
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Thành thật chia buồn cùng tang quyến 

 
Nguyện cầu Hương linh Lan Anh sớm vãng sanh 

miền Cực Lạc 

 
Các bạn bp70 

Lycée Blaise Pascal, Đà Nẵng 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
'Khanh T Tran' via bp70 <bp70@googlegroups.com> 
 

 Feb 13, 2021, 10:40 
AM (18 hours ago) 

 

 
 

 
 

Các bạn bp70 ơi,  
K vừa nhận tin là Lan Anh đã qua đời ngày hôm qua. Thật là một tin buồn. Nguyện cầu 
hương linh LA sớm vảng sanh miền Cực Lạc.  
TtKhanh 
 
Sent from my iPhone 
 
Begin forwarded message: 

From: Minh Tam <mintamh@yahoo.com> 
Date: February 13, 2021 at 9:49:49 AM PST 
To: Le Jardinier Liégeois <zennguyenvanthong@gmail.com> 
Cc: Tran Tien Khanh Yahoo <amiktt@yahoo.com> 
Subject: Re: Năm Mới Tân Sửu 

 
Anh Thông ơi, 

Quelle triste nouvelle! Je n'arrive pas à y croire! 
 
Bien sûr je vais annoncer la nouvelle aux BPs, mais avant tout, aux BP70 avec qui Lan Anh 
est en constant contact. 
 
J'attends plus d'information de ta part avant d'envoyer la lettre de l'Amicale. 
 
Toutes mes condoléances à toi et à ta famille. 
 
Merci à Lan Anh pour tout ce qu'elle a apporté au groupe BP. 
Qu'elle repose en paix. 
 
Affectueusement, 
 
MT 
 
 
On Saturday, February 13, 2021, 5:13:35 PM GMT+1, Le Jardinier Liégeois 
<zennguyenvanthong@gmail.com> wrote: 
 
 
Merci Minh Tâm pour tes voeux.  
Par contre, je dois te communiquer une triste nouvelle me concernant et peut-être les BP 70 ? Je 
viens d'apprendre, par mes cousines, il y a 20mn, que ma sœur Lan Anh, qui vivait aux États-Unis, 
est décédée hier. Peux-tu annoncer à ses condisciples cette information. Merci. 
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nam 
<tntmh@msn.com> 
Feb 13, 2021, 12:03:42 PM (yesterday)  

 

What a sad news! You will be missed along with all the emails that you regularly contributed to 
BP70 forum. Rest in peace Lan Anh. 

. 

 

taml...@hotmail.com 
<tamleduc@hotmail.com> 
Feb 13, 2021, 2:31:35 PM (yesterday)  

Thật là bàng hoàng và xúc động khi nghe tin Lan Anh đột ngột ra đi vĩnh viển, mới ngày ngày 
nào tụi mình cùng Lan Anh họp mặt tại nhà Khanh rồi từ Las Vegas về lại Cali 
Nguyện cầu hương linh Lan Anh sớm vảng sanh miền Cực Lạc 
Thành thật chia buồn cùng gia  đình Lan Anh 
Khanh ơi, mọi phí tổn trong vấn đề chia buồn phúng điếu cho mình xin đóng góp 
Lê Đức Tâm 
 

bichhg 
<bichhg@yahoo.com> 
Feb 13, 2021, 2:46:48 PM (yesterday)  

Tin thật buồn.  
Tụi mình ở ngay Cali, gần gũi với Lan Anh hơn các bạn nhưng cũng chẳng biết gì nhiều hơn.  
  Để mình thăm hỏi thêm và nếu có tin tức gì mới sẽ thông tin cho các bạn.  
HB. 
 
 
 

hoatam...@gmail.com 
<hoatamhieu.vo@gmail.com> 
Feb 13, 2021, 3:27:39 PM (yesterday)  

 
Lặng người, bàng hoàng,sửng sốt khi nghe tin thiệt buồn này. 
 
