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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 juni te worden
opgegeven bij het parochiecentrum
van de parochie waar de intenties
vermeld moeten worden.

Zoeken of niet zoeken. Dat is de vraag!
“Ik zoek ‘t niet!!!” Een uitspraak die ik regelmatig opvang,
van jongeren en ook van ouderen. Een duidelijk geval
van geen zin hebben en van niet naar mogelijkheden
zoeken om zin te creëren. En wanneer we deze zoektocht stopzetten, dan sluiten we ons eigenlijk op in ons
eigen wereldje; liefst zonder bemoeienis van anderen.
Een heel menselijke reactie die ook 2000 jaar geleden
niet vreemd was. We hoeven alleen maar te kijken naar
de vrienden van Jezus. Na diens dood zijn ze verlamd
van verdriet. Maar wanneer ze Jezus weer ontmoet hebben, krijgen ze weer zin in hun leven en bezigheden. Als
Jezus dan voorgoed naar zijn Vader gaat, verliezen ze
weer houvast en zin. Ze sluiten zich op in hun eigen wereldje en zoeken niet naar mogelijkheden. Toch worden
we juist op dit soort momenten wel ge- en bezocht. De
vrienden van Jezus worden ‘onder vuur genomen’ door
de Geest. Met kracht wordt hen nieuw leven ingeblazen
en worden ze in vuur en vlam gezet. Aangestoken door
de Geest van God en Jezus komen ze opnieuw tot leven
en doen datgene waartoe Jezus al zijn volgelingen uitnodigt: heb elkaar lief, zorg voor elkaar en juist voor diegenen die het meest te lijden hebben. Laat ook niemand
buiten staan, want iedereen is een kind van God. Met
andere woorden: ga ook zelf weer op (be-)zoek. Geef het
vuur door en steek ook andere mensen aan. Breng elkaar tot leven. Net zoals in de natuur alles weer nieuwe
levenskracht krijgt, zo kunnen ook wij mensen elkaar tot
nieuw leven wekken. Wanneer we ons laten bezoeken en
raken door dit vuur, deze nieuwe levenskracht, krijgen we
ruimte te zoeken naar mogelijkheden om zin te creëren.
Voor onszelf en voor de mensen om ons heen. We zijn
ten slotte geloofsgemeenschap: een groep die elkaar
blijft (op-)zoeken. Een groep die samen blijft zoeken naar
zin en gemeenschapszin. Zodat we elk jaar opnieuw
samen de ‘geboorte’ van deze geloofsgemeenschap
kunnen vieren: met het vuur van Pinksteren!
Zalig Pinksterfeest,
P.Bronneberg, pastoor

Zaterdag 1 juni H.Justinus, martelaar
19.00 uur: zeswekendienst Mia MeertensVluggen; Gerda Hick-Hamers (buurtbewoners);
Mia Gerrickens-Cremers (buurtbewoners Ingber/
de Hut)
Zondag 2 juni Zevende Zondag van Pasen
10.30 uur: uit dankbaarheid bgv zilveren priesterjubileum deken Bronneberg; Ouders Bronneberg-Kneepkens en overleden familieleden; Paula Roberts-Collombon (col); Maria PinckersMobers; Elly Crutzen-Beunen (buurtbewoners)
Gemengde Kerkelijke Zangkoren Gulpen en
Wijlre
Maandag 3 juni HH Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Woensdag 5 juni HH Bonifatius, bisschop, en
gezellen, martelaren
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Vrijdag 7 juni
Vanaf 09.00 uur ziekencommunie
18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur: echtpaar Frankort-Heijnen (st)
Zaterdag 8 juni
19.00 uur: jrd Michaël Hollands tevens tiv overledenen van de familie; echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st); echtpaar Hubert en Liza
Didden-Janssen (st); Augusto Diana
Zondag 9 juni Hoogfeest van Pinksteren
11.00 uur: echtpaar Martin Hönders en Netta
Hönders-DeBie (st); Broer Graaf (col); Jac Frijns;
Elly Crutzen-Beunen (buurtbewoners); ouders
Mathieu en Elly Gerrickens-Peeters (col)
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius
Maandag 10 juni H.Maria, Moeder van de Kerk
(Pinkstermaandag)
11.00 uur: 1e jrd Marjet Slenter-Dautzenberg
tevens t.i.v. Ernest Slenter; Maria ConraadsJanssen
Galou
Woensdag 12 juni
19.00 uur: om Gods zegen over alle parochievrijwilligers
Vrijdag 14 juni H.Lidwina, maagd
19.00 uur: Toediening H.Vormsel BS De Triangel door Hulpbisschop Mgr. Everard de Jong
Galou
Zaterdag 15 juni
19.00 uur: zeswekendienst Elly Crutzen-Beunen;
jrd echtpaar André Simons en Hélène Martens
(st); jrd. Christien Mourmans-Herben;ouders Hick
-Hamers (col); Wiel Olislagers (col);
Zondag 16 juni H.Drie-Eenheid
11.00 uur: 1e jrd. Frans Vluggen en ovl. echtgenotes; jrd ouders Mathieu Franssen en Mayke
Kaelen (st); jrd Jules Pinckaers en ouders
Pinckaers-Hendrickx; Wiel van Ham (col); Mia
Gerrickens-Cremers (buurtbewoners Ingber/de
Hut); Aloys Kaelen (buurtbewoners “de Berg”);
Bert Straaten (col)
Maandag 17 juni
19.00 uur: tev H.Bernadette

