Hue Thi Nguyen
December 30, 1947 - November 29, 2020

On Sunday, November 29, 2020, Hue Nguyen, loving grandmother and mother of three,
passed away at the age of 73.
Hue was born on December 30th, 1947 in Nghe An, Vietnam to Peter Loan Nguyen and
Anna Hien Nguyen. She and her family traveled from the north to south Vietnam seeking
refuge from political persecution in 1954. She married Peter Linh Nguyen on January
14th, 1966. While her husband, Linh, had passed away fighting as a soldier during the
Vietnam War, Hue continued to raise and protect her three young children until the fall of
Saigon forced them to flee the country. She immigrated to the USA in July 1995 and has
lived in Utah since.
Hue loved to cook and care for her children and grandchildren. She also enjoyed
gardening, growing vegetables, and sewing clothes. Every Lunar New Year, Hue’s favorite
activity was to make sticky rice cakes in bulk to give out to other family and friends. She
was known for her utmost resilience, profound use of language and poetry, and generous
nature.
Hue is survived by her youngest sister, Minh; two sons, one daughter, and their spouses,
Long and Thao, Vanna and Vi, Hoi and Chinh; her seven grandchildren, Luan, Nhat,
Marian, Murphy, Jesica, Jason, and Theresa; and a number of in-laws, cousins, nephews
and nieces.
Please join us in celebrating Hue’s life at her viewing Friday afternoon at Neil O’Donnell &
Sons Mortuary on December 4th, 2020, between 5:00 pm. — 8:00 pm.
Her funeral is on Saturday morning December 5th, 2020 at 9:30 a.m. Our Lady of
Perpetual Help Catholic Church. In lieu of flowers and gifts, mass intentions may be
requested for Hue at your parish.
Cáo phó: Bà Anna Nguyễn Thị Huệ

Bà Anna Nguyễn Thị Huệ, người bà và mẹ kính yêu của chúng tôi đã qua đời vào ngày
Chúa Nhật, 29 tháng 11 năm 2020. Bà hưởng thọ 73 tuổi.
Bà Huệ sinh ngày 30 tháng 12 năm 1947 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Con của Ông Phêrô
Nguyễn Loan và Bà Anna Nguyễn Thị Hiển. Bà và gia đình đã di cư từ Bắc vào Nam năm
1954. Tại đây, Bà kết hôn với Ông Phêrô Nguyễn Văn Lĩnh vào ngày 14 tháng 1 năm
1966.
Khi chồng bà, ông Lĩnh, qua đời vì chiến tranh Việt Nam, bà Huệ tiếp tục làm lụng để nuôi
nấng và bảo vệ ba đứa con thơ của mình. Vào tháng 7 năm 1995, bà được con gái bảo
lãnh qua Mỹ và sống tại tiểu bang Utah kể từ đó.
Nguồn vui hàng ngày của bà Huệ là nấu nướng và chăm sóc các con cháu. Ngoài việc
nấu nướng, bà cũng yêu thích trồng trọt và chăm sóc vườn rau. Bà lại còn rất khéo léo
trong việc cắt may quần áo. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, Bà luôn gói nhiều bánh Tét
để tặng cho những người thân và bạn bè. Bà Huệ lại còn rất giỏi về văn học, làm thơ và
rộng rãi giúp đỡ mọi người.
Gia đình bà Huệ gồm có người em gái út tên Minh; hai người con trai, một người con gái:
vợ chồng Long và Thảo, vợ chồng Vân và Vi, vợ chồng Hội và Chinh; bảy người cháu của
bà là: Luân, Nhật, Marian, Murphy, Jesica, Jason, và Theresa; và bà con họ hàng nội
ngoại gần xa.
Chương trình thăm viếng và tang lễ sẽ được cử hành như sau:
• Thứ Sáu (ngày 4 tháng 12 năm 2020)
Neil O’Donnell & Sons
Địa chỉ: 372 E 100 S, Salt Lake City, UT 84111
3 giờ - 5 giờ chiều : Lễ phát tang và gia đình thăm viếng
5 giờ - 8 giờ tối : thăm viếng và cầu nguyện

• Thứ Bảy (ngày 5 tháng 12 năm 2020)
Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Địa chỉ 4360 West 5415 South Kearns, UT 84118
9:30 giờ - 10:30 giờ sáng : thăm viếng và cầu nguyện
10:30 giờ - 11:30 giờ : tang lễ

Tang quyến không nhận phúng điếu. Thay cho hoa tặng hoặc tiền phúng điếu, xin dâng lễ
cầu nguyện cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Huệ.

Cemetery Details
Mt Calvary Catholic Cemetery
275 U St
Salt Lake City, UT 84103

Previous Events
Visitation
DEC 4. 5:00 PM - 8:00 PM (MT)
Neil O'Donnell Funeral Home
372 E. 100 South
Salt Lake City, UT 84111
http://www.neilodonnellfh.com

Funeral Mass
DEC 5. 10:30 AM - 11:30 AM (MT)
Our Lady of Perputual Hel[p
4360 West 5415 South
Kearns, UT 84118

Tribute Wall



Serene Retreat was purchased for the family of Hue Thi
Nguyen.

December 04, 2020 at 08:58 AM



Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Hue Thi
Nguyen.

December 03, 2020 at 10:56 PM



Divine Peace Bouquet was purchased for the family of Hue Thi
Nguyen.

December 03, 2020 at 11:00 AM

