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Pastoor-deken P. Bronneberg
Kapl. Pendersplein 10
6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938
pbronneberg@ziggo.nl
Diaken A. Bessems
Looierstraat 18
6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430
fbessems@ziggo.nl
Parochiecentrum Gulpen
Kapl. Pendersplein 10
Openingstijden:
dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226
st.petrusgulpen@home.nl
Parochiecentrum Wijlre
Holegracht 27
Openingstijden:
dinsdag van 9.30 - 12.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008
(tijdens openingsuren)
gertrudis@hetnet.nl
Tarieven voor de misintenties:
Weekdagen € 10,—;
Weekenddiensten € 20,—.
Bankrekeningnr. Gulpen
NL79RABO011.78.02.999
Bankrekeningnr. Wijlre
kerkbijdrage:
NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening:
NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken:
NL13RABO015.88.01.431
Website Gulpen/Wijlre
www.parochiegulpen.nl
Aanleverdatum
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad
dienen uiterlijk de 10e maart te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties
vermeld moeten worden.

Van drie dolle dagen naar veertig dagen inkeer…
"Alles heeft zijn uur", een bekend en herkenbaar citaat uit
de Bijbel. Wat kunnen we soms toch worstelen met de
tijd! Soms kan de tijd ook helemaal omslaan, zoals dat
stukje uit de bijbel ook aangeeft: een tijd om geboren te
worden en een tijd om te sterven, een tijd om op te bouwen en een tijd om af te breken, een tijd om te lachen en
een tijd om te huilen… Soms kan het allemaal heel dicht
bij elkaar liggen.
Hoe herkenbaar is dit niet in deze periode van het jaar?
Na de drie dolle dagen van Carnaval vallen we van een
moment op de andere in de stilte en ingetogenheid van
de vasten. Dan wordt ook tot ons gezegd: "Mens, gedenk
dat gij van stof en as zijt en tot stof zult wederkeren". Met
de as van de gezegende palmtakjes van vorig jaar worden wij op Aswoensdag getekend. De groene takken van
vorig jaar waren verdord en zijn verbrand, het herinnert
ons eraan dat veel in het leven vergankelijk is en dat
slechts een aantal dingen blijvend zijn.
De weg naar Pasen nodigt ons uit stil te staan bij de dingen die blijvend en echt belangrijk zijn. We hechten soms
zoveel belang aan dingen die eigenlijk van weinig echte
betekenis zijn. Verdoen we niet allemaal wel eens onze
kostbare tijd aan dingen waarvan we allemaal weten dat
ze ons niets opleveren? De vastentijd vraagt ons aandacht te hebben voor onze band met God, onze band
met elkaar, leven we ons leven zoals God ons bedoeld
heeft? Juist in de stilte en soberheid mogen we ons eerlijk afvragen: welke plaats heeft God en mijn naaste in
mijn leven?
ALLES HEEFT ZIJN UUR. We hebben veertig dagen de
tijd om er iets aan te doen en om er aan te werken. Als
we met Pasen kunnen zeggen dat we op een van die
punten goed zijn opgeschoten, dan kunnen we zeggen
dat de veertigdagentijd goed is geweest en dat het echt
een zalig Pasen zal zijn.
P.Bronneberg, pastoor