Thứ bảy tuần  trước còn nhận được bài hát thật hay Lan Anh gởi cho nhóm mình... 
 
Các bạn có đi phúng điếu thì cho H góp phần với . 
 
Mong mọi người giữ gìn sức khỏe cho qua cơn đại dịch này  
 
Hòa  

 

 

trandiemphuong 
<trandiemphuong@hotmail.com> 
Feb 13, 2021, 10:31:58 PM (7 hours ago)  

Các bạn BP70, 
Có hỏi thăm người bạn trong nhóm tập thiền của Lan Anh thì được biết là Lan Anh trước Tết 
một tuần còn vui vẻ & khỏe mạnh đến nhà mấy người bạn gói bánh chưng. Sau đó khoảng 
trước Tết 2 ngày, Lan Anh té ở nhà, chảy máu đầu nhưng ở một mình nên không có ai giúp gọi 



911. Có người bạn đem thức ăn chay đến nhà cho Lan Anh, không liên lạc được nên gọi cảnh 
sát. Sau đó, mấy người cousins của Lan Anh ở Orange County báo cho anh Thông biết. 
Sáng nay khi nhận được tin từ chị Thuý ở Belgique, mình email liền cho các bạn qua address củ 
BP70 Yahoo nên dĩ nhiên không ai nhận được cả. Khanh mới add mình vào group Google ngày 
hôm nay. 
Có tin tức gì thêm mình sẽ cho các bạn biết. 
Buồn quá. 
 
 

Khanh T Tran 
<amiktt@yahoo.com> 
Feb 13, 2021, 10:57:17 PM (6 hours ago)  

Cảm ơn DP đã cho biết tin. Thật là tội cho LA. Có lẽ ông trời ghen ghét với các người đẹp của 
bp70, từ Lưu Bích Nga đến Thiếu Quân, bây giờ là LA. RIP. 
 
 
 
From: TRANG HOANG <huye...@gmail.com> 
Date: February 13, 2021 at 11:23:28 PM PST 
To: Khanh T Tran <ami...@yahoo.com> 
Subject: Re: Lan Anh 
 
 
Cam on Khanh, Cam on Diem Phuong. 
Mong mot mo mail con doc duoc nhung loi chuc dau nam vui ve, mong hai, duoc mot tin buon. 
that la bang hoang.  
Nghi den Lan Anh, nguoi co that nhieu ban be, ban be tu thuo au tho, ban be ngoai doi, ban be 
trong dao,, mot nguoi luon luon song voi ban be, tim den voi ban be, vi ban be rat nhieu, gio nay 
dang nam o dau do MOT MINH,  ban be, nguoi than kho co the den tham luc nay, tu nhien muon 
chay nuoc mat.  
Xin kinh gui loi chia buon den anh Thong va gia dinh vua mat di nguoi em gai cuoi cung, xin chia 
buon den tat ca cac ban BP 70 vua mat them mot nguoi ban rat gan gui voi ban be, Va xin chia 
buon den tat ca cac anh chi cua BP vua mat them mot nguoi dep cua mot thoi. 
Cau mong huong linh cua Lan Anh se AN NHIEN di vao mot canh gioi AN NHAN, TOT DEP hon 
HTT 
PS: Nho Khank chuyen mail den anh Thong va BP 70. Cam on Khanh  
    
 

hongva...@gmail.com 
<hongvangemail@gmail.com> 
unread, 

3:58 AM (1 hour ago)  
to Khanh T Tran, bp70@googlegroups.com, zennguyenvanthong@gmail.com 
 
 
  Lan Anh ra đi đột ngột,để lại bao nhiêu nổi xúc động ,bàng hoàng,tiếc  
  thương của bạn bè. 
. 
  Nguyện cầu Tam Bảo Từ Bi gia hộ cho hương linh Lan Anh sớm vãn  
  sanh về miền cực lạc.(viet 2chu "hương linh" mà Vân ko cầm được  
  nước mắt) 
 
 Xin thành thật chia buồn với anh Thông và gia đình về sự mất mát 
 người em gái thật dễ thương. 
   
