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zaterdag 7 juli
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING  met zang van het 

seniorenkoor
uit dank bij 50-jarig huwelijk van Willie Arts en Bertha 
Arts-v.d.  Heijden  en  ouders  Arts-v.d.Bolt  en  ouders 
v.d.Heijden-v.d.  Heuvel  en ouders  van  Dinther-
Hanegraaf en Arjan van Berkum (verj pap)

19.00uur:

EUCHARISTIEVIERING
1ste jgt  van  Ida  Verstegen-Hendriks  en Harrie 
v,d.Heijden (nms buurtschap Loo/Hoogstraat) en Jaske 
en  Dina  Geurden-Klaassen  en ouders  v.d.Burgt-Ruijs 
(verj  vader)   mg  Anna  Timmers-van  Dijk,Johan 
Timmers,  dochter  Lia  en  schoonzoon  Jan  (nms  fam. 
van Dijk) en Harrie en Antonia Spierings-v.d. Wetering, 
overleden kinderen en familie (jgt moeder) en jgt van 
Frits Snik en uit dankbaarheid en Marion Martens (verj 
vader)

zondag 8 juli   
09.30  uur:



EUCHARISTIEVIERING 
10e  jgt Mark Timmers  en Albertus en Cornelia Kling-
Derks en fam. v.d.Laar en Ria Leenhouwers en ouders 
Raaijmakers-Avendonks,  zoon  Christ  en  schoonzoon 
André. 

maandag 9 juli
19.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING
André v.Lanen (verj)  en Gemma van Es (verj  –  nms 
kinderen)

woensdag 11 juli
19.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING 
Jan en Nolly Herckenrath-Leenhouwers  en Cor v.Dijk 
(verj Kees)

donderdag 12 juli
10.30  uur:

GEBEDSVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 14 juli
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Corrie  Timmermans-v.Bekkum  (nms  bejaarden 
Wevershof) en 1ste jgt Nerry Jejanan en opa Jan en Kee 
van Heumen-v.d.Wetering( nms buurt Kloosterhof)

19.00uur:

EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor
ouders v.d.Broek-Smits en zoon Fons (jgt Fons/moeder) 
en Martien  v.Driel,  overl.ouders  v.Driel,  overl.ouders 
v.Casteren en familie  en Bertus Steenhuis  en ouders 
Smits-Naris (verj moeder)



zondag 15 juli   
09.30  uur:

EUCHARISTIEVIERING 
Cor  en  Grard  v.d.Ven  (nms  fam.v.d.Heijden  en 
fam.v.Kessel) Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. 
v.d.Laar en Ria Leenhouwers. 

Worden 8 juli gedoopt:
 Joep, zoon van Frank v.d.Lee en Renate v.d.Boogaart
 Senna, zoon v.Rensch v.Hulst en Kevin v.d.Bogaart

In de heer overleden:
Op 30 juni is op 76-jarige leeftijd onverwacht Lam Herckenrath 
overleden. Hij woonde met vrouw Jo in het pand aan Laar, waar 
zij vroeger een SPAR-winkel hadden. Hij was de vader van Marc 
(met Thecla), Ben, Caroline (met Geert) en Dianne (met Stef) en 
de trotse opa van 7 kleinkinderen.  
Moge hij ruste in vrede.