Vrijdag 1 maart
Vanaf 09.00 uur ziekencommunie
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies
Zaterdag 2 maart
19.00 uur: jrd Alphons DeBie; jrd Emilia Szwarlik;
Wilma Simons-Keijenberg (col); Mathieu Gerrickens (col)
Zondag 3 maart VIII Zondag door het jaar - C
11.00 uur: jrd ouders van Knippenberg-Collijn en
zoon Harry (st); Trees Gulikers (col); Paula Roberts-Collombon (col)
Schola Cantorum St.Gregorius
Maandag 4 maart
19.00 uur: géén H.Mis ivm Carnaval
Woensdag 6 maart Aswoensdag
19.00 uur H Mis met as oplegging
uit dankbaarheid voor alle weldoeners
Vrijdag 8 maart
19.00 uur: voor de vluchtelingen
Zaterdag 9 maart
19.00 uur: Gerda Hick-Hamers (buurtbewoners);
Sjef Meertens en Mia Meertens-Hoche (col);
Pierre Oligschläger (col)
Zondag 10 maart 1e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00 uur: 1e jrd Bertien Heusschen-Hacking
tevens tiv Jeu Heusschen; jrd ouders Fina en
Leo Lacroix-Portz (st); jrd Theo Bessems; jrd
ouders Boumans-Vrösch (st); jrd Louis Wouters;
jrd Wim Eussen; Mia Gerrickens-Cremers
(buurtbewoners Ingber/de Hut); Enzo Zuodar;
Christine Debets-Zinken (buurtbewoners); voor
een overledene
Maandag 11 maart
19.00 uur: voor onze kosters
Woensdag 13 maart
19.00 uur: voor onze paus en bisschoppen
Vrijdag 15 maart
19.00 uur: ouders Canisius-Nix (col)
Zaterdag 16 maart
19.00 uur: jrd echtpaar Colen-Janssen (st); jrd
Giel Debets (st); jrd Bebke Leroy (st); jrd Annie
Prevoo tevens tiv overleden ouders PrevooVluggen en kinderen; echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois, ouders Janssen-Beckers en ouders Lardinois-Pieters (st); echtpaar Hubert en
Liza Didden-Janssen (st)
Zondag 17 maart 2e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00 uur: uit dankbaarheid
Kindernevendienst: thema “Vasten”

Maandag 18 maart
19.00 uur: voor de vervolgde christenen
Woensdag 20 maart
19.00 uur: tev H.Bernadette
Vrijdag 22 maart
19.00 uur: overleden ouders DeBie-Steijns en
kinderen
Zaterdag 23 maart
19.00 uur: jrd Mia Meertens-Hoche tevens tiv
Sjef Meertens; jrd Hub Hamaekers tevens tiv
overledenen van de familie; Mia GerrickensCremers (buurtbewoners Ingber/de Hut); Augusto
Diana; Wiel Lukassen en ouders LimpensCaenen
Zondag 24 maart 3e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00 uur: jrd Hub Starmans (st); jrd Zuster Teunissen tevens tiv overledenen van de familie
Teunissen-Smits (st); jrd Bernard Hacking en
Dora Hacking-Thijssen (st); jrd ouders MobersRohen; jrd Erna en Mathieu DebougnouxBröcheler; Deken Frans Hennissen
Maandag 25 maart Aankondiging van de Heer
(Maria Boodschap)
19.00 uur: overleden leden Maria-comité
Woensdag 27 maart
19.00 uur: tev OLV van Lourdes
Vrijdag 29 maart
19.00 uur: echtpaar Jef en Annie JanssenVaessens (col)
Zaterdag 30 maart
19.00 uur: zeswekendienst Christine DebetsZinken
Zondag 31 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd (Presentatieviering Communicanten)
11.00 uur: uit dankbaarheid bgv 40-jarig Huwelijk
tevens tiv familie Krott-Nijssen, familie GeorgeCratsborn en Xen Krott; jrd Tiny Bleijlevens (st);
Els van Loo-Martinussen (col); Dinie Widdershoven (st); voor de leden van de Brandweer (na de
mis zegening nieuwe bluswagen)
Familieberichten
overleden
Op 3 februari 2019 Christine Debets-Zinken, 84
jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Gespreksavonden rond de Werken van Barmhartigheid
Als vervolg op de verdiepingsavonden rond de Bijbel, zullen we komende periode stil staan bij de
Lichamelijk Werken van Barmhartigheid. Bijzonder aan de komende avonden is dat het niet enkel
stil staan bij de theologische of Bijbelse betekenis ervan, maar ook mensen laten vertellen over de
beweegredenen waarom ze dit concreet maken met hun leven.
De volgende bijeenkomst zal zijn op 26 maart a.s. in het parochiecentrum van Wijlre. Dan zullen we
stilstaan bij het thema “De zieken nabij zijn”. Niet alleen een Bijbels thema, maar ook zeer actueel.
De data voor de komende bijeenkomsten zijn: 9 april en 14 mei. Deze zullen telkens plaatsvinden
van 20.00 uur – 21.30 uur in het parochiecentrum van Wijlre (Holegracht 27). Van harte nodigen wij
u hierbij uit!