Woensdag 19 juni
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Vrijdag 21 juni H.Aloïsius Gonzaga, kloosterling
19.00 uur: Elly Crutzen-Beunen (buurtbewoners)
Zaterdag 22 juni
19.00 uur: Toediening H.Vormsel SBO Bernardus door Hulpbisschop Mgr. Everard de Jong; 1e
jrd Sjef Meertens tevens tiv Mia MeertensHoche; jrd Dolf Lousberg (st); Mathieu Gerrickens (buurtbewoners Ingber/de Hut)
Galou
Zondag 23 juni Sacramentsdag- H.Sacrament
Lichaam en Bloed van Christus
11.00 uur: zeswekendienst Marly MeijsKempener; jrd Jo Boumans; echtpaar Jef en
Annie Janssen-Vaessens (col); Christine DebetsZinken (col); ouders Kroonen-Franssen; Louise
Van den Hove-Franssen; Lizie Van den HoveWeerts
Maandag 24 juni Geboorte H.Johannes de Doper
19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn
Woensdag 26 juni
19.00 uur: om roepingen tot het Godgewijde
leven
Vrijdag 28 juni H.Hart van Jezus
19.00 uur: om zegen over ons bisdom
Zaterdag 29 juni HH Petrus en Paulus, apostelen
19.00 uur: jrd ouders Harry en Jeanne AbelsBartholomée (st); jrd ouders Schellings-Gerhards
(st); Bertien en Louis Schillings-Coumans, dochter Roos en kleindochter Manja; Bernard Hacking
en Dora Hacking-Thijssen (st); Pierre Oligschläger (col); Broer Graaf (col); ouders Fouarge
-Feron en ouders Fouarge-Schins
Mannenzangvereniging St.Caecilia
Zondag 30 juni 13e Zondag door het jaar
09.30 uur: na de H.Mis BRONK richting DelEuverem
jaardienst ouders Grassere-Maubach; jaardienst
ouders Schijns-Franssen
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius

Familieberichten
overleden:
Op 16 april 2019 Elly Crutzen-Beunen, 83 jaar
Op 18 april 2019 Mia Meertens-Vluggen, 81 jaar
Op 3 mei 2019 Marly Meijs-Kempener, 64 jaar
Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede
Huwelijk:
Op 3 mei 2019 zijn in het huwelijk getreden
Jop Snackers en Francis Bertram
Van harte gefeliciteerd

Vormelingen in Gulpen
Op vrijdag 14 juni 2019 zullen onderstaande kinderen van Basisschool de Triangel
het H.Vormsel ontvangen. De viering vindt plaats in de St.Petruskerk te Gulpen en begint om 19.00
uur. Iedereen is van harte welkom om te delen in de vreugde van deze jongeren en voor hen te
bidden.
Marlon Aelmans
Keri Blezer
Mirte Butink
Sem Cortenraad
Marit Gerrits
Joyce van Ham
Zara Harings

Boy Hautvast
Pedro Heijnens
Julian Horváth
Lisa Kerssemeeckers
Levi Kloth
Raf Koken
Yulian Laeven

Lune La Haije
Bart Schoenmakers
Milan Schoenmakers
Meike Schoonbrood
Lara Visschedijk
Naomi Vluggen

Op zaterdag 22 juni 2019 zullen onderstaande kinderen van SBO Bernardus
het H.Vormsel ontvangen. De viering vindt plaats in de St.Petruskerk te Gulpen en begint om 19.00
uur. Iedereen is van harte welkom om te delen in de vreugde van deze jongeren en voor hen te
bidden.
Rob Bartholomé
Ian Blezer
Esmee de Bruijn
Marit Drenth
Jart Kleijnen
Yannick Linckens
Dion Molin

