Augustus 2019, jaargang 8 nr. 8
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,—.

Maria: een lichtend voorteken
Traditiegetrouw staan de maanden mei en oktober in het
teken van Maria, onze hemelse Moeder. Maar ook in de
zomer staat Maria in het middelpunt van de belangstelling.
Zo vieren we op 22 augustus de gedachtenis van Maria
Koningin, een van de vele eretitels waarmee we haar mogen
aanspreken. Maar de week ervoor, op 15 augustus, vieren
we het belangrijkste Mariafeest: Maria Tenhemelopneming.
We gedenken dat Maria met ziel en lichaam opgenomen is
in de hemel. Een gebeurtenis die ons verstand te boven (en
te buiten) gaat!
Om de lichtende zin van dit hoogfeest te ontdekken, moeten
we de beperkingen van ons voorstellingsvermogen overstijgen! Het is niet alleen haar sterven, maar tegelijkertijd ook
de werkelijkheid dat haar Zoon haar begenadigd heeft met
een plaats aan Zijn zijde in de hemel. Zij deelt zo in het
Paasmysterie van haar Zoon. En opgenomen in het Vaderhuis, waar ze God mag aanschouwen van aangezicht tot
aangezicht, mag zij voor ons allen een voorspreekster zijn.
Want onder het kruis heeft Jezus ons haar tot Moeder gegeven. En wat jij aan je moeder vraagt, kan zij bijna niet weigeren, zeker als wij het nodig hebben. Mogen wij vaak tot Maria bidden en haar vragen ons steeds nabij te zijn in goede
dagen, maar zeker als het ons slecht gaat, als we op de
proef worden gesteld, als we het helemaal niet meer zien
zitten. Wees gegroet Maria….

Bisschop bezoekt dekenaat Gulpen

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

Tijdens het bezoek van bisschop Harrie Smeets bracht hij
onder andere een bezoek aan oud Pastoor. Penders. Lees
meer op pagina 6.

Vrijdag 2 augustus
vanaf 9.00 uur ziekencommunie
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 3 augustus
19.00 uur: jrd Math Hounjet tevens tiv overledenen van de familie; ouders Hick-Hamers (col);
Annie Vluggen-Senden tevens tiv Hoepa Vluggen en zonen Huub en Ruud (st); echtpaar Jef
en Mia Janssen-Lardinois (st); echtpaar Hubert
en Liza Didden-Janssen en ouders JanssenBeckers (st); Augusto Diana
Zondag 4 augustus XVIII Zondag door het jaar
11.00 uur: jrd ouders Boers-Geurts tevens tiv
overledenen van de familie (st); Paula RobertsCollombon (col); Maria Pinckers-Mobers; Mathieu Gerrickens (buurtbewoners Ingber/de Hut)
Maandag 5 augustus
19.00 uur: tev H.Bernadette
Woensdag 7 augustus
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies
Vrijdag 9 augustus H.Teresia Benedicta van het
Kruis (Edith Stein) maagd en martelares, patrones van Europa
14.00 uur: Plechtige Huwelijksmis voor het
Bruidspaar Paul Jacobs en Lindsey Alberts
19.00 uur: géén H.Mis
Zaterdag 10 augustus H.Laurentius, diaken en
martelaar
19.00 uur: jrd ouders Hamaekers-Leroy; jrd ouders Leroy-Straaten en ouders RonkenMartinussen; Mia Gerrickens-Cremers (col);
overleden ouders Senden-Last en kinderen;
Louis Debougnoux; Mayke Zink-Beijer (col)
Zondag 11 augustus XIX Zondag door het jaar
11.00 uur: jrd Funs en Mia Simon-Konings; Bertien en Louis Schillings-Coumans, dochter Roos
en kleindochter Manja; Christine Debets-Zinken
(col); Elly Crutzen-Beunen (col);
Maandag 12 augustus
19.00 uur: voor het welzijn van de vakantiegangers
Woensdag 14 augustus H.Maximiliaan Maria
Kolbe, priester en martelaar
19.00 uur: Bert Straaten (col)
Donderdag 15 augustus Feest van Maria ten
Hemelopneming
11.00 uur: H. Mis op de Gulpenerberg Sjeng
Kicken en Netty Kicken-Hambeukers (col); Aloys
Kaelen (col); Mia Coenjaerts-Dacier (col); Broer
Graaf (col); Gunther Böhmer en zoon Richard;
ouders Clé en Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter;
tev OL Vrouw van Lourdes; om zegen voor het
Dekenaat op voorspraak van Maria
Kroedwusj zegening
Dameskoor St.Gregorius
Vrijdag 16 augustus
19.00 uur: jrd Bruno Volpe
Zaterdag 17 augustus
19.00 uur: zeswekendienst Leny SchreuderCollin; jrd Maria Conraads-Janssen en echtpaar
Colen-Janssen; Peter Coumans; Mayke ZinkBeijer (col)

