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Pastoor-deken P. Bronneberg
Kapl. Pendersplein 10
6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938
pbronneberg@ziggo.nl
Diaken A. Bessems
Looierstraat 18
6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430
fbessems@ziggo.nl
Parochiecentrum Gulpen
Kapl. Pendersplein 10
Openingstijden:
dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226
st.petrusgulpen@home.nl
Parochiecentrum Wijlre
Holegracht 27
Openingstijden:
dinsdag van 9.30 - 12.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008
(tijdens openingsuren)
gertrudis@hetnet.nl
Tarieven voor de misintenties:
Weekdagen € 10,—;
Weekenddiensten € 20,—.
Bankrekeningnr. Gulpen
NL79RABO011.78.02.999
Bankrekeningnr. Wijlre
kerkbijdrage:
NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening:
NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken:
NL13RABO015.88.01.431
Website Gulpen/Wijlre
www.parochiegulpen.nl
Aanleverdatum
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad
dienen uiterlijk de 10e november te
worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de
intenties vermeld moeten worden.

Een bijzondere reis
Afgelopen weken mochten we met een groep pelgrims door
het Heilige Land trekken. Van Hebron tot Jeruzalem, oftewel, van de Aartsvaders tot aan de Verrijzenis van Jezus.
Duizende jaren heilsgeschiedenis, hoe God met Zijn mensen optrekt, mochten we beleven. Over wegen van eeuwenoude geschiedenis mogen wandelen en ons geloof vieren op
plaatsen waar dit geloof eens voorgoed gevestigd werd.
Van over heel de wereld komen mensen naar deze plaatsen. Als pelgrims onderweg. Hoezeer de talen verschillend
zijn, er is maar een taal die mensen samenbrengt: van Gods
liefde en barmhartigheid. In het land waar de “Koning van de
vrede” werd geboren, maar waar vrede nog ver weg is! Een
metershoge betonnen muur laat zien dat vrede en eenheid
(nog) ver weg is. Maar de vele tekeningen op dezelfde muur
verraden het lijden van mensen en hoezeer zij verlangen
naar vrede.
Een van de vele tekeningen is
bijgevoegde icoon, ”Moeder
van de Kerk”. Een afbeelding
van Maria, zonder haar kind
Jezus, die een traan afveegt.
Deze staat afgebeeld op de
scheidingsmuur tussen Bethlehem en Jeruzalem. Deze
icoon staat ongetwijfeld voor
de vele tranen die mensen
moeten laten vanwege het
lijden aan beide kanten van
de muur. De schilder nodigt
ons uit om ook naar Maria,
onze hemelse Moeder te
gaan, opdat zij onze voorspreekster mag zijn bij God.
Zij heeft immers meegewerkt aan Gods heilsplan. Dit heil is
Gods vrede en gerechtigheid bestemd voor Zijn kinderen.
Een uitzonderlijke reis… die verder gaat. Want iedere dag
worden ook wij, Gods kinderen, uitgenodigd om dit plan van
vrede uit te dragen. Maria wijst ons de weg!
P. Bronneberg pastoor

Overleden in het kerkelijk jaar 2018-2019 Parochie St.Petrus Gulpen:
Mia Gerrickens-Cremers
Genoviva Pinkers-Hupperichs
Trout Coelen-Gulpen
Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter
Elly Crutzen-Beunen
Marly Meijs-Kempener
Mayke Zink-Beijer
Irene Meijs
Elly Martinussen-Brouwers
Beer Arninkhof
Hub Kuipers

83 jaar
95 jaar
89 jaar
92 jaar
83 jaar
64 jaar
103 jaar
59 jaar
78 jaar
85 jaar
92 jaar

Jef Simons
Christine Debets-Zinken
Bert Straaten
Fien Peters-Vluggen
Mia Meertens-Vluggen
Piet de Jong
Leny Schreuder-Collin
Jo Coelen
Huub Gillissen
Bèr Senden