Wist u dat…







de voorbereiding op de eerste H Communie en Vormsel door de kinderen in onze parochies in volle gang is?
de renovatie van de Looierstraat in Gulpen wel plaats zal vinden?
onze burgemeester de mediavrouw van Limburg is?
wij allen hunkeren naar de lente?
er binnenkort een alzheimercafé komt in Gulpen?
dat het Mariabeeld in de Maria kapel in de kerk in Wijlre ter leen is gegeven aan het Bonnefantenmuseum i.v.m. een tentoonstelling van de werken van de meester van Elsloo en
dat tot haar terugkomst een mooi vervangend beeld geplaatst is?

Bezoek bisschop aan ons dekenaat
Van vrijdag 28 t/m 30 juni a.s. zal onze nieuwe bisschop, mgr.Smeets, kennis komen maken met
ons dekenaat. Vlak na zijn installatie vertelde hij hoe belangrijk het voor hem was om mensen te
ontmoeten en te leren kennen in hun vertrouwde omgeving. In de volgende parochieblaadjes zult u
meer over het programma lezen.

Dekenale bedevaart naar Israël
Altijd al eens een bezoek willen brengen aan de plaats waar Jezus heeft geleefd? Door de steden
en straten lopen waar Hij gelopen heeft? Dan is het nu de gelegenheid om met ons dekenaat
mee te gaan. Een 13-daagse reis
brengt ons op vele (Bijbelse)
plaatsen. Van 18 t/m 30 september a.s. Voor meer informatie
kunt u terecht bij pastoor Bronneberg, maar er is intussen ook een
informatiemiddag gepland, op
zondag 17 maart a.s. Dan zal
ook de gids aanwezig zijn, die
ook mee zal gaan om ons alles
te laten zien en te vertellen in
Israël. Wees welkom, op 17
maart a.s. om 14.00 uur in het
parochiezaaltje van Gulpen. Aanmelden is wenselijk!

Tips voor de veertigdagentijd






















Wie vrienden wil hebben, moet zelf een vriend zijn.
Neem in de veertigdagentijd even de tijd, héél even maar, om in stilte Gods schepping te
bewonderen op je weg.
Neem in de veertigdagentijd even de tijd, héél even maar, om te genieten, dankbaar te zijn
op je weg.
Het enige verlies dat je niet goed kunt maken, is verloren tijd.
Neem in de veertigdagentijd even de tijd, héél even maar, om te kijken waar en wie je kunt
helpen op je weg.
Laat een ander anders zijn en blijven.
Neem in de veertigdagentijd de tijd om gelukkig te zijn door uit je kleine kringetje te treden,
ruimte te geven aan de ander op je weg.
Neem in deze tijd even de tijd om je naaste te zien en te ontmoeten op je weg.
Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
Als je de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden.
Geduld slaat een brug over de diepste wateren.
Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.
Er is voor iedere mens een stukje hemel, als we er geen hel van maken.
Wat je weggeeft, verlies je niet.
Schuif de tekorten van jezelf niet door naar anderen.
Niemand wordt groter door anderen te kleineren.
Deel zonder voordeel, geef eerst de ander.
Onze geest is als een parachute, hij werkt alleen als hij open is.
Deel je geluk en het wordt groter.
Een ons hulp is beter dan een pond goede raad.
U kunt... als u maar durft.