Nina Peters
Sem Pieters
Justin Schouteten
Julie Soumang
Laurie Steijns
Lotte Steijns
Dominique Verwoert

Sanne Vluggen
Xavier Webers
Nick Weusten
Len Wierts
Jasmijn Woudstra

In het kader van een 3-daags bezoek van bisschop Harrie Smeets aan het dekenaat Gulpen, willen
we de verenigingen, organisaties, stichtingen en niet op de laatste plaats de parochianen op een
informele wijze laten kennismaken met de nieuwe bisschop. Op 29 juni 2019 gaan we samen met
mgr. Smeets een wandeling maken in de omgeving van Wijlre. Iedereen is welkom om zich hierbij
aan te sluiten. Verenigingen, organisaties en stichtingen zullen via een brief op de hoogte worden
gebracht. Alle anderen die mee willen lopen kunnen zich aanmelden bij:
Mevr. A. Huveneers-Franssen, Valkenburgerweg 16 Wijlre, tel. 043-4502261, email: anniehuveneers@kpnmail.nl
Graag aanmelden voor 15 juni 2019. De wandeling start om 9.15 uur. op het plein voor het Wielderhoes en zal eindigen op de picknickplaats boven aan de “Dikkebuiksweg” (ca. 5 km). Degenen die
niet in staat zijn om mee te lopen, zijn welkom op de picknickplaats om 11.00 uur. (wel graag even
aanmelden). Aldaar zal iedereen getrakteerd worden op koffie en een wafel. Om 12.00 uur eindigt
de wandeling. We hopen op een grote deelname om de nieuwe bisschop een goed beeld te geven
van de leefbaarheid en vitaliteit van onze parochies. Iedereen kan de gelegenheid te baat nemen
om een gesprekje met de bisschop aan te gaan of om gewoon te genieten van een mooie wandeling
en traktatie. We zien u graag op 29 juni, wees welkom!
Overige programmapunten die de aandacht verdienen:
vrijdag 28 juni: 19.00 uur, Pontificale Hoogmis in de St.Petruskerk te Gulpen,
zondag 30 juni: 09.30, Pontificale Hoogmis met aansluitend de processie naar Euverem.
Verder zal de bisschop kennis maken met de toeristische en agrarische sector, met jonkheden, diaconale werkgroepen, zieken en de activiteiten rond 75 jaar bevrijding. Eenieder is welkom om deel
te nemen aan deze activiteiten!

Wist u dat…






wij hopen dat veel communicantjes zich aanmelden om misdienaar te worden?
Wijlre blij is met de jonge burgerkoning?
de vakantie weer voor de deur staat?
Gulpen smacht naar het nieuwe gemeenschapshuis?
wij op goed weer hopen met de processie?

Johannes Passion was een groot succes
Met grote dankbaarheid kijkt het organiserend comité terug op de schitterende uitvoering van de
Johannes Passion. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, steun van sponsors en aanwezigheid van
zeer vele luisteraars, is het een gebeurtenis die niet snel te vergeten zal worden. Zangers en orkest
waren erg te spreken over het warm onthaal hier in het Zuiden! Nogmaals: heel veel dank! Uiteraard kijken we vooruit, en worden de mogelijkheden bekeken om hier een vervolg aan te geven.
Maar het is nog te vroeg om een besluit te nemen. We houden u op de hoogte.