80 jaar
84 jaar
59 jaar
76 jaar
81 jaar
86 jaar
77 jaar
93 jaar
85 jaar
85 jaar

Allerzielenlof en gravenzegening
Intussen zien we de kleuren van de herfst.
De afstervende bladeren die zorgen voor
een schitterend landschap, de temperaturen die langzaam maar zeker zakken en
de dagen die korter worden. Het is ook in
deze tijd van het jaar dat wij, als christenen,
bijzonder onze dierbare overledenen gedenken.
Ook in onze parochies delen we met elkaar
in de pijn, leegte en gemis. Daarom staan
de vieringen van het weekend 2 en 3 november in het teken van gedenken, bijzonder van diegenen van wie we in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Hun
namen worden genoemd en gebeden dat God hun moge belonen.
Daarom bent u ook van harte welkom tijdens deze vieringen, maar ook op zondagmiddag om 15.00
uur tijdens het Allerzielenlof en aansluitend de gravenzegening op de kerkhoven.

Wist u dat…






op de eerste zaterdag van de maand er in het parochiezaaltje te Gulpen steeds repaircafé
is?
de toneelverenigingen druk aan het oefenen zijn?.
de carnavalsverenigingen eindelijk weer aan hun nieuw seizoen kunnen beginnen?
er hard gewerkt wordt in de Looierstraat te Gulpen?
de paden rond de visvijver steeds moeilijker worden voor rollators en rolstoelgebruikers?

Paus Franciscusgroep biedt een helpende hand
Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te
bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep Wijlre.
Wat doen wij
Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst.
Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie (bv sport- en cultuurfonds).
Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek.
Hulp bij boodschappen doen.
Ondersteuning bij kleine klusjes in en rondom de woning.
Bemiddelingen bij verschil van mening met instanties.
Huisbezoeken bij eenzaamheid.
Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op.
Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden.
Bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de
voicemail in, bellen we altijd terug.

06-44377571

Vrijdag 1 november Allerheiligen
11.00 uur: gezusters Hielde en Käthe Raeven;
Maria Conraads-Janssen en beide ouders; tev ‘t
H.Hart uit dankbaarheid
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius
Ziekencommunie
I.v.m. het feest van Allerheiligen wordt de Ziekencommunie gebracht op vrijdag 8 november
Zaterdag 2 november Allerzielen
19.00 uur: jrd ouders Coenjaerts-Krutzen; Mia
Gerrickens-Cremers (col); Mayke Zink-Beijer; Wiel
van Ham (col); Guillaume van den Heuvel; ouders
Keijenberg-Heidendal en dochter Wilma
Dameskoor St.Gregorius
Zondag 3 november XXXI Zondag door het jaar
11.00 uur: Elly Crutzen-Beunen (col); Huub Gillissen (col); Aloys Kaelen (echtgenote en kinderen)
Schola Cantorum St.Gregorius
15.00 uur: Allerzielenlof, waarin wij al onze overledenen gedenken, in het bijzonder degenen, die
ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.
Aansluitend zegening van de graven op de kerkhoven
Dameskoor St.Gregorius
Maandag 4 november H.Carolus Borromeüs,
bisschop
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Woensdag 6 november Alle H.Verkondigers van
het geloof
19.00 uur: voor onze vrijwilligers
Vrijdag 8 november
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Zaterdag 9 november Kerkwijding Basiliek St.Jan
van Lateranen
10.00
uur:
Hubertusviering
jrd Frans Schmets en Bertha Schmets-Jongen,
zonen Hub en Wiel en dochters Lies en Eugenie;
ouders Canisius-Nix (col); Christine Debets-Zinken
(col); Broer Graaf (col); Gunther Böhmer en zoon
Richard
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius m.m.v.
Jachthoornblazers
19.00 uur: géén H.Mis
Zondag 10 november XXXII Zondag door het
jaar
11.00 uur: zeswekendienst Bèr Senden; jrd overleden ouders Wouters-Loozen tevens tiv overleden familieleden
Maandag 11 november H.Martinus (van Tours),
bisschop
19.00 uur: ouders Troisfontaine-Munnix en zonen
Harry en Pierre; overleden- en levende leden Carnavalsvereniging “de Gaarekiekere” Gulpen
Woensdag 13 november
19.00 uur: voor roepingen tot het godgewijde
leven
Vrijdag 15 november
19.00 uur: om zegen over het werk van onze mantelzorgers