Interview met Dieneke Schepel, voormalig huisarts te Gulpen.
Als een arts als lijfspreuk heeft: Medicus curat Deos Sanat (het is God die geneest, de arts verricht
alleen de handeling) dan is meteen de toon gezet voor een interview met een diep gelovig mens.
Het geloof in God heeft een hele grote impact gehad in haar 35 jarige praktijk als huisarts. Een praktijkvoorbeeld: Dieneke werd gebeld door een zoon die vertelde dat vader 42 graden koorts had. Ze
bedacht zich geen moment en spoedde zich naar de zieke man. Ze constateerde een sub-cyanose
(blauwzucht). Dit verschijnsel samen met de hoge koorts baarde haar erge zorgen. Snel voerde ze
alle routine onderzoeken uit, maar kon geen diagnose stellen. De zoon vreesde het ergste en Dieneke zei tegen hem dat ze alles zou doen wat menselijk mogelijk is om vader te helpen. Gelijktijdig
bad ze: ”mijn God wat kan ik nog doen”. Op dat moment werd alles wit en helder in haar geest en
als vanzelf deed ze alles wat noodzakelijk was om de vader te redden. En gelukkig, de vader heeft
het overleefd.
Als jong meisje groeide ze op in Indonesië. De lagere school heeft ze daar niet kunnen afmaken.
Als gevolg van de oorlog werd ze met haar moeder en twee zussen overgebracht naar een interneringskamp (Jappenkamp) voor vrouwen. Op 16 jarige leeftijd kwam Dieneke met haar familie naar
Nederland. Zij volgde de jongens HBS. Ze was toen al behoorlijk geëmancipeerd. Zij begon als arts
te werken in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk bij wat later haar echtgenoot werd de bekende
chirurg Jan Schepel. In 1967 werd Dieneke de eerste vrouwelijke huisarts in Limburg. In het begin
was dat niet eenvoudig. Met name mannelijke patiënten vonden dat maar vreemd. Maar snel wist ze
ook deze groep aan zich te binden. Men waardeerde haar deskundigheid en betrokkenheid. Jaren is
zij voorzitster geweest van de afdeling Mergelland van het Nederlandse Rode Kuis waar zij bekend
stond als een aimabel mens. De Gulpense huisartsen Mevr. Hendrickx en Dhr. Ruijters zijn als arts
bij haar begonnen. Dieneke is ook nog steeds beschermvrouw van de Wijngaarden Wahlwiller. Zo
verwelkomd zij steevast de nieuwe wijnkoningin op de laaste zondag van september. Deze happening is uitgegroeid tot een waar dorpsfeest dat steevast begint met een eucharistieviering te midden
van de wijngaarden. De eerste wijnranken zijn in 1971 door de echtgenote van Dieneke geplant.
Dieneke is ook een gewaardeerde kunstschilder. De praktijkruimte van haar man Jan hing dan ook
vol met schilderijen; zelfs de vloer was er mee bezaaid.
Inmiddels is Dieneke 86 jaar. Ze kijkt terug op een rijk leven, op haar volwaardig huwelijk met Jan,
op haar volwaardig beroep als huisarts en op haar kinderen die allen een goede toekomst hebben
opgebouwd. Nu geniet ze bijzonder van haar kleinkinderen die haar regelmatig bezoeken.
Op onze vraag wat ouderen moeten doen om vitaal te blijven heeft ze een duidelijk antwoord: “je
moet als oudere iets kunnen geven. Daarvoor zijn er zoveel mogelijkheden: een goede raad, een
mooi verhaal of een oud recept. De wijsheid zit in het bejaardenhuis”.
Fons Bessems en Ed Meessen

Dieneke Schepel met op de achtergrond een door haar geschilderd portret van haar man Jan.

Oud kapelaan van der Ven overleden
Op donderdag 19 februari jl. is Jos van der Ven, oud-kapelaan van Gulpen, in de Heer overleden.
Hij werd 57 jaar. Dankbaar voor zijn inzet voor onze parochies willen we hem in gebed gedenken
en aanbevelen aan de barmhartigheid van God.

