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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
Bankrekeningnr. Gulpen
NL79RABO011.78.02.999
Parochiecentrum Wijlre
Holegracht 27
Openingstijden:
dinsdag van 9.30 - 11.00 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. 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 februari te
worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de
intenties vermeld moeten worden.

Een nieuw jaar… nieuwe kansen
Een nieuw jaar is intussen begonnen. En hoe! Bij het schrijven hiervan zijn de klanken nog niet verstomd dat we elkaar
de hand reikten en het allerbeste toewensten; dat we wereldwijd de vreugde van de geboorte van het Kerstkind vierden en de hoop deelden op vrede. Dan is het bijna niet te
bevatten dat het wereldnieuws wordt beheerst door oorlogsdreiging! En dichterbij woedt de discussie over wel of geen
vuurwerk op oudjaarsavond! Zelfs de verschrikkelijke branden in Australië raken naar de achtergrond!
Al beseft ook iedereen dat er dagelijks ook veel moois gebeurt, dat niet meteen groot nieuws is! Niet alleen in de privé
sfeer, maar ook in groter verband. Helaas zal de mens vaak
meer aandacht schenken aan ernstige zaken, of sensaties!
Misschien juist daarom dat het goed is dat we met zovelen
Kerstmis hebben gevierd. De inzet van ontelbaar veel vrijwilligers in de kerk, zodat deze hoopvolle gebeurtenis gevierd
kon worden in prachtig versierde kerken, met mooie gezangen en hoopvolle woorden. Zo kunnen wij, als gelovigen,
laten zien dat te midden van een weerbarstige tijd er altijd
hoop kan zijn. Dat we zelf bereid zijn om er aan mee te werken, ook wanneer we tegenstand ervaren!
In ons doen en laten mogen wij getuigen van ons geloof dat
God door het Kerstkind iedere dag de mens nabij wil zijn.
Dat we mogen vertrouwen dat Hij ons kracht geeft!
Ook in 2020 liggen er dus voldoende mogelijkheden om mee
te werken aan Zijn Rijk!
P.Bronneberg, pastoor

Veel sjpas…
De redactie van het Parochieblad feliciteert de hooglustigheden van de verschillende carnavalsverenigingen! We wensen onze gemeenschappen een geweldig carnaval toe, met
veel sjpas en plezeer!!!

Zaterdag 1 februari
19.00 uur: jrd Mathieu Sieben en Marc
Bormans; jrd Betty Prevoo tevens tiv overleden
ouders en kinderen; Mayke Zink-Beijer; Lambert
Webers (col); Guillaume van den Heuvel; Wim
Willems (col); Elly Gerrickens-Peeters (col)
Blasiuszegen
Zondag 2 februari Opdracht van de
Heer (Maria Lichtmis)
11.00 uur: jrd echtpaar Martin Hönders en Netta
Hönders-DeBie (st); Anna Hamers en overleden
ouders Hamers-Schoenmakers (st); Maria
Pinckers-Mobers; overleden- en levende leden
Veebelangen St.Brigida (st)
Blasiuszegen
Maandag 3 februari
19.00 uur: voor onze vrijwilligers
Woensdag 5 februari H.Agatha
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Vrijdag 7 februari
Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 8 februari
19.00 uur: jrd Hubert Didden tevens tiv Liza
Didden-Janssen (st); jrd Mia Janssen-Lardinois
tevens tiv Jef Janssen (st); jrd Twen Mordant;
jrd Verie en Iet Vluggen-Ruypers tevens tiv Jopie en Saverio; Bèr Senden (col); ouders Willem
Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st)
Zondag 9 februari Vijfde Zondag door het jaar
11.00 uur: jrd ouders Pierre Franck en Mia
Franck-Bisschops; jrd Jef Kleijnen; Fien KnopsMeertens (col); Bjorn Franssen; Hub Kuipers
(col)
Schola Cantorum St.Gregorius
Maandag 10 februari H.Scholastica, maagd
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Woensdag 12 februari
19.00 uur: ouders Delnoij-Heuts; ouders Brouwers-Hendriks en zonen Jan en Bert
Vrijdag 14 februari HH.Cyrillus, monnik, en
Methodius, bisschop, patronen van Europa
19.00 uur: voor de jeugd
Zaterdag 15 februari
19.00 uur: jrd Alfons De Bie; Sjef Meertens en
Mia Meertens-Hoche tevens tiv ouders HocheCobben en Meertens-van Laar