Zaterdag 16 november
19.00 uur: jrd Frans Coenjaarts en Jeanny Coenjaarts-Ernenst (st); jrd ouders van der HeijdenBlezer; echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois
(st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st);
Mathieu Gerrickens (buurtbewoners Ingber/de
Hut)
Zondag 17 november XXXIII Zondag door het
jaar
11.00 uur: 1e jrd Mia Gerrickens-Cremers tevens
tiv Willem Gerrickens; jrd ouders Hub Lemmens
en Marietta Lemmens-Franken (st); Paula Pinkers
-Spiertz; Huub Gillissen (col)
Maandag 18 november
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede
gaven
Woensdag 20 november
19.00 uur: tev H.Bernadette
Vrijdag 22 november H.Cecilia, maagd en martelares
19.00 uur: om Gods zegen over de inzet van onze
vrijwilligers
Zaterdag 23 november
19.00 uur: Elly Crutzen-Beunen (col); Bert Straaten (col); Augusto Diana
Zondag 24 november Christus, Koning van het
Heelal
11.00 uur: jrd ouders Cobbenhagen-Horbach (st);
jrd Ella Jacobs-Habets
Maandag 25 november
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Woensdag 27 november
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie
Vrijdag 29 november
19.00 uur: voor slachtoffers van natuurgeweld
Zaterdag 30 november H.Andreas, apostel
19.00 uur: jrd Maurice Martinussen tevens tiv zijn
moeder Elly Martinussen-Brouwers; Mayke Coenjaerts-Krutzen en Mathieu Sieben
Familieberichten
Overleden:
op 13 september 2019 Beer Arninkhof, 85 jaar
op 17 september 2019 Bèr Senden, 85 jaar
op 15 oktober 2019 Hub Kuipers, 92 jaar

Mgr.Smeets bij St.Hubertusviering
De bisschop van Roermond, mgr. Harrie Smeets
zal op 9 november a.s. om 10.00 uur voorgaan in
de Eucharistieviering bij gelegenheid van de Hubertusmarkt 2019. Deze viering wordt opgeluisterd
door ons Kerkelijk Zangkoor in samenwerking met
de Jachthoornblazers. Tijdens deze viering zal de
bisschop het Hubertusbrood zegenen en aansluitend zal paardenzegening plaatsvinden voor het
gemeentehuis.
U bent van harte welkom!

Interview met Martin Frijns
Martin Frijns is geboren 29 mei 1966 te
Ingber, toen nog
gemeente Margraten
nu Gulpen-Wittem.
Het gezin bestond uit
vader, moeder en 3
kinderen. De ouders
runden een gemengd
boerenbedrijf
met
varkens,
kippen,
koeien, kleinvee maar
ook akkerbouw. Hierdoor konden ze zelf
voor het voer van hun
dieren zorgen. Martin
wilde al op jonge
leeftijd het boerenbedrijf in. Na de Mavo in
Gulpen volgde hij het
Middelbaar
Landbouwonderwijs in Roermond. Na zijn schooltijd is hij langzaam in het boerenbedrijf van zijn ouders
gerold. Eerst heeft hij nog elders gewerkt, maar al snel vormde hij met zijn ouders een maatschap
en later nam hij het bedrijf over. In 1994 leerde hij zijn vrouw Colette kennen in de Smid te Reijmerstok. In 1998 trouwden zij. Colette werkt, naast haar werk als verpleegkundige in een Belgisch ziekenhuis, mee op de boerderij. Het gezin breidde zich uit met twee zoons die momenteel het onderwijs volgen op het Sophianum. Beide zonen helpen met plezier mee op de boerderij. Naast het
drukke werk op de boerderij is Martin als kerkmeester in Gulpen verantwoordelijk voor het kerkhof
en is hij collectant. Hij is met het katholieke geloof opgegroeid. Hij vindt het jammer dat sommige
tradities, zoals de zondagsrust, verdwenen zijn.
Het bedrijf werd geleidelijk uitgebreid. Dit was nodig om bij de tijd te blijven, maar ook de regelgeving, zoals mestopslag en dierenwelzijn, eiste steeds meer investeringen. Om rendabel te blijven,
moest je wel uitbreiden. Zo was er eerst een melkquotum waarbij de maximale hoeveelheid te produceren melk wettelijk vast lag. Die werd afgeschaft en hierdoor kon ieder bedrijf groeien naar eigen inzicht en mogelijkheden. Maar twee maanden later werd deze groeimogelijkheid alweer ingeperkt. Kortom onduidelijkheid ten top.
Momenteel staat de agrarische sector onder hevige druk. Het fosfaatrecht en stikstofprobleem
(ammoniak probleem) is dagelijks nieuws. Mensen spreken Martin daar op aan en tonen begrip
voor de boeren. De agrarische sector is er toch in het belang van alle Nederlanders. Ze zorgen voor
voldoende voedsel en beheren de natuur en landschap. Maar ook het economisch belang mag niet
uit het oog verloren worden.
Martin is van mening dat we in Nederland en Europa in gezamenlijk overleg tot een oplossing van
dit probleem moeten komen zodat, de werkgelegenheid en de toekomst van de gezinnen verzekerd
blijft.
Omdat de koeien nog buiten lopen zorgt Martin ook voor instandhouding van ons mooie Limburgs
landschap. Hij heeft nog steeds de welbekende zwartbont koeien, maar ook enkele rode. Hij houdt
zijn veestapel in stand door eigen jongvee op te fokken. Het ruwvoer verzorgt hij zelf en krachtvoer
wordt ingekocht. Al met al betekent dat werken van 6.00 uur in de ochtend tot 20.00 uur in de
avond, en dat 7 dagen per week. Maar dit wordt met liefde gedaan door Martin en Colette en hun 2
zonen Jac en Jean.
Fons Bessems Ed Meessen.

