mời gọi anh em khắp các nơi về Houston và chúng ta 

đã thành công, vì thế  nay chúng ta phải rán thu xếp 

tham dự. NT Tango chắc chắn sẽ đi tham dự bằng xe 

với anh em.  

 MX Lãm được đề cử liên lạc để mướn xe cùng 

với những điều yêu cầu phải làm để tránh việc anh bị 

thiệt thòi vì số ghi tên đi mà giờ chót hủy bỏ. Được 

biết lần này sẽ có các chị tham dự, số chổ có hạn, xin 

ghi tên nhanh lên. 

  

 Sinh Hoạt Houston  

 
Tham Dự Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2016  

 Hội TQLC Houston tham dự ngày Quân Lực 

19 tháng 6, 2016 tại Tượng Đài Chiến Sĩ VNCH và 

Đồng Minh, mặc dù 6 giờ chiều nhưng vẫn còn oi 

bức, anh em TQLC và gia đình vẫn đến tham gia. 

  
 

 Trong hàng quân có sự hiện diện của NT Trần 

Ngọc Toàn, NT Lê Quang Liễn, các MX nguyễn Văn 

Ngà, Nguyễn Ngọc Toàn, Cao Văn Sơn, Đặng Hoàng 

Lung, Đặng Vi, Nguyễn Ngọc Hương, Nguyễn Văn 

Lãm, Lê Khoa, Nguyễn Đức Nhi, Trần Văn Tấn, 

Vang Văn Dũng, Nguyễn Thành Phương, Trịnh Văn 

Tằng, Bùi Thế Hùng, Lý Quồc Trung, Nguyễn Văn 

Lâm, Lưu Văn Phán (Sĩ Quan Nghi Lễ), Giang Văn 

Nhân, đặc biệt Đại Tá TLP SĐTQLC cũng hiện diện 

để cổ động tinh thần anh em. 

 

 

Hội TQLC Houston và Quân Kỳ Binh Chủng 

Đại Tá TLP/SĐ cổ động tình thần anh em 
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Ra mắt sách “Chặng Đường Nối Tiếp”   

 

 
 

 

 

 Nhân dịp Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử 

Bình Điền Houston họp mặt tại nhà hàng Thiên Phú 

bên cạnh tượng đài chiến sĩ VNCH và Đồng Minh, 

MX Giang Văn Nhân ra mắt sách “Chặng Đường Nối 

Tiếp” vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, đúng lúc mừng 

Ngày Quân Lực tại Houston  

 Các bạn tù ATBĐ, bạn đồng đội bên chiến hào 

TQLC, cùng quân trường VBĐL, BĐQ, Không Quân, 

Pétrus Ký, ủng hộ mạnh mẻ, đặc biệt thân hữu 

Houston tìm đến mua ủng hộ. 

Sách được bán theo yêu cầu  

Xin liên lạc: (832) 495-7724.                                                             

Ấn phí $15 + $3 cước phí trong USA 

 

Tham dự Đại Hội 2016 

 

 Hội Thủy Quân Lục Chiến Houston lên đường 

tham dự Đại Hội TQLC tại Grand Rapids Michigan 

gồm có: 

- NT Tango TLP/SĐTQLC, MX Lưu Văn Phán, MX 

Nguyễn Văn Lãm và phu nhân, MX Võ Phước Tiêm 

và phu nhân, MX Trịnh Văn Tằng và phu nhân, MX 

Đặng Vi, Trương Văn Bé và Cao Văn Sơn, gia đình 

thân hữu Lê Thế Lân.  

 Hai xe khởi hành rời Houston sáng sớm ngày 

Thứ Năm 30 tháng 6, 2016, dừng nghỉ đêm ở 

Arkansas và đến nhà MX Nguyễn Văn Lộc lúc 5 giờ 

30 chiều ngày thứ Sáu 1 tháng 7, 2016. Chuyến đi dài 

vất vả, may mắn thuận buồm xuôi gió, NT Tango và 

anh em bước xuống xe tay bắt mặt mừng với các MX 

và gia đình hiện diện tại đây. 