 H Van 
 

https://groups.google.com/
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'Nam Ho' via bp70 <bp70@googlegroups.com> 

To:Khanh T. Tran' via Bp70 
Sun, Feb 14 at 2:17 AM 

Xin cho Bićh Thúy gởi theo đây lời chia buồn sâu sắc đến người thân của Lan Anh 
về sự  ra đi bất ngờ đã gây sửng sốt và bàng hoàng không ít cho bạn bè trước tin 
dữ. 
Mong hương linh Lan Anh siêu thoát đến chốn cực lạc. 
Tôn Nữ Bićh Thúy. London. Vương Quốc Anh. 

'Thien Tu Tran' via bp70 <bp70@googlegroups.com> 

To:Khanh T. Tran' via Bp70 

Sat, Feb 13 at 12:43 PM 

Ôi ! Sao bất ngờ quá , một tin quá buồn trong ngày đầu năm ... Thế là diễn đàn BP70 từ nay 
sẽ mất đi một thành viên thường trực . Cầu nguyện hương linh Lan Anh sớm tiêu diêu miền 
cực lạc . 

Thật là bàng hoàng!!! 

Trần Thiên Tứ 

 

Bảo Tín Ngô <ngobaotin@gmail.com> 

To:Thien Tu Tran 

Cc:Khanh T. Tran' via Bp70 
Sat, Feb 13 at 1:23 PM 

Thật là bất ngờ ! Tưởng là vẫn nhận được các tài liệu hữu  ích của Lan Anh trên 

diễn đàn Bp70  

nhưng hôm nay tin Lan Anh ra đi về cõi vĩnh hằng đã để lại  bàng hoàng cho mọi 

người. 

Nếu các bạn bên cali có đi phúng điếu vòng hoa xin cho mình tham gia . 

Ngô Bảo Tín 

 
'nhanhanh nhanhanh' via bp70 <bp70@googlegroups.com> 
 

 
Sat, Feb 13, 9:34 
PM (7 hours ago) 

 

 
 

Sáng nay mỡ mail thật bàng hoàng khi bghe tin Lan Anh qua đời , Nhân Hạnh xin chia buồn 
cùng anh Thông và gia đình, cầu nguyện hương linh của LA sớm tiêu diêu miền cực lạc 

 

 
lan truong ngoc <lantruong49@gmail.com> 
 

Sat, Feb 13, 8:50 
PM (8 hours ago) 

 

 
 

Cầu mong hương linh Lan Anh sớm siêu thoát ở cõi Vĩnh hằng . Ra đi thanh thản bạn nhé ! 
 
  



Anh Nguyen' via bp70 <bp70@googlegroups.com> 

To:Van Vo 

Cc:Khanh T Tran,bp70@googlegroups.com,zennguyenvanthong@gmail.com 
Sun, Feb 14 at 5:47 AM 

Tin thật buồn đầu năm cho BP70. Nguyện cầu cho linh hồn L. Anh sớm vãn sanh tịnh độ.  
NĐA 
 

Hong-Hoa Vo <vohonghoa52@gmail.com> 

Cc:bp70@googlegroups.com 
Sun, Feb 14 at 5:55 AM 

Buon qua ve su ra di dot ngot cua Lan Anh. 
Mong cho Lan Anh som ve mien Cuc lac. 
Xin chia buon voi anh Thong va gia dinh ve su mat mat to lon nay. 
 
Hong Hoa 
 

aovang le <leaovang@gmail.com> 
Sun, Feb 14 at 6:58 AM 

Xin thành kính chia buồn cùng các anh chị, 
gia đình  Lan Anh, 
tiếc thương Bạn Hiền, đã sớm rời xa bạn bè,  
Tiễn Bạn về vùng Hạnh Phúc miên viễn...nghe Lan Anh 
thương mến, 
td. 
 
 



  



 

 
 
 
 
 

 
 