Zaterdag 2 maart vanaf 9.00 uur ziekencom- Zondag 17 maart 9.30 uur
munie
jrd Mayke Nix-Kicken; jrd ouders Knops-Lamby
en overleden kinderen; Lei Hamackers; Winand
Zaterdag 2 maart 17.30 uur
Knops
jrd ouders Huntjens-Canisius (st); Fieny loozen; Collecte bestemd voor het onderhoud van de
Jan en Christien van Lier-Thewissen (st);
parochiekerk
Albert en Mia Hofman-van Rey (st)
Dinsdag 19 maart 9.00 uur
Zondag 3 maart 9.30 uur
Carmen Vandenberg
jrd ouders Louis Sour en Maria Wijnands (st); Donderdag 21 maart 9.00 uur
bijzondere intentie; Mien Packbier-Senden; Marij om trouw en standvastigheid voor alle gehuwden
van den Boorn-van Wersch
Zaterdag 23 maart 17.30 uur
Dinsdag 5 maart 9.00 uur
jrd Johan Keulders en zoon Pierre; ouders Wiel
om kracht en bijstand voor onze zieken
en Tiny Crutzen-Coonjers; ouders Coonjers-Born
Woensdag 6 maart 17.30 uur
Zondag 24 maart 9.30 uur
Aswoensdag, viering met as oplegging
jrd ouder Schijns-Neilen en dochter Martha; ouHein Hazen; François Deben
ders Dautzenberg-Pieters; Lucie FerfersDonderdag 7 maart 9.00 uur
Küppers;
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen ouders Dezaire-Habets en dochter Mia
en jongeren
Dinsdag 26 maart 9.00 uur
Zaterdag 9 maart 17.30 uur Kinderneven- Hein Hazen; ouders Mobers-Bastin
dienst thema: Vasten
Zaterdag 30 maart 17.30 uur
jrd Lieke Keulen-Schnackers; jrd Hein Wessels zeswekendienst Math Rekko; Annie Bertranden Ger Schins; jrd ouders Bormans-Vliex en Duckers; Mien Heugen en zoon Fonny
dochter Gusta en zoon Bert (st); jrd ouders Schil- Zondag 31 maart 9.30 uur
lings-Keulders (st); Theo Coonjers; Jo en Bertha Lien Bekkering-Jaspars
Ortmans-Simons
Zondag 10 maart 9.30 uur
03 maart
geen koor
1e jrd Maria Hagelstein; jrd ouders Brants-Bosch 06 maart
gemengd koor
(st); jrd Mieneke Kurvers-Notermans; jrd Chris- 10 maart
gemengd koor
tien van Kan-Ruijpers; ouders Mobers-Bastin; Jo 17 maart
gemengd koor Gertrudismis
Dautzenberg en ouders
31 maart
dameskoor
Dinsdag 12 maart 9.00 uur
07 april
volkszang
Lieske Bartholomé-Wijnants; Jeanne Gossens- 14 april
herenkoor Gregoriaans
Hermans
19 april
gemengd koor
Donderdag 14 maart 9.00 uur
20 april
gemengd koor
om geloof in onze gezinnen
21 april
gemengd koor
Zaterdag 16 maart 17.30 uur St. Gertrudismis 28 april
geen koor
mmv harmonie St. Gertrudis
Lies Lousberg-Creusen; Lieske Bartholomé- Familieberichten
Wijnants; Thom Bartholomé; Giel Ackermans;
Overleden
Jan en Christien van Lier-Thewissen (st); leden 12-02-2019 Math Rekko Valkenburgerweg 18,
en overleden leden harmonie St. Gertrudis
90 jaar
Collecte bestemd voor het onderhoud van de Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede
parochiekerk

Zich iets ontzeggen
Wat kun je je ontzeggen voor jezelf, voor je eigen lieve persoontje?
Ik wed dat je kunt vasten,als het gaat om de lijn!
Je kunt de lekkerste hapjes laten,als je denkt aan je zwakke lever en bloeddruk!
Maar wat kun je je ontzeggen voor een ander? Denk eens diep na!
(Phil Bosmans).