Carolushuis: webshop van het bisdom
Bent u op zoek naar bijbels, kaarten, religieuze boeken, rozenkransen of
andere devotionalia? Het Carolushuis, de verzendboekhandel van het
bisdom, heeft wellicht wat u zoekt. Kijk eens in de webshop :www.carolushuis.nl.
Een mooi voorbeeld is het boek “Bijbels culinair”. Jonnie en Therese
Boer (Librije), prijzen dit boek aan als bijzonder toegankelijk en bruikbaar.

Vrijdag 1 november Allerheiligen
19.00 uur. Lichtjesviering.
Zaterdag 2 november Allerzielen
Vanaf 9.00 Ziekencommunie.
Zaterdag 2 november 17.30 uur
jrd ouders M. Sleypen-Meessen (st);
Jo en Bertha Ortmans-Simons; Math Rekko
Zondag 3 november 9.30 uur
jrd ouders Louis Sour en Maria Wijnands (st); jrd
ouders Smeets-Debets en zonen Hub en Piet;
Marij van den Boorn- van Wersch;
Rob Nacken en familie; Bep Moonen-Schreurs;
Sjir Smeets
Zondag 3 november 15.00 uur Allerzielenlof
Dinsdag 5 november 9.00 uur
voor vrede in de wereld
Donderdag 7 november 9.00 uur
om eenheid in de kerk
Zaterdag 9 november 17.30 uur
1 jrd Thei Wessels; Theo Coonjers;
Chrit Cerfontein;
Bertien Didden-Wijnen en overige familieleden
Zondag 10 november 9.30 uur
jrd Sjef Kurvers; Winand Knops
Dinsdag 12 november 9.00 uur
Jeanne Gossens-Hermans
Donderdag 14 november 9.00 uur
voor onze paus en bisschoppen
Zaterdag 16 november 17.30 uur
jrd Johan Keulders;
jrd Jozef Bertram en Anna Geelen (st);
Annie Wijnants
Zondag 17 november 9.30 uur
Anny Schijns-Lubsina;
Alice van den Boorn-Widdershoven
Dinsdag 19 november 9.00 uur
voor roepingen tot het godgewijde leven
Donderdag 21 november 9.00 uur
voor het welzijn van onze parochies
e

Zaterdag 23 november 17.30 uur
jrd Piet Ortmans en overledenen van de familie;
Marietje Knops-Paffen;
Maria Hagelstein en ouders;
Michel Scheepers en familie; ouders Wiel en
Tiny Crutzen-Coonjers
Zondag 24 november 9.30
uur Christus, Koning van het Heelal
1 jrd Winand Knops; Jo Meessen;
Leo Hamackers (nms de buurt);
Jeanne Habets-van Can; Math van Wissen;
Truus Smeets- v d Bergh;
leden en overleden leden van GKZ St Caecilia
Dinsdag 26 november 9.00 uur
Hein en Henri Hazen
Donderdag 28 november 9.00 uur
om zegen over onze parochie vrijwilligers
Zaterdag 30 november 17.30 uur
jrd ouders Braken-Voncken en zoon Jan (st);
jrd ouders Sjef en Annie Meessen;
jrd François Widdershoven
e