Tham dự 2 ngày Đại Hội tại Grand Rapids, sáng sớm 

ngày Thứ Hai 4 tháng 7, 2016 hai xe lăn bánh trở về 

Houston, nhằm vào ngày lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ nên 

giao thông giảm bớt, nghỉ đêm ở Springfield Missouri  

và đến Houston tối ngày 5 tháng 7, 2016  

- Anh chị MX Giang Văn Nhân  xuống phi trường 

O’Hare Chicago rồi mướn xe đến Grand Rapids lúc 4 

giờ chiều ngày 28 tháng 6, 2016. MX Truyền Sóng 

Nguyễn Văn Phước đã hướng dẫn du ngoạn Toronto, 

thác Niagara, Niagara on the Lake, Pillitteri Estates 

Winery, Saugatuck Village, thành phố Lansing thủ đô 

của tiểu bang Michigan.  

 

 
 

 Lúc trở về Houston, chuyến bay hảng Spirit bị 

trì hoản đến nửa đêm và khi sắp hàng chờ lên phi cơ 

thì hủy bỏ, hai người  phải ngủ ở phi trường O’Hare 

để kịp chuyến bay lúc 7 giờ sáng của United Airline..  

thác Niagara  

thác Niagara 

gặp gỡ thân mật   
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Tham dự Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ Tại Houston 

 

 Trong lúc anh hội trưởng tham dự Đại Hội TQLC ở Michigan, MX Lý Quốc Trung Hội Phó Nội Vụ và 

anh em TQLC Houston tham dự Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ được tổ chức cùng ngày. Hiện diện trong phái đoàn 

TQLC Houston tham dự gồm có:  

 NT Trần Ngọc Toàn và phu nhân, NT Lê Quang Liễn và phu nhân, các MX Lý Quốc Trung, Nguyễn 

Văn Ngà, Lê Thành Nhật, Đặng Hoàng Lung, Lê Khoa,  Nguyễn Thành Phương. Hội TQLC Houston đã ủng hộ 

Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ $100.  

 Ngoài ra còn có MX Mguyễn Ngọc Toàn và phu nhân tham dự với khóa 9/72, Trung Tá Nguyễn Văn 

Cảnh và Bác Sĩ Đỗ Mỹ Ánh trong bàn của Nhảy Dù.  

 

Houston, tiễn chân một người nữa ra đi 

 

 Sau Đại Hội TQLC 2015 tại Houston, lần lượt các MX giã từ đồng đội: MX Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn 

Bé, Lâm Chí Sĩ, NT Nguyễn Xuân Tòng, Nguyễn Văn Thạch. Những ngày còn lại là những giờ phút quý giá để 

vui bên hạnh phúc gia đình, gặp gỡ đồng đội, những người đã một thời cùng sát cánh bên nhau chiến đấu để bảo 

vệ tự do.  

 MX Nguyễn Văn Thạch trong thời gian sinh hoạt với Hội TQLC Houston vào thập niên 1980 đã bảo trợ 

rất nhiều gia đình MX vượt thoát khỏi Cộng Sản Việt Nam bằng đôi chân, bằng ghe thuyền đến các trại tỵ nạn 

Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương…qua định cư tại Houston Texas, một số anh em đó đã thành công trong cuộc 

sống, nay anh Thạch ra đi để lại nỗi buồn thương xót trong mỗi người chiến hữu ngày xưa. 

 

  

  

 

Tin Buồn 

 

MX Nguyễn Văn Thạch  

Sĩ Quan Hành Quân Huấn Luyện TĐ3/TQLC  

đã từ trần ngày 2 tháng 7, năm 2016 tại Houston 

Hưởng thọ 73 tuổi 

Xin chia buồn cùng Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Thạch 

và Tang Quyến, cầu xin hương hồn MX Nguyễn 

Văn Thạch sớm siêu thoát cỏi Non Bồng. 

 

 

Chia Buồn 

 

Thân Mẫu MX Hoàng Công Một là: 

Bà Maria Vũ Văn Thị Bê 

được Chúa gọi về ngày 11 tháng 7 năm 2016 

Hưởng thọ 90 tuổi 

Xin thành kính chia buồn cùng MX Hoàng Công 

Một và Tang Quyến. Nguyện cầu linh hồn Maria Vũ 

Văn Thị Bê sớm hưởng Nhan Thánh Chúa 

 

MX Lưu Văn Phán và anh chị Nguyễn Văn Thạch 2009 Lễ phủ kỳ trước giờ tiễn anh đi 
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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: 

 - Tổ chức mừng Sinh Nhật Binh Chủng TQLC   

 - Báo cáo tài chánh  

 - Linh Tinh. 

