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Proficiat.
Het kerkbestuur feliciteert alle parochianen, die in mei hun verjaardag gevierd hebben.
Processie.
Zondag 5 juli trekt de Grote Processie door ons dorp. Dit jaar trekt de processie naar Termaar.
De exacte route wordt in het volgende parochieblad bekend gemaakt.
Zondag 14 juni, Open Kloosterdag.
Twaalf Limburgse kloosters nemen deel aan de Open Kloosterdag die op zondag 14 juni
landelijk wordt gehouden.
De dag vindt plaats in het kader van het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’.
Verspreid over het hele land openen die dag bijna vijftig kloosters hun deuren voor
ontmoeting en wederzijdse inspiratie.
De ordes en congregaties die in Limburg deelnemen aan de Open Kloosterdag zijn:
De paters Montfortanen in Genhout,
de paters van de Heilige Geest in Gennep,
de Kleine Zusters van de Heilige Joseph in Heerlen,
de paters Benedictijnen in Mamelis-Vaals,
de Zusters van de Voorzienigheid in Maastricht,
de paters Camillianen in Roermond,
de zusters Dominicanessen in Sittard,
de zusters Dienaressen van de Heilige Geest in Steyl en Wahlwiller,
de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard),
de paters Redemptoristen in Wittem,
de zusters Redemptoristinnen in Partij.
Het programma is per klooster verschillend. Sommige houden letterlijk open huis, andere
nodigen het publiek vooral uit om deel te nemen aan de liturgievieringen en tussen vier
kloosters in het Heuvelland wordt een geleide wandeltocht georganiseerd met in elk klooster
een presentatie van de betreffende orde of congregatie.
Tijdens de Open Kloosterdag gaat het om religieus leven in deze tijd, in eenvoud en
verbondenheid en gekleurd vanuit het eigen charisma van de gemeenschap.
Hoe ziet dat er uit? Wat maakt het aantrekkelijk? Hoe beantwoordt het aan een hedendaags
Godsverlangen?
Op de website www.openkloosterdag.nl is meer informatie te vinden over de deelnemende
gemeenschappen en de programma’s, die worden aangeboden. Deze wordt tot en met de dag
zelf, wekelijks ververst.

Schriftelijke aanmelding voor het boek:
Cuypers en Stuyt in Klimmen.
Kerkbestuur H. Remigius, ter attentie van Hub Houppermans
Schoolstraat 6
6343 CE Klimmen
ofwel per e-mail: h.houppermans@hotmail.com
met vermelding van:
- uw titulatuur, familienaam en voorletters
- adres, postcode en woonplaats
- aantal boeken
- wel of geen opname in de intekenlijst.
De inschrijftermijn voor het boek “Cuypers en Stuyt in Klimmen” eindigt op 15 oktober 2015.
Het ingebonden boek - voorzien van een harde kaft - telt ongeveer 250 bladzijden, is rijkelijk
geïllustreerd met afbeeldingen en voorzien van indexen op plaats- en familienamen, kost bij
voorintekening € 27,95 per stuk. Het boek verschijnt in een beperkte oplage eind november
2015. Wenst u het per post te ontvangen dan dient u € 4,95 extra te voldoen. Uw inschrijving
is geldig vanaf het moment dat het kerkbestuur de kosten van het boek en de eventuele
portokosten heeft ontvangen op bankrekening NL84 RABO 0125 9055 13 ten name van:
Kerkbestuur H. Remigius te Klimmen, onder vermelding van het aantal exemplaren waarvoor
u hebt ingeschreven.
Het is mogelijk om het boek vanaf eind november 2015 dinsdags tussen 15.00 - 17.00
uur af te halen in de pastorie te Klimmen, Schoolstraat 6, 6343 CE Klimmen, tel.nr. 045 4051288 of na de eucharistievieringen in de sacristie van de parochiekerk.
Intekenkaart
Hierbij bestelt:
Familienaam of -namen en voorletters: ..................................................
Straat en huisnummer: ............................................................................
Postcode/woonplaats: .............................................................................
Telefoonnummer:....................................................................................
E-mail-adres: ..........................................................................................
Aantal exemplaren van “Cuypers en Stuyt in Klimmen”.......................
Ik wil het boek per post ontvangen: ja / nee *
Ik kom het boek persoonlijk afhalen: ja / nee *
Ik wil wel /niet * worden opgenomen in de intekenlijst van het boek.
Ik wil wel /niet * deelnemen aan de boekpresentatie te Klimmen en te
zijner tijd hiervoor een uitnodiging ontvangen.
* Doorhalen hetgeen NIET van toepassing is.

Ik maak het verschuldigde bedrag van € 27,95 per boek (eventueel te vermeerderen met €
4,95 per boek wanneer u het in een luchtkussenenveloppe thuis wilt ontvangen) vóór 31
augustus over op bankrekening NL84 RABO 0125 9055 13 ten name van: Kerkbestuur H.
Remigius - Klimmen met vermelding van het aantal bestelde exemplaren.
Bij opname in de intekenlijst graag vermelding van:
- eventuele titulatuur: .............................................................................
- familienaam: ........................................................................................
- voorletters: ...........................................................................................
- woonplaats: ..........................................................................................
Gaarne alles invullen in duidelijk leesbare letters en cijfers!