Zondag 18 augustus XX Zondag door het jaar
11.00 uur: Zuster Teunissen tevens tiv overledenen van de familie Teunissen-Smits (st)
Maandag 19 augustus
19.00 uur: voor onze vrijwilligers
Woensdag 21 augustus H.Pius X, paus
19.00 uur: ouders Clé en Ria CobbenhagenKuttschrütter
Vrijdag 23 augustus
19.00 uur: Pierre Oligschläger (col)
Zaterdag 24 augustus H.Bartolomeüs, apostel
19.00 uur: echtpaar Hubert en Liza DiddenJanssen (st); Mayke Zink-Beijer (col)
Zondag 25 augustus XXI Zondag door het jaar
11.00 uur: 1e jrd Plien Canisius-Nix; jrd ouders
Voncken-Bertram; Mia Gerrickens-Cremers (col);
Dinie Widdershoven tevens tiv ouders Widdershoven-Schnackers en overledenen van de familie (st); Elly Crutzen-Beunen (col); ouders Clé en
Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter;
Maandag 26 augustus
19.00 uur: voor onze mantelzorgers
Woensdag 28 augustus H.Augustinus, bisschop en kerkleraar
19.00 uur: jrd Hoepa Vluggen en Annie Senden
tevens tiv overleden kinderen
Vrijdag 30 augustus
19.00 uur: echtpaar Jef en Annie JanssenVaessens (col)
Zaterdag 31 augustus
19.00 uur: jrd ouders Bisschops-Didden en zoon
Wilbert (st); ouders Hick-Hamers (col); Miets
Honee; Augusto Diana; Mayke Zink-Beijer (col)
Zondag 1 september XXII Zondag door het jaar
11.00 uur: jrd ouders Boumans-Vrösch (st); jrd
Sjeng Bleser; jrd ouders Mathieu en Elly Gerrickens-Peeters; Paula Roberts-Collombon (col)
Schola Cantorum St.Gregorius
Familieberichten
Gedoopt:
op 14 juli 2019 Liz Biermans
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer
ervaren in haar leven
Overleden:
op 26 juni 2019 Leny Schreuder-Collin, 77 jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede
Huwelijk:
op 9 augustus 2019 zullen Paul Jacobs en Lindsey Alberts in het huwelijk treden
Alvast van harte proficiat

Financieel overzicht 2018 St. Gertrudisparochie Wijlre
Het jaar 2018 heeft de parochie Wijlre financieel positief kunnen afsluiten maar we hebben minder
kunnen reserveren voor groot onderhoud.
De inkomsten van het kerkhof waren in 2018 nogal lager dan voorgaande jaren. Momenteel analyseren we de verlopen grafrechten en wordt de kerkhofadministratie opnieuw in kaart gebracht. De
personele kosten werden beperkt door de vergoedingen door het dekenaat en de parochies Sibbe
en Scheulder waar onze pastoor-deken momenteel de honneurs waarneemt. De kosten van de
brandverzekering stegen in 2018 alsmede de afrekening van de afdrachten aan het bisdom. Van
iedere euro inkomsten betaalt de parochie 16 cent aan het bisdom.
In 2018 zijn de meeste werkzaamheden van het meerjarenonderhoudsprogramma 2014-2019 van
het BRIM-plan afgerond. De subsidiabele kosten waren begroot op € 160.000 maar uiteindelijk
hebben de onderhoudswerkzaamheden afgerond € 187.000 gekost. De budgetoverschrijding komt
met name door de meerkosten van dakonderhoud. Toen de steigers eenmaal stonden, was het
efficiënter om de niet voorziene onderhoudswerkzaamheden in een keer aan te pakken in plaats
van opnieuw steigers te bouwen. Deze meerkosten worden niet gesubsidieerd. De begrote onderhoudskosten worden voor 70% gesubsidieerd door Rijk en provincie.
Belangrijkste inkomstenbron blijft de kerkbijdrage van de inwoners van Wijlre en de kosteloze inzet