Familieberichten
Overleden:
28-09-2019 Martin Sleijpen, 77 jaar
Programma kerkelijk zangkoor St. Caecilia

Zondag 3 november gemengd koor
zondag 10 november geen koor
zondag 17 november volkszang
zondag 24 november gemengd koor

Overleden in het kerkelijk jaar 2018-2019 Parochie St.Gertrudis Wijlre
Anny Schijns-Lubsina
Lei Hamackers
Winand Knops
Marij van den Boorn- van Wersch
Bep Moonen-Schreurs
Marietje Knops-Paffen
Lies Sleijpen-Willems
Math Rekko

87 jaar
72 jaar
84 jaar
73 jaar
91 jaar
86 jaar
72 jaar
90 jaar

Jo Jennekens
79 jaar
Alice van den Boorn-Widdershoven 86 jaar
Pierre Bastin
86 jaar
Jo Meessen
77 jaar
Jeanne Habets-van Can
86 jaar
Annie Wijnants
87 jaar
Mia Bisschops-Ploemen
87 jaar
Martin Sleijpen
77 jaar

Lichtjesviering in Wijlre
Evenals vorig jaar, zal ook dit jaar in Wijlre een Lichtjesviering plaatsvinden. Met name de kinderen
ontsteken dan een klein lichtje (kaarsje) om zo een dierbare te gedenken. Een lichtje in de meest
donkere en verdrietige momenten van het leven, door het gemis van een geliefde. Vrijdag 1 november om 19.00 uur in de St.Gertrudiskerk van Wijlre.

Alzheimer Café
Woensdag 27 november wordt de bijeenkomst verzorgd door Bianca Bertram met het thema “Blijf
actief”, daar het vooral belangrijk is dat de dementerende actief blijft. Er wordt ook stilgestaan bij de
dagopvang en andere opvangmogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten
Deze middag wordt niet gehouden in het parochiezaaltje, maar in het gemeentehuis. In december is
er geen Alzheimer Café.

Voortzetting verdiepingsavonden
Ook dit najaar willen we enkele avonden aanbieden ter verdieping in ons geloof. Zoals afgelopen
jaren de Werken van Barmhartigheid en het evangelie van Marcus centraal stond, zullen we de
komende avonden de “Zaligsprekingen” bespreken.
Het zijn gespreksavonden waar een ieder welkom is. De komende avonden zijn 14 november en 17
december om 20.00 uur, in het parochiezaaltje van Gulpen.

Vieringen op 1 november
Op 1 november, het feest van Allerheiligen, is er in de kerk in Gulpen om 11.00 uur voor beide parochies een plechtige Hoogmis. Om 19.00 uur is er een lichtjesviering in Wijlre.

Spreuk van de maand
Wie de vreugde van het geloof deelt, ontvangt nog meer vreugde (Paus Franciscus).
Weerspreuk
De natuur heeft geen haast en toch komt alles af.

Mededelingen





Indien er door de week ’s-morgens een uitvaart is, zal er ’s-avonds geen H. Mis zijn. Zo
mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.
Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met
diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend
aan de H.Mis of om 13.00 uur.
Het volgende parochieblad verschijnt rond 23 november.
We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen
te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans
dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde
gelezen tijdens de vieringen.

Varia
Kaartavonden
in het parochiezaaltje in Gulpen, op vrijdag 29 november vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur.
Kerkbestuur Gulpen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden
Kostergroep
Parochiekantoor
Parochiezaal
Kerkbestuur Wijlre
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Bloemsiergroep
Kostergroep

Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Dhr. B. Starmans Zes Bundersveld 9 Tel. 043-4502707
Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder)
Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel .043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841
Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Mevr. H.Vonken Rijksweg 214 Tel. 043-4502046
Mevr. J. Bleeser Groeneweg 22 Tel. 043-4501897
Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .043-4504413
Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766
Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407
(kerkhofbeheerder)
Dhr. G. Hagelstein Brouwerijstraat 12 Tel. 043-4501195
Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292
Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091
Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 043 4503854