Zondag 16 februari Zesde Zondag door het
jaar
11.00 uur: 1e jrd Christine Debets-Zinken; Huub
Gillissen (col); uit dankbaarheid ouders Mathieu
Franssen en Mayke Kaelen (st); José EussenRaeven; Herbert Essers, t.iv. ouders EssersCransveld en Joep Sauren
Maandag 17 februari
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochianen
Woensdag 19 februari
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Vrijdag 21 februari
19.00 uur: tev H.Bernadette
Zaterdag 22 februari Cathedra H.Apostel Petrus
19.00 uur: Augusto Diana
Zondag 23 februari Zevende Zondag door het
jaar
11.00 uur: jrd Miet Cobbenhagen (st); Wiel van
Ham; Dies Blume (col); Mathieu Gerrickens (col)
Maandag 24 februari
19.00 uur: géén H.Mis ivm Carnaval
Woensdag 26 februari Aswoensdag
19.00 uur: H.Mis met asoplegging
uit dankbaarheid voor alle weldoeners
Vrijdag 28 februari
19.00 uur: voor de vluchtelingen
Zaterdag 29 februari
19.00 uur: jrd ouders Hub-Kees Vluggen en
Annie Vluggen-Gulpen
Familieberichten
overleden
16 december 2019 Wim Willems, 80 jaar
4 januari 2020 Fieny De Bie-Voncken, 83 jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede
gedoopt
op 15 december 2019 Noud Moonen
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer
ervaren in het leven.

Wat doet het Huis voor de Pelgrim
Het Huis voor de Pelgrim biedt onderdak aan
bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied
van reizen met meerwaarde. Dichtbij en verder
weg. Je kunt met ons naar Lourdes. En naar
Banneux. Maar ook naar de grote pelgrimsoorden van het christendom: Israël, Rome, Santiago
de Compostela. We bezoeken inspirerende
plaatsen in Italië, Polen, Ierland, Spanje, Zweden. En zelfs in Mexico, want we brengen je
graag verder. Ook wandelend over oude pelgrimswegen in eigen land kun je ver komen.

Huis voor
www.huisvoordepelgrim.nl
Raadhuisplein 1
6226 GN Maastricht
info@huisvoordepelgrim.nl
043 -321 57 15

de Pelgrim

Maria Lichtmis en Blasiuszegen
In het weekend 1 & 2 februari vieren we in de kerk het feest van Maria Lichtmis, ook wel genaamd
Opdracht van de Heer in de tempel. Bij de opdracht wordt Jezus door Simeon erkend als “het Licht
dat voor de heidenen straalt”. Daarom worden er tijdens de viering de kaarsen gezegend. Tevens
gedenken we de H.Blasius, een heilige martelaar die aangeroepen wordt tegen keelziekte en andere
kwalen. Aansluitend aan de H.Mis is er de gelegenheid om de ‘Blasiuszegen’ te ontvangen.

Aswoensdag
Aswoensdag is het begin van de Vastentijd. Tijdens de viering worden we getekend met as op het
voorhoofd. Hiermee worden we aangespoord een periode in te gaan van bezinning, boete en bekering. De as verwijst naar de vergankelijkheid. “Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”
wordt er gezegd. Een tijd om stil te staan bij jouw eigen leven, waar hecht je wel of geen waarde aan!
Wees welkom in onze kerk op woensdag 26 februari a.s.

