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Vĩnh Biệt Jenny Hằng 
 

Tháng 7, quý anh chị em Song Nguyền tại Las 
Vegas ngậm ngùi tiễn biệt "Én Nhỏ" Jenny 
Hằng về lòng đất Mẹ. Tôi xin mạn phép gọi 
Jenny Hằng là "Én Nhỏ" vì Jenny Hằng trong 
gia đình là người con út, với Cộng Đoàn là 
một Thành Viên trẻ tuổi nhất trong HĐMV 
nhiệm kỳ 2007-2011 giữ trách nhiệm Thư Ký 
Cộng Đoàn, với CT/TTHNGĐ là cặp Song 
Nguyền trẻ nhất trong Khóa # 256 Thăng 
Tiến Hôn Nhân Gia Đình được gọi là "Cặp 
Măng Non". Jenny Hằng tuy tuổi đời chỉ trọn 
vẹn 33 năm nơi dương thế, nhưng đã để lại 
nhiều kỷ niệm quý mến trong Cộng Đoàn 
chúng ta... Jenny Hằng đã đem tài năng phục 
vụ Cộng Đoàn với tinh thần khiêm nhường 
vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Đối với 
gia đình, Anh Khiêm thường lấy làm hãnh 
diện khen Jenny Hằng là một Người Vợ hiền 
ngoan... Đối với con cái là một Người Mẹ biết 
lo lắng chăm sóc chu đáo cho con...  
 

Hôm nay "Én Nhỏ" đã cất cánh bay xa vĩnh 
biệt chúng ta để về cùng Thiên Chúa. Những 
hình ảnh thân quen của "Én Nhỏ" vẫn mãi 
mãi bên ta là nở nụ cười vui vẻ với mọi 
người. Là Cặp Song Nguyền luôn song đôi 
nhiệt tình làm tông đồ phục vụ Cộng Đoàn. Là 
một Thư Ký giỏi, "Én Nhỏ" đã rất khéo léo 
chu toàn trách nhiệm của mình...  
 

Để tỏ lòng cám ơn và nhớ về Jenny Hằng. Xin 
gởi đăng một vài hình ảnh kỷ niệm "Én Nhỏ" 
sinh hoạt trong dịp CT/TTHNGĐ cắm trại Hè 
2005 tại bờ hồ Lake Mead. 
 

Nguyện xin Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse 
cầu bầu cùng Thiên Chúa sớm đưa Linh Hồn 
Maria về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên 
Đàng. Amen. 
 
Vĩnh Biệt "Én Nhỏ"! 

SN.  Ziao & Lan 
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