Met vriendelijke groet,
Het kerkbestuur van de St. Gertrudisparochie

Aanmelden vrijwilligersdag kan nog tot 15 augustus
De vrijwilligers hebben een uitnodiging gekregen voor de vrijwilligersdag van de St. Gertrudisparochie Wijlre op zondag 25 augustus op de Wielderhof bij mevr. L’Ortye.
Wanneer u als parochievrijwilliger geen uitnodiging zou hebben gekregen, mag u deze oproep als
uw uitnodiging beschouwen.
U kunt zich aanmelden tot 15 augustus a.s. bij Annie Huveneers-Franssen, Valkenburgerweg 16, tel.
043-8512766 of via anniehuveneers@kpnmail.nl.

Paus Franciscusgroep biedt een helpende hand
Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te
bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep Wijlre.
Wat doen wij
Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst.
Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie (bv sport- en cultuurfonds).
Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek.
Hulp bij boodschappen doen.
Ondersteuning bij kleine klusjes in en rondom de woning.
Bemiddelingen bij verschil van mening met instanties.
Huisbezoeken bij eenzaamheid
Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op.
Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden.
Bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de
voicemail in, bellen we altijd terug.

06-44377571

Dankwoord vanuit Venezuela
Dankbaar voor de financiële ondersteuning, die we met z’n allen hebben aangeboden tijdens de
vieringen van 6 & 7 juli jl. ontving de pastoor een bericht uit Venezuela, gericht aan de parochies van
Gulpen en Wijlre. Hier treft u een vertaalde versie aan:
Maracaibo 8 juli 2019 Geachte parochianen,
Namens de parochie H. Aartsengel Michaël, gevestigd in Maracaibo stad, wil ik u allen bedanken
voor de kerkdeurcollecte op 6 en 7 juli 2019, voor een totale bedrag van € 743,74.
Deze financiële hulp maakt het mogelijk om de maaltijdenproject `la olla comunitaria´ oftewel ‘de
gemeenschapspan’ in onze parochie te steunen.
Voor dit werk van barmhartigheid, moge onze Heer Jezus Christus, onze Moeder de Heilige Maagd
Maria, de H. Michaël Aartsengel, de H. Petrus en de H. Gertrudis, u altijd zegenen.
Namens onze parochie, zullen we in dankbaarheid u gedenken in onze persoonlijke en parochiale
gebeden, voor uw vrijgevigheid.
“Vrede en Welzijn”
Pastoor Nestor Primera,
H. Aarstengel Michaëlparochie, Sabaneta, te Maracaibo

Succesvolle kledingactie 2019
Op zaterdag 25 mei heeft het Missiecomité van Eys, Wahl- en Nyswiller de jaarlijkse kledingactie
gehouden. De actie was een succes en de opbrengst is ook nu weer bestemd voor de Goretti Stichting. Het Missiecomité bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze actie. Met name
worden de vrijwilligers bedankt die hebben geholpen bij het rondbrengen van de flyers en het ophalen van de kleding.
Wanneer u in de loop van het jaar nog kleding kwijt wilt, kunt u telefonisch contact opnemen met 0650218760. U kunt de kleding ook afgeven bij:
Pastorie
Wezelderweg 14 Eys
Dhr.J.Senden Wittemerweg 13 Eys tel.043-4511203
Dhr.J.Hendriks De Reijmer 12 Reijmerstok tel.043-4572026
U kunt de Goretti Stichting ook financieel steunen. U kunt een kind helpen door sponsoring. Elke gift
is welkom. Met een jaarlijkse bijdrage van € 150,00 kan een kind naar school. Bovendien wordt het
gezin financieel ondersteund, bijvoorbeeld bij verbeteringen aan het huis of bij onverwachte medische hulp. U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL41RABO0147595002. Wilt u meer weten
dan kunt u terecht op de site www.gorettistichting.nl of stuur een mail naar info@gorettistichting.nl. U
kunt ook bellen naar bovengenoemd telefoonnummer.