Wist u dat…






dat “Stichting leven naast de brouwerij” de uitstralingsprijs van de gemeente heeft ontvangen?
het carnavalsseizoen haar hoogtepunt bereikt met de drie dolle dagen?
Aswoensdag een van de twee vasten- en onthoudingsdagen is?
sommigen heimwee hebben naar de oude winters van weleer?
dat kinderen van groep 4 en hun ouders zich gaan voorbereiden op het communiefeest?

Carnavalsrevue in Wijlre
In 2020 viert harmonie St. Gertrudis haar 125 jarig bestaan. Ook de Wijlrese carnavalsvereniging De Puime viert een jubileum namelijk, 5 x 11 jaar.
Twee gevestigde verenigingen die gelijktijdig jubileren: pas in het jaar 2295
zal dat weer het geval zijn. Het ligt dan ook voor de hand om een activiteit
samen te organiseren: een carnavalsconcert in het Wielderhoes.
“Ouderwetse zitting”
De gebruikelijke activiteiten van de Puime worden door veel mensen van
Wijlre bezocht. Carnaval verandert en dat is goed. Daardoor komt het accent steeds meer te liggen op muziek en artiesten die bekend zijn van
radio en TV. Wijlre vormt daarbij geen uitzondering op andere plaatsen.
In het royale aanbod van activiteiten is er tot nog toe geen zitting of gezellige avond, waarin centraal
staan: luisteren naar een leuke buut, genieten van een leuke sketch,
liedjes zingen, genieten van een mooie tekst, een parodie of gewoon
gezellig luisteren naar mooie carnavalsmuziek.
Voor de oudere inwoners van Wijlre en mensen die houden van een
meer traditionele zitting zoals we die jaren geleden gewend waren, was
er geen aansprekende activiteit. Ook deze mensen vieren graag carnaval en daarin proberen we met een carnavalsconcert in revue vorm te
voorzien. De harmonie zocht naar een activiteit samen met de carnavalsvereniging en de Puime waren op zoek naar een invulling voor de
hiervoor omschreven “zitting”. In de Carnavalsrevue hebben harmonie
en Puime elkaar dan ook gevonden.
Er zijn 2 uitvoeringen gepland en wel op zaterdag 8 februari om 19.11 uur en zondag 9 februari om
13.11 uur. Kosten € 9,00. Voorverkoop bij de Spar en ’t Krieltje.
Spreuk van de maand
In de liefde is het belangrijker te geven dan te ontvangen.
Weer /natuur spreuk
We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft.

Bedevaart naar Banneux
De jaarlijkse dekenale bedevaart naar Banneux vindt dit jaar plaats op donderdag 10 september.

Leven naast de brouwerij
Alzheimer Café
Woensdag 26 februari is er weer een bijeenkomst in het parochiezaaltje vanaf 13.30 u.
Het thema van deze maand wordt verzorgd door Alzheimer Nederland.
Repair Café
Zaterdag 1 februari is er van 10 tot 13 uur weer een bijeenkomst.
Koffie en thee aanwezig. Een vrije gave is welkom.