Biografie Phil Bosmans
Bosmans werd geboren in het Belgisch-Limburgse Gruitrode. Het gezin telde vier kinderen. Toen hij
zestien was verhuisde de familie naar Genk. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd door in de onmiddellijke omgeving van de mijnen en de mijnwerkers. In 1941 trad hij in Rotselaar in bij de paters
Montfortanen. Hij bleef er tot het einde van de oorlog. In 1945 trok hij naar Oirschot in Nederland
waar hij op 7 maart 1948 priester werd gewijd.
In 1972 werd zijn eerste boek uitgegeven: Menslief, ik hou van je. In Vlaanderen en Nederland werden 800.000 exemplaren verkocht en in Duitsland twee miljoen. In 1968 en1991 ontving hij de Visser Neerlandiaprijs. Ook mocht hij de prijs van de Vlaamse Gemeenschap in ontvangst nemen. Bosmans schreef tientallen boeken. Op 17 januari 2012 stierf hij in een ziekenhuis in Mortsel.

Paus Franciscusgroep helpt
Hulp nodig? Waar kan ik die vinden???
Wanneer u op zoek bent naar hulp bij het invullen van formulieren of van uw papieren, hulp bij het
boodschappen doen of gewoon voor een praatje, dan kunt u steeds de hulplijn bellen. Als we niet
direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug. Uiteraard kunt u ook anderen
aanmelden voor hulp. U kunt de Paus Franciscusgroep bereiken via telefoonnummer:

06-44377571
Mededeling





Indien er door de week ’s-morgens een uitvaart is, zal er ’s-avonds geen H. Mis zijn. Zo
mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.
Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met
diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend
aan de H.Mis of om 13.00 uur.
Het volgende parochieblad verschijnt rond 24 februari.
We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen
te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans
dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen
tijden gelezen tijdens de vieringen.

Spreuken
Spreuk van de maand
De vasten is een ‘sterke’ tijd, een keerpunt dat in elk van ons verandering en bekering kan bevorderen. (paus Franciscus)
Weerspreuk
Ondanks de maartse jammerklachten is de zomer al aan het wachten.

Oud pastoor-deken Clerx verhuisd
Onze oud-pastoor-deken Clerx woont sinds 17 januari in woonzorgcentrum De Beyart aan de Brusselsestraat 38 in Maastricht.
Hij maakt het goed en heeft laten weten dat hij het erg naar zijn zin heeft in zijn nieuwe woonomgeving. Zijn medebewoners zijn op hem gesteld en het verzorgend personeel gaf spontaan aan “geef
ons er daar maar 10 van”. Hij geniet van het gezelschap van de andere bewoners en heeft een
mooie kamer. Iedereen krijgt de hartelijke groeten van hem. Vanuit de parochies in Gulpen en Wijlre
wensen we hem alle goeds en een goed verblijf in De Beyart!
Kerkbestuur Gulpen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden
Kostergroep
Parochiekantoor
Kerkbestuur Wijlre
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Bloemsiergroep
Kostergroep

Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Mevr. E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Dhr. B. Starmans Zes Bundersveld 9 Tel. 043-4502707
Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder)
Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel .043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841
Dhr. P. Heidendal Pr. Ireneweg 9 Tel. 06-52150337
Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Mevr. H.Vonken Rijksweg 214 Tel. 043-4502046

Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .043-4504413
Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Dhr. H. Scheepers Past. Pyrensisstraat 9 Tel. 043-4501244
Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766
Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407
(kerkhofbeheerder)
Dhr. G. Hagelstein Brouwerijstraat 12 Tel. 043-4501195
Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292
Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091
Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 043 4503854

