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Processie. 

 

Hieronder de route van de Grote processie die zondag 5 juli trekt weer door ons dorp trekt. 

Om 9.00 uur vertrekt de processie vanaf het Vrijthof naar Termnaar. 

Aan de omwonenden wordt verzocht de processieroute zoveel mogelijk autovrij  te houden.   

De route verloopt dit jaar als volgt: 

Remigiusstraat 

Hoofdbank 

Grubbenweg 

Straterweg 

Termaar 

Schalenboschweg 

Voogdstraaat 

Dingbank     ( RUSTALTAAR) 

Schepenbank 

Manensheide 

Termaar 

Straterweg 

Schoolstsraat 

Klimmenderstraat 

Vrijthof  (Afsluiting) 

 

 

Afwijkende mistijden 

 

In verband met de processie die op zondag 28 juni in Ransdaal trekt, komt de H. Mis in 

Klimmen op die zondag te vervallen. 

Zaterdagavond 27 juni is er wel een H. Mis in Klimmen. 

Zo komt op zondag 5 juli de H. Mis in Ransdaal te vervallen. Op zaterdagavond 4 juli is er 

wel een H. Mis in Ransdaal. 

 

 

 

Bezoek LGOG aan de parochiekerk. 

 

Zaterdag 27 juni a.s. maakt  de Sectie Monumenten van het Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap een excursie naar onze parochiekerk. 

Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur.  

Dit houdt in, dat de kerk deze dag gedurende deze tijd niet toegankelijk is. Mocht er die dag 

een uitvaart zijn, dan zal die ofwel om 9.30 uur of om 15.00 uur plaatsvinden. 

 

   

Bijbelvoorleesmarathon door religieuzen. 

 

In de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht wordt deze zomer een Bijbelmarathon 

gehouden. Religieuzen van diverse ordes en congregaties lezen tussen 3 en 15 augustus de 

volledige bijbel voor. Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen luisteren.  



De Bijbelmarathon is een activiteit van Limburgse religieuzen in het kader van het ‘Jaar van 

het Godgewijde Leven’. In de eerste twee weken van augustus zullen zo’n vijftig religieuzen 

in de doopkapel van de ‘Slevrouwebasiliek’ beurtelings stukken uit de bijbel voorlezen. Het 

voorlezen gebeurt op weekdagen tussen 10 en 17 uur. Het is de bedoeling dat op het hoogfeest 

van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) de Bijbel helemaal voorgelezen is. Die dag 

wordt de marathon officieel afgesloten. 