Interview met pastoor deken Paul Bronneberg
Een avond praten met
een boerenzoon van
Geleense ouders, geboren in Paranapanema
(Brazilie), die priester is
geworden en van zijn
ouders heeft geleerd
“kan niet bestaat niet”,
is wel heel bijzonder.
De ouders van pastoordeken Paul Bronneberg
verhuisden in 1964 van
Geleen naar Brazilië om
daar hun boerenbedrijf
op te zetten. In 1966
werd zoon Paul geboren. Hij wilde priester worden en op 20 jarige leeftijd kwam hij naar Nederland
om zijn priesterstudie te beginnen op het seminarie te Rolduc. Hij had zijn middelbare school in
Brazilië gevolgd en was daardoor de Nederlandse taal niet machtig. Hij sprak wel Limburgs plat en
Portugees, maar geen Nederlands en daarnaast moest hij ook nog Duits en Latijn leren. Een flinke
klus dus.
Aan de hand van het fotoalbum van Paul Bronneberg krijgen we een chronologische kijk op het
verloop van zijn 25 jarig priesterschap. Zo komen we erachter dat aanstaande priesters ook een
vrijgezellenavond vieren. Hierbij is het dan gebruikelijk om stropdassen af te knippen.
Op 2 oktober 1993, op de feestdag van de Engelbewaarder, wordt Paul Bronneberg door bisschop
Wiertz gewijd als diaken en als zodanig benoemd in Horst.Op 28 mei 1994 wordt hij in de kathedraal te Roermond priester gewijd en wordt kapelaan in Horst. Op een van de foto’s is te zien dat
hij in die tijd nog een toog droeg, dit op verzoek van zijn pastoor.
Na 2 jaar komt er een nieuwe uitdaging. Hij wordt benoemd in Schaesberg-Eikske Daar blijft hij
ongeveer 2 tot 4 jaar. In 1999 wordt hij pastoor in Stein. Hij krijgt maar liefst 5 parochies onder zijn
hoede. Samen met 2 andere priesters moet hij deze parochies bedienen. Veel tijd heeft hij moeten
investeren in beleidsmatig werk. Temeer daar hij ook nog actief was en is voor de Kerkelijke Rechtbank van het bisdom Roermond. Ook is hij dan aalmoezenier voor Portugees sprekenden. Maar
dankzij de samenwerking met zijn collega-priesters was er nog voldoende tijd om pastoraal werk te
doen.
Inmiddels is Paul Bronneberg deken te Gulpen en pastoor van St. Petrusparochie te Gulpen en de
St. Gertrudis parochie te Wijlre. Ook is hij administrator in Sibbe en Scheulder. Als deken is hij de
primus inter pares (de eerste onder de gelijken), onderhoud de contacten met de priesters en diakens in het dekenaat, geeft uitvoering aan het beleid van de bisschop, zit vergaderingen voor en
onderhoud de contacten met maar liefst 36 parochies in zijn dekenaat. Daarnaast is hij pastoraal
directeur van het Huis voor de pelgrim (voorheen de Organisatie Limburgse Bedevaart).
Op de vraag ‘hoe krijg je dit allemaal voor elkaar’ heeft hij een duidelijk antwoord: ‘dankzij een grote groep vrijwilligers waar je blindelings op kunt vertrouwen. Durf los te laten. Duidelijk zijn is erg
belangrijk, daarmee krijg je wel iets voor elkaar’.
Na een avond praten merk je steeds duidelijker dat Paul Bronneberg geen man met kapsones is.
Hij blijft steeds zichzelf, iemand die gerespecteerd wordt om wie hij is en niet om wat hij is. Hij wil er
zijn voor de mensen. Daarbij moet je je eigen emoties uitsluiten ook al zit je zelf in de knoop, zoals
hij zelf zegt.
Op de vraag hoe hij de toekomst van de kerk ziet, is hij ook weer duidelijk: ‘de kerk heeft een functie, ook in deze tijd. De kerk is vele malen groter dan Nederland. We krijgen priesters vanuit de
hele wereld’. En zo zegt hij: ‘Jezus is ooit met 12 mensen begonnen. Dus waarom zou je mismoedig zijn. Wel moet je als kerk onderzoeken welke oude tradities nog aanslaan in deze tijd. Mogelijk
moet je hierin iets vernieuwen’.
Wij hopen dat hij nog vele jaren in ons midden mag zijn en wensen hem een mooi feest toe op 2
juni, waarin wij samen met onze deken God mogen danken voor al het mooie dat door samenwerking op allerlei gebied in onze parochies en dekenaat plaats vindt.
Fons Bessems en Ed Meessen

Zaterdag 1 juni vanaf 9.00 uur ziekencommunie
Zaterdag 1 juni 17.30 uur
jrd José Dautzenberg-Ortmans; jrd Piet en Troutje Debets-van den Boorn; Jan en Christien van
Lier-Thewissen (st); Maria Hagelstein en ouders;
Dolf Schleijpen; ouders Mobers-Bastin; Mary
van den Boorn-van Wersch
Zondag 2 juni geen H.Mis ivm jubileum deken
om 10.30 uur in Gulpen