Alzheimercafé Gulpen: als de zorg voor je partner zwaar wordt
Op woensdagmiddag 28 augustus is er weer een Alzheimercafé in Gulpen. Lilian Frusch en Sonja
Smeets, mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar vertellen over wat het steunpunt Mantelzorg
voor mantelzorgers kan betekenen. Zoals respijtzorg en professionele ondersteuning bij allerlei praktische zaken.
Op woensdagmiddag 25 september spreekt mevr. Mr. Fischer, notaris te Wittem over wat je moet
regelen als je partner dementie heeft. Over het belang van een levenstestament. Wanneer de dementerende wilsonbekwaam wordt bevonden en er is geen levenstestament of volmacht opgesteld,
dan krijgt de mantelzorger met de kantonrechter te maken. Een bewindvoerder of curator wordt dan
verantwoordelijk voor financiële zaken. Wat is bewindvoering en mentorschap?
De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden plaats in de parochiezaal te Gulpen aan
het Kapelaan Pendersplein: elke laatste woensdagmiddag van de maand. U bent welkom vanaf
14.00 uur. Het programma is van 14.30 tot 16.00 uur. De ingang van de parochiezaal is tegenover
de zijingang van de Sint Petruskerk. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.
Het Alzheimercafé Gulpen is een initiatief van Leven naast de Brouwerij, dat ook uitvoering geeft
aan het Taalcafé, de Hoeskamer van Gullepe, het Repaircafé en het Jongerencafé.

Wist u dat…








15 augustus om 11.00 uur de H Mis is op de Gulperberg?
donderdag 22 augustus de jaarlijkse bedevaart naar Banneux is?
wij kunnen terugzien op prachtige processies?
wij weer een stagiair hebben en wel uit Colombia?
wij hierdoor merken dat wij een onderdeel zijn van de wereldkerk?
het bezoek van onze bisschop meer dan een succes was?
het prachtige kruisbeeld bij de brouwerij te Wijlre vervaardigd door Levigne uit Maastricht
aan restauratie toe is?

Donderdag 1 augustus 9.00 uur
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen
en jongeren
Zaterdag 3 augustus 17.30 uur
vanaf 9.00 uur ziekencommunie
jrd Hub Heydendael; jrd Hub Savelberg en familie Savelberg-Henrotte; Jan en Christien van Lier
-Thewissen (st);
ouders Math en Jeanne Didden-Lousberg
(st); Sjef en Tiny Crutzen-Dautzenberg; Jo en
Tiny Hoven-Kelchtermans
Zondag 4 augustus 9.30 uur
Lei Hamackers; Marij van den Boorn-van Wersch
Dinsdag 6 augustus 9.00 uur
om geloof in onze gezinnen
Donderdag 8 augustus 9.00 uur
om de eeuwige rust voor onze overledenen
Zaterdag 10 augustus 17.30 uur
jrd Jan en Annie Cobbenhagen-Ortmans; jrd Bep
Voorjans-Timmermans en Martin Voorjans;
Willem en Lieske Timmermans-Baggen en zoon
Sjef; Theo Coonjers
Zondag 11 augustus 9.30 uur
voor het welzijn van de parochianen
Dinsdag 13 augustus 9.00 uur
Jeanne Gossens-Habets
Donderdag 15 augustus 9.00 uur
geen heilige mis deze is om 11.00 uur op de
Gulpenerberg
Zaterdag 17 augustus 17.30 uur
Jan en Christien van Lier-Thewissen (st); Mien
Heugen en zoon Fonny; Jo Jennekens
kroedwusch zegening
Zondag 18 augustus 9.30 uur
jrd Netty Herberigs (st); jrd Harry Paffen (st);
José van Deursen-Vankan; Alice van den BoornWiddershoven;
Lien Bekkering-Jaspars
kroedwusj zegening

