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Aanleverdatum 
Misintenties en berichten voor vermel-
ding in het volgende parochieblad 
dienen uiterlijk de 10e januari te 
worden opgegeven bij het parochie-
centrum van de parochie waar de 

intenties vermeld moeten worden. 

Heb je even voor Mij? 
De meeste van ons zullen wel erkennen dat de december-
maand een érg drukke maand is. Het is alsof het ieder jaar 
drukker wordt en we kunnen het zelf niet meer aan. Black 
Friday is niet voldoende, want we gaan even vrolijk verder 
op zoek naar koopjes voor het Sinterklaasfeest. Hulpsinter-
klazen met z’n Pieten worden ingehuurd om mee te helpen 
om de pakjes op tijd op de plaats te krijgen. En dan hebben 
we ’t nog niet gehad over de stress bij het schrijven van 
gedichten… daarvoor hebben we de online helpdesk! 
Sinterklaas is het land nog niet uit of daar staan de volgen-
de druktemakers voor de deur: de kerstman, kerstwensen 
schrijven, kerstboom opzetten, huis versieren, boodschap-
pen halen, eten klaarmaken Ja, u weet het misschien veel 
beter dan ik wat deze maand allemaal met zich meebrengt 
Het lijkt alsof er geen enkele maand van het jaar zo druk 
bezet is dan december! 
En dan komt 27 december en is het feest weer voorbij! 
Heel diep van binnen ben je wel blij maar verlang je onge-
twijfeld ook naar de volgende week, als alles weer gewoon 
doorgaat. Dat je weer een beetje rust kunt vinden om stil te 
kunnen staan bij het leven. 
Maar dan pas besef je hoe druk je in de weer bent ge-
weest! Maar waarvoor eigenlijk? Ja, voor een groot feest. 
Maar is het werkelijk een écht Kerstfeest geweest? Te mid-
den van al die drukte, zouden we wel eens kunnen verge-
ten om Hem een plaats te geven. Hij, om Wie het gaat! 
Ik wens u toe dat deze gedachte ons allen helpt om nu 
alvast even tijd te vinden en stil te worden, zodat het straks 
werkelijk een Kerstfeest mag zijn. 
Zo wens ik u en uw dierbaren een Zalig Kerstfeest en een 
zegenrijk 2019. 
P.Bronneberg, pastoor 

Uitnodiging 

Op dinsdag 1 januari a.s. is er de gelegenheid om, aanslui-

tend aan de H. Mis, elkaar alle goeds toe te wensen voor 

het nieuwe jaar. In Wijlre is er een receptie in de sacristie 

en in Gulpen in het parochiezaaltje.  

 

U bent van harte welkom.  



Vrijdag 21 december 
Vanaf 09.00 uur Kerst-/Ziekencommunie 
Maandag 24 december H Kerstavond en Kerst-
nacht 
19.00 uur: gezinskerstviering 
jrd Sjef Mullenders tevens tiv ouders Mullenders
-Sproncken, Jo Mullenders, ouders Steijns-
Herveille en Pierre Steijns; Maria Conraads-
Janssen; Maria Schreuder-Lenaerts, Bas Le-
naerts en Leonie Lenaerts-Noteboren; Pierre 
Oligschläger, ouders Zink-Henssen en broer, 
ouders Oligschläger en broers; Diana en Huub 
Hoenjet en tv. ouders Weijn-Colaris; ouders 
Sjeng Kicken en Netty Kicken-Hambeukers 
Kinderkoor GalouKidz 
(De opbrengst van de kerkdeurcollecte ná de 
mis is bestemd voor de “GalouKidz”) 
22.30 uur: nachtmis 
Mia Coenjaerts-Dacier; Pierre Bormans en zoon 
Marc; Augusto Diana; Wiel en Mattie Ubachs en 
overledenen familie Ubachs-Vliegen; Enzo 
Zuodar; overleden ouders Olislagers-Nix en 
overleden ouders van Eummelen-Driessen 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 
(De opbrengst van de kerkdeurcollecte ná de 
nachtmis is bestemd voor het 
“St.Gregoriuskoor”) 
Dinsdag 25 december: Hoogfeest van Kerst-
mis 
11.00 uur: Clé Cobbenhagen (col); ouders 
Lemmerling-Jacobs, ouders en kinderen Lous-
berg-deLamboy en Fred Dircks; ouders Canisi-
us-Nix (col); Alphons DeBie; Marcel In de 
Braek; ; ouders Pinckers-Offermans en kin-
deren; Servie Crutzen en overleden ouders 
Beunen-Steinbusch en zonen 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 
(De opbrengst van de kerkdeurcollecte ná de 
mis is bestemd voor het “St.Gregoriuskoor”) 
Woensdag 26 december: H.Stephanus, marte-
laar - Tweede Kerstdag 
11.00 uur: jrd Hub Jacobs (st); jrd Guillaume 
van den Heuvel; jrd ouders Wim en Bertine 
Croonenberg-Beenen; jrd Frans Simons tevens 
tiv Pierre