
Kloppend Hart van Baexem

Aan alle inwoners van Baexem!

U kijkt nu naar het nieuwste project van Hart voor Baexem.

Op deze TV zal informatie verschijnen welke van belang of interessant kan zijn voor de 
inwoners van Baexem. 

Hartelijk dank:

• SPAR Synco, voor het ter beschikking stellen van de mooie plek voor het raam!

• Mede mogelijk gemaakt met de financiën van de vroegere Dorpsraad!

• Gemeente Leudal voor de subsidiëring van dit project!
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Parochie H. Johannes de Doper

Zaterdag 7 mei – H.Mis - aanvang 19.15 uur

Zeswekendienst Jan Scheenen

overleden ouders Johannes en Gertruda Stevens - Geusen

jaardienst Theodorus Nieten

Zaterdag 22 mei - 1e H. Communie          - aanvang 10.00 uur

Uw nieuws hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com

Meer informatie over de
parochie H. Johannes de
Doper en cluster Tabor op:
www.clustertabor.nl

Bibliocenter zoekt 
taalvrijwilligers voor de 

Open Inloop Taal in 
Baexem en Heythuysen.

Zie de website van
Hart voor Baexem

of
informatie bij Toos 

Jenniskens van 
Bibliocenter via

tel. 088-2432000
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Zie ook onze website:
www.heemkundebaexem.nl 
Voor vragen opmerkingen:
info@heemkundebaexem.nl

Heeft u foto’s of 
andere 

documenten die 
wij mogen scannen 
ter vergroting van 
ons archief, neem 
dan a.u.b. contact 
op via e-mail. Na 
het scannen krijgt 

u uw materiaal 
weer terug.

Beste lezer, misschien dat u regelmatig met 
interesse naar onze foto’s kijkt op dit scherm.
Mocht u een bijdrage willen leveren aan het 
wel en wee van onze Heemkundevereniging 
(Baexem) dan kan dat door lid te worden van 
onze vereniging.

Neem daartoe contact op met ons via: 
info@heemkundebaexem.nl

De drie klokken in de kerk:

1 De nieuwe klok van 1981, (met de naam: Mathias Gonda Wilhelmus)

2 De klok van 1959 (ter ere van Johannes de Doper)

3 De oude klok van 1450 (met de naam Jacob Maria)
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Zondag  8 mei – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Miel de Rechter

Zondag  15 mei – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Jeroen Timmermans

Miel de Rechter 35 jaar werkzaam in de Christengemeente 

Zondag  22 mei – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Oscar Lohuis

Zondag  29 mei – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Miel de Rechter

Meer informatie over 
de Christengemeente 

Midden-Limburg
op:

www.christengemeente
-midden-limburg.nl

De erediensten worden 
wekelijks gehouden in 
Baexheimerhof, u bent 

van harte welkom!
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! Collecte voor Goede Doelen !

Collectanten hartelijk bedankt voor jullie inzet!!

Inwoners van Baexem bedankt voor de gulle 
gaven, de opbrengst dit jaar was:

€ 5.665,00
De werkgroep zoekt nog steeds collectanten voor 
haar jaarlijkse goede doelen actie. De collecte is 

eenmaal per jaar voor alle goede doelen. Met 
meer collectanten hoeft iedereen maar 1 of 2 

straten te lopen!

Aanmelden kan bij:

Mieke Tunissen - gm.tunissen@ziggo.nl

of bij

Henriette Claessen henrietteclaessen@hotmail.com

Uw boodschap hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com

De Aurora molen is beide dagen open van 11-16 uur.

De Aurora molen is beide dagen open
van 11-16 uur.
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