Dinsdag 20 augustus 9.00 uur
Hein en Henri Hazen
Donderdag 22 augustus 9.00 uur
geen H Mis i.v.m. bedevaart naar Banneux.
Zaterdag 24 augustus 14.00 uur
Huwelijk Adrienne Eggen en Patrick Blom
Zaterdag 24 augustus 17.30 uur
Jo en Bertha Ortmans-Simons; Marietje KnopsPaffen en Twan Knops; ouders Wiel en Tiny
Crutzen-Coonjers;
Zondag 25 augustus 9.30 uur
Jaardienst Julie Limpens; Anny Schijns-Lubsina
Dinsdag 27 augustus 9.00 uur
ouders Beckers-Voncken en overleden familie
Donderdag 29 augustus 9.00 uur
om trouw en standvastigheid voor alle gehuwden
Zaterdag 31 augustus 17.30 uur
jrd ouders Math Gossens en Anneke Severens;
Crit Cerfontein; ouders Jaminon-Essers, Sjef,
louis en Hub; levende en overleden leden voetbalvereniging SV Geuldal
Familieberichten
Overleden:
op 20 juni 2019 Pierre Bastin 86 jaar
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede
Huwelijk:
op 24 augustus 2019 zullen Adrienne Eggen en
Patrick Blom in het huwelijk treden
Alvast van harte proficiat
Programma GKZ St. Caecilia
Zondag 18 augustus
Zondag 25 augustus

gemengd koor
volkszang

In memoriam Pierre Bastin
Zaterdag 29 juni hebben wij afscheid genomen
van onze oud koster Pierre Bastin. Pierre geboren
in een gezin van 9 kinderen in Hoogcrutz emigreerde met zijn ouders naar Luxemburg. In 1966
huwde hij met Marleen Kroese. hij vestigden zich
in de Brouwerijstraat te Wijlre. Van beroep timmerman, was hij een man met gouden handen.
Zijn twee kinderen verwoorden dit met “Alles wat
pap maakte zat muurvast”. Jarenlang is hij lid
geweest van Caranavalsvereniging “De Puime” en
van de kegelclub waarvan hij 25 jaar voorzitter is
geweest. Meer dan 10 jaar is hij koster geweest in
onze parochiekerk, je mag wel zeggen zijn kerk. Hij was zeer trouw en accuraat. Of dat nu het werk
in de kerk, het processiecomité of het invallen als collectant was. Hij deed het liefst alles zelf zodat hij
er zeker van was dat het goed was. Naast mooie momenten zoals het omgaan met zijn kleinkinderen
heeft hij net als ieder mens ook tegenslagen moeten verwerken. Vooral de ziekte van zijn vrouw
Marleen, die in 2014 stierf. In datzelfde jaar werd hij opgenomen in Oosterbeemd te Valkenburg waar
hij liefdevol verzorgd werd. Moge de goede God hem belonen voor alles wat hij voor zijn familie maar
ook als koster voor onze parochie gedaan heeft. Fons Bessems

Bezoek Bisschop aan dekenaat Gulpen
Van 28 juni tot en met 30 juni bezocht onze nieuwe bisschop Harrie Smeets het dekenaat Gulpen.
Tijdens een uitgebreid programma heeft hij inzicht gekregen in de vele activiteiten van ons dekenaat en heeft hij met veel parochianen gesproken. Voor een ieder was zijn bezoek een prettige en
zinvolle ervaring.
Wilt u een volledig verslag van het bezoek en meer foto’s kijk dan op
www.bisdom-roermond.nl/werkbezoekendekenaten

Spreuk van de maand
Wie roddelt, gooit een bom op de reputatie van de ander en vernietigt de ander, die zich niet kan
verdedigen.
Weerspreuk
De natuur vergeet nooit wanneer ze wordt mishandeld.

Mededelingen





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 augustus.
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.

Varia
Kaartavonden
in het parochiezaaltje in Gulpen, op vrijdag 9 augustus vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur.

Kerkbestuur Gulpen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden
Kostergroep
Parochiekantoor
Parochiezaal
Kerkbestuur Wijlre
Voorzitter
Vicevoorzitter
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. 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