Thời gian:  12 giờ 30 trưa  

Ngày:  Chủ Nhật 7 tháng 8 năm 2016 

Địa điểm:  13146 Leader  

   Houston, TX.77072 

        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 

 

 

Tổ chức mừng Sinh Nhật Binh Chủng TQLC 

 Theo dự định của MX Hội Trưởng Lưu Văn Phán Hội TQLC Houston sẽ tổ chức Ngày Sinh Nhật Binh 

Chủng TQLC vào thời gian đầu tháng 10 năm 2016. Để có được số gia đình MX chính xác (tương đối) tham dự 

để Ban Tổ Chức lo tình, đồng thời BTC cần nhân sự hợp tác trong việc tổ chức như văn nghệ, trang trí, tiếp tân 

(có hội đoàn bạn và thân hữu), an ninh, thủ quỹ, địa điểm nhà hàng, ẩm thực….  

 Kính mời Quý NT, Quý MX và Gia Đình TQLC Houston tham dự buổi họp đông đủ cùng góp công sức  

để tổ chức Ngày Sinh Nhật Binh Chủng TQLC được thành công. Các Chị luôn luôn là một nhân tố giúp cho 

mọi việc suông sẻ, thành quả như ý, mong các Chị tham gia hổ trợ cho Ban Tổ Chức. 

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 
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Des Moines, IA. 50316 

 

 

Đôi dòng về Đại Hội 2016 

 

 
 

 Đại Hội 2016 tại Grand Rapids bế mạc vào lúc 

trước 11 giờ đêm ngày 3 tháng 7 năm 2016, đại hội 

được tổ chức tại một thành phố nhỏ, nằm gọn trong 

lòng được bao bọc bởi Ngũ Đại Hồ, một phần biên 

giới thiên nhiên của Gia Nả Đại và Hoa Kỳ. Tuy là 

một thành phố với số MX trên đầu ngón tay, nhưng 

nhìn tổng quát đây là một Đại Hội rất thành công nhất 

dù số MX tham dư hạn chế. Theo nhận xét cá nhân đại 

hội đặc biệt có: 

 - Không khí gia đình ấm cúng trong ngày gặp 

mặt 

 - Thành phố nhỏ nên sinh hoạt chung quanh 

yên tỉnh, không ồn ào náo nhiệt 

 - Khí hậu mát, trong lành 

 - Một Ban Tổ Chức kết hợp MX từ các tiểu 

bang 

 - Sự hợp tác và giúp đở tận tình của các MX 

Canada, cùng với dàn cờ xí của Atlanta, súng khăn 

cùng phụ tùng cho toán QQK từ Houston. Tất cả từ 

lúc dàn dựng và thu dọn sạch sẽ khi hạ màn. 

 - Sự hy sinh, tinh thần của các chị (Chị Lộc, 

chị Tài…) các cháu. 

 - Các hội đoàn bạn tại địa phương thân thiện, 

đặc biệt TSQ và hội đoàn quân đội từ Toronto Gia Nả 

Đại đến tham dự, chứng tỏ mối liên hệ mật thiết của 

TQLC với các đơn vị bạn tại đây. 

 - Một bất ngờ nhưng làm tất cả mọi người mũi 

lòng. 

 Nỗi lòng người quả phụ có chồng phục vụ 

Pháo Binh TQLC đã hy sinh năm 1972 tại 

Quảng Trị, đã mấy chục năm, từ ngày trở 

thành quả phụ, trách nhiệm nuôi con, qua xứ 

người, phục vụ nhà hàng từ sáng tới tối, rồi 

nay được thấy lại anh em đồng đội của chồng 

về đây họp mặt.  

Bên cạnh đó tình cảm của binh chủng mà 

chồng chị phục vụ, bạn bè, cấp chỉ huy may 

mắn còn đây, quan khách, các đơn vị bạn trọn 

vẹn dành cho chị quả phụ. 

- Trưởng Ban Tổ Chức mong muốn mọi người về 

tham dự vui và trọn vẹn tình huynh đệ chi binh,  

 Từ sau Đại Hội 2015, Cọp Biển lìa đàn càng 

nhiều do định luật khắc khe bất di dịch của tạo hoá, 

những năm về trước khi chia tay hẹn sang năm chắc 

chắn gặp lại nhau ngày tái ngộ, nhưng bây giờ sang 

năm đâu biết được sẽ thiếu vắng những ai đây? 

 Cầu chúc sức khỏe đến mọi người để sang 

năm còn trông thấy nhau vào Đại Hội TQLC năm 

2017 tại Oklahoma.  


