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Allerzielenviering. 

 

Tijdens de Allerzielenviering, zondag 1 november om 15.00 uur, gedenken wij onze 

dierbaren, die wij het afgelopen jaar vanuit onze kerk naar hun laatste rustplaats hebben 

begeleid: 

 

 

  Lien Beugels     84 jaar 

  Maria Schoffelen - Pasmans   97 jaar 

  Zef Haemers     77 jaar 

  Maria Boosten - Gielen   90 jaar 

  Maria Coenen - Sijstermans   87 jaar 

  Ciel Budé – van Wersch   92 jaar 

  Jan Handels     76 jaar 

  Funs Laeven     85 jaar 

  Hub Horsmans    93 jaar 

  Tiny Peukens  - Ritzen   92 jaar 

  Jeannie Roebroek – Senden   78 jaar 

  Ernst Heiden     76 jaar 

  Hub Senden     73 jaar 

  Lieske Vaessen – Sogelée   99 jaar 

 

 

Opbrengst kerkdeurcollecte voor Syrië. 

 

De kerkdeurcollecte, die zondag 20 september op verzoek van de Nederlandse bisschoppen is 

gehouden ten bate van de vluchtelingen uit Syrië, heeft in onze parochie een bedrag 

opgeleverd van € 208, 68.  

Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de bankrekening van het Missiebureau te 

Roermond.  

Het kerkbestuur dankt alle kerkgangers voor deze bijdrage. 

 

 

Opbrengst Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten 2015. 

 

Tijdens de laatste week van september werd de nationale collecte gehouden voor het Fonds 

Verstandelijk Gehandicapten.  

De opbrengst van deze collecte in Klimmen en Ransdaal bedroeg dit jaar totaal € 816, 82. 

In Klimmen werd door 8 collectanten een bedrag van € 733,93 opgehaald.  

In Ransdaal kon door het wegvallen van andere collectanten, slechts door één collectant in 

een beperkt aantal straten gecollecteerd worden. Ondanks dit werd hier toch nog een bedrag  

van  € 82, 89 opgehaald.  

Namens de organisatie van harte dank voor uw bijdrage. Ook aan de collectanten een 

welgemeend woord van dank voor hun bereidwilligheid om een avond te spenderen aan dit 

goede doel.  

 

 



Koffiedrinken zondag 25 oktober. 

 

Zondag 25 oktober a.s., de laatste zondag van de maand zal na de H. Mis van 11.00 uur de 

koffie weer voor u klaar staan. Iedereen is van harte welkom om onder het genot van een kop 

koffie met iets lekkers erbij na te praten over de gebeurtenissen van de voorbije weken. 

 

 

Zondag 8 november. 

 

Tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur op zondag 8 november zal een ensemble onder 

leiding van Maurice Winthagen de liturgie muzikaal ondersteunen. 