Interview met Clé Cobbenhagen
Aan de voet van de prachtige Gulpenerberg ligt de
bekende
kaarsenfabriek
Cobbenhagen. 170 jaar
geleden begon Adolf Cobbenhagen een bescheiden
bedrijfje in het toen nog
prachtige kasteel Neubourg.
Al gauw bleek die beschikbare ruimte te klein en verhuisde de familie naar de
dorpskern en vestigde het
bedrijfje aan de toenmalige
Kerkstraat, de huidige Prof.
Cobbenhagenstraat.
In
1957 verhuist de fabriek
naar de Pr. Ireneweg te
Gulpen. Tot op de dag van
vandaag is het een familiebedrijf gebleven. Clé en zijn vrouw Corry runnen nu, als vijfde generatie, de
kaarsenfabriek die ook nog een bedrijfsruimte heeft aan de Fremme te Margraten. Corry van huis uit
jurist, heeft zich totaal toegelegd op het vervaardigen en vooral het decoreren van kaarsen. Bij de
start van het bedrijf (de tijd van het rijke roomse leven) leverde het bedrijf voornamelijk aan kerken en
klooster. Nu worden er nog steeds kaarsen gemaakt voor Rooms-katholieke kerken, maar het assortiment is zeer uitgebreid. Clé en zijn vrouw Corry leggen zich, meer dan voorheen gebeurde, toe op
nieuwe trends die te maken hebben met de woonsfeer. Voor de verkoop worden nieuwe kaarsen
ontwikkeld. Zo is het nu mogelijk om een foto, door middel van een speciale techniek, op kleine aantallen kaarsen aan te brengen. Men kan praktisch voor iedere gelegenheid een kaars laten maken.
Noveenkaarsen, doopkaarsen, huwelijkskaarsen, jubileum kaarsen ja zelfs carnavalskaarsen. Leuk
om te weten dat enkele carnavalsverenigingen de carnavalskaars gedurende de drie dolle dagen
laten branden. Hoogtepunt voor het bedrijf was o.a. de toekenning van het predicaat hofleverancier.
Het is toch prachtig als je op een foto of op TV een bijzondere gelegenheid ziet waarop jouw kaarsen
worden gebruikt zegt Clé. Enkele pieken per jaar zijn de kersttijd en de paastijd. Op dit moment is
men druk bezig de paaskaarsen te vervaardigen die ieder jaar andere versieringen hebben.
Van jongs af aan kregen Clé en Corry het geloof met de paplepel ingegeven. Op 15 oktober 1984
vroeg de toenmalige deken Haffmans aan Clé of hij acoliet wilde worden. Het duurde tot roepingenzondag 1985 voordat hij de eerste keer in functie trad als acoliet. Enkele jaren later is hij ook lector
geworden in de parochiekerk te Gulpen. Dit jaar is het dus 35 jaar geleden dat hij acoliet werd en
men kan nog steeds een beroep op hem doen. Dochter Julie is ook enkele jaren misdienaar geweest.
Ontspanning vindt het echtpaar Cobbenhagen door elke week te gaan hardlopen samen met een
loopgroep uit Gulpen. En natuurlijk de jaarlijkse vakanties met zoon en dochter.
Een van de bekendste leden van de familie Cobbenhagen is de priester professor Cobbenhagen die
docent is geweest op Rolduc en oprichter van de katholieke Hogeschool te Tilburg het huidige Tilburg
University.
Corry en Clé zien met zorg de leegloop in de kerken, maar geloven dat het geloof dat meer dan 2000
jaar bestaat ook in onze parochies zij het in kleinere aantallen levend blijft, daar de mens steeds door
de eeuwen heen op zoek is naar God en de zingeving in hun leven. Vroeger, zo zei de reeds overleden vader van Clé, werd je aangekeken als je niet naar de kerk ging. Nu wordt je aangekeken als je
wel naar de kerk gaat.
Fons Bessems en Ed Meessen

Met mede-parochianen naar Lourdes
Ook dit jaar weer is er de mogelijkheid om eens naar
Lourdes te gaan. Per bus of vliegtuig worden er verschillende bedevaarten georganiseerd door het Huis
voor de Pelgrim. Zelf zal ik deelnemen aan de bedevaart van 15 – 20 mei a.s. Geïnteresseerden kunnen
zich gerust melden, of informatie vragen.
P .Bronneberg, pastoor