Zondag 16 juni 8.00 uur aansluitend Processie Stokhem
Winand Knops; Alice van den BoornWiddershoven
Maandag 17 juni 9.00 uur
voor de leden van schutterij St. Maternus Wijlre
Dinsdag 18 juni 9.00 uur
Maria Hagelstein
Donderdag 20 juni 9.00 uur Sacramentsdag
voor de overleden leden van schutterij St. Maternus Wijlre
Zaterdag 22 juni 17.30 uur
Dinsdag 4 juni 9.00 uur
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen Anny Schijns-Lubsina; Marietje Knops-Paffen;
Giel en Jo Knippenberg-Gieles; Sjeng Widdersen jongeren
hoven
Donderdag 6 juni 9.00 uur
Zondag 23 juni 9.30 uur
om trouw en standvastigheid voor alle gehuw1 jrd Annie Bertrand-Duckers; jrd Esther
den
Neuefeind en overleden familie;
Zaterdag 8 juni 17.30 uur
Dinsdag 25 juni 9.00 uur
jrd ouders Mathieu en Marieke Deguelle-Nix;
Hein en Henri Hazen
Annie Bertrand-Duckers; Theo Coonjers; Lei
Hamackers; ouders Kurvers-Notermans en Paul Donderdag 27 juni 9.00 uur
om de eeuwige rust voor onze overledenen
Wilders; Math Rekko; Sjir Wijnants
Collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk Zaterdag 29 juni 17.30 uur
1 jrd Fieny Loozen; ouders Loozen-Ackermans
Zondag 9 juni 9.30 uur communieviering
en dochters en schoonzoon Wiel
Hoogfeest van Pinksteren
jrd ouders Boosten-Prevoo (st); jrd ouders Hart- Zondag 30 juni geen H. Mis
mans-Souren (st); Lien Bekkering-Jaspars; Hubert Debets en Elisabeth Otten (st); ouders
Programma GKZ St. Caecilia
Mobers-Bastin; Jo Jennekens; Jo Driessen bgv
verjaardag
02 juni Gulpen 10.30 uur
Maandag 10 juni 9.30 uur
10 juni gemengd koor
Pinkstermaandag
16 juni gemengd koor
voor bijzondere intenties
23 juni dameskoor
Dinsdag 11 juni 9.00 uur
28 juni 19.00 uur gemengd koor Gulpen
Jeanne Gossens-Hermans
07 juli gemengd koor
Donderdag 13 juni 9.00 uur
om geloof in onze gezinnen
D’r Zank’ heeft vakantie vanaf zondag 14 juli tot
Zaterdag 15 juni 17.30 uur
en met zondag 11 augustus.
1 jrd Lies Lousberg-Creusen; Jan en Christien
van Lier-Thewissen (st); ouders Wiel en Tiny
Crutzen-Coonjers
e

e

e

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
Nieuwe schilderijen in de kerk van Wijlre
De trouwe kerkgangers hebben intussen gezien dat er momenteel twee grote schilderijen in de kerk
staan. Een afbeelding van de kruisiging en een van de Verrijzenis. Deze komen uit de ‘nieuwe’ kerk
van Valkenburg, die onlangs gesloten en verkocht is.
Op zaterdag 1 juni a.s. zullen deze hun definitieve plaats in de kerk van Wijlre krijgen. Tevens zullen
ze officieel overgedragen worden tijdens de viering van 17.30 uur door het aanwezige kerkbestuur
van Valkenburg. Een deskundige zal een en ander vertellen over deze schilderijen, u bent van harte
welkom!

Communieviering in Wijlre 2019
De communicanten van 2019
bereiden zich voor op de grote
dag van hun 1 H. Communie.
De kinderen hebben leuke
lessen van communie-juf Marie-José Degens, ze hebben
o.a. een excursie gehad naar
de eigen parochiekerk en de
kinderen mochten een doopviering bijwonen. Ook brengen
ze een worst naar de zusters
voor mooi weer op hun communiedag.
e

Op Pinksterzondag 9 juni zullen om 9.30 uur 9 kinderen in
Wijlre de eerste H. Communie
ontvangen.
De communicanten 2019 zijn:
Anke Beckers
Koen Delissen
Benthe Roks
Dilano Christiaans
Antoni Kubacka
Merle Selder
Rafael Christiaans
Sep Robberts
Daan Vluggen

Varia
Kaartavonden in het parochiezaaltje in Gulpen, op vrijdag 14 juni vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur.

Spreuken
Spreuk van de maand: hoe mooi is het om te dienen zonder een tegenprestatie te verwachten.
Weerspreuk: gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij.
Kerkbestuur Gulpen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden
Kostergroep
Parochiekantoor
Parochiezaal
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. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Mevr. H.Vonken Rijksweg 214 Tel. 043-4502046
Mevr. J. Bleeser Groeneweg 22 Tel. 043-4501897

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

