NIEUWSBULLETIN VAN HET KERKBESTUUR
Koffiedrinken na de mis.
Daar diverse parochianen meerdere malen hebben geïnformeerd of de traditie van het
periodiek koffiedrinken na de zondagsdienst wordt voortgezet, heeft het kerkbestuur besloten
dit gebruik nieuw leven in te blazen. Eens per maand zal in de voormalige dagkapel na de
H. Mis van 11.00 uur weer de koffie klaar staan. De eerste keer zal dit gebeuren op zondag 27
september. U bent dan van harte welkom.

Mozart Trio speelt tijdens H. Mis.
Tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur op zondag 4 oktober zal de liturgie muzikaal
ondersteund worden door de muzikanten van het Mozart Trio. Deze klarinettisten spelen
voornamelijk stemmige muziek van Mozart en tijdgenoten.

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!