Zaterdag 1 februari
vanaf 9.00 uur Ziekencommunie.
Zaterdag 1 februari 17.30 uur
Blasiuszegen
ouders Hubert Jaminon en Maria Essers, Sjef en
Louis (st); Joep van Wersch
Zondag 2 februari 9.30 uur
Blasiuszegen
jrd ouders Mobers-Bastin (st); Jeanne Habetsvan Can
Dinsdag 4 februari 9.00 uur
voor vrede in de wereld
Donderdag 6 februari 9.00 uur
om eenheid in de kerk
Zaterdag 8 februari 17.30 uur
1 jrd Math Rekko; jrd ouders Victor van Kan en
Getrudis Hodiamont (st); jrd Bertha OrtmansSimons; Jo Ortmans;
Theo Coonjers; ouders Ortmans-Hamers; Henk
Gelders bgv verjaardag
Zondag 9 februari 9.30 uur
Mia Loozen (st)
Dinsdag 11 februari 9.00 uur
Carmen van den Berg-Houten
Donderdag 13 februari 9.00 uur
voor onze paus en bisschoppen
Zaterdag 15 februari 17.30 uur
zeswekendienst Gerda Martens-Muijrers; jrd Tiny
Lemmens-Pluijmen; jrd Math van Wissen; Annie
Wijnants; Martin Sleijpen; Joep van Wersch;
ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers; ouders
Coonjers-Born
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk
Zondag 16 februari 9.30 uur
Alice van den Boorn-Widdershoven; Jo Jennekens
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk
Dinsdag 18 februari 9.00 uur
Frits Colen
e

Donderdag 20 februari 9.00 uur
om kracht en bijstand voor onze zieken
Zaterdag 22 februari 17.30 uur
jrd Annie Hupperichs-Kerkhoffs (st); Jo Meessen;
Zondag 23 februari 9.30 uur
uit dankbaarheid voor gods goede gaven
Dinsdag 25 februari 9.00 uur
om zegen over onze parochie vrijwilligers
Woensdag 26 februari 17.30 uur
H Mis met asoplegging
Hein en Henri Hazen
Donderdag 27 februari 9.00 uur
voor het welzijn van onze parochies
Zaterdag 29 februari 17.30 uur
Marietje Knops-Paffen; Joep van Wersch
Familieberichten
Overleden
Op 3 januari 2020 Gerda Martens- Muijrers, 81
jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede
Programma gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Februari
zondag 02 februari dameskoor
zondag 09 februari gemengd koor meerstemmig
zondag 16 februari volkszang
zondag 23 februari geen koor
woensdag 26 februari gemengd koor meerstemmig
Maart
zondag 01 maart herenkoor Gregoriaans
zondag 08 maart volkszang
zondag 15 maart geen koor
zondag 22 maart gemengd koor meerstemmig
zondag 29 maart volkszang

Actie Kerkbalans Wijlre
Afgelopen weken heeft iedere deelnemer aan de actie kerkbalans een brief ontvangen om u te bedanken voor de kerkbijdrage van afgelopen jaar. Via deze weg willen we nogmaals onze dank uitspreken voor ieders financiële bijdrage.
Binnen de parochies van het bisdom Roermond bestaat de regeling dat de kerkbijdrage van de afgelopen 4 jaar verrekend wordt met de kosten van een uitvaart. Dat betekent wanneer iemand een
jaarlijkse kerkbijdrage van € 75 betaalt gedurende de 4 jaar voorafgaand aan een overlijden, een
bedrag van € 300 in mindering wordt gebracht op het tarief van € 440 voor een uitvaart (tarief 2020).
Deze regeling wordt ook binnen de St. Gertrudisparochie gehanteerd.
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan
kunt u het volledige bedrag aftrekken als er een schenkovereenkomst is gemaakt. Zo krijgt u van de
belastingdienst meer terug. Wij regelen dat graag voor u. Voor vragen daarover kunt u contact opnemen met Carien Van Wersch, de penningmeester van het kerkbestuur. U kunt haar bereiken via
043-4591406.
Degenen die nog niet meedoen aan de kerkbijdrage willen we vragen dat toch in overweging te nemen. U maakt het voortbestaan van de parochie daarmee mogelijk. In de loop van 2020 zullen we
de mensen die nog niet deelnemen aan de actie kerkbalans ook persoonlijk benaderen. Momenteel
betalen slechts 25% van de parochianen, we willen proberen dat draagvlak te verbreden. Veel
schouders maken de last licht. Om zich aan te melden voor de kerkbijdrage kunt u ook contact opnemen met de penningmeester.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage aan onze parochie.
Kerkbestuur St. Gertrudisparochie.

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
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 parochieblad voor de maand maart verschijnt rond 22 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 tijde
gelezen tijdens de vieringen.

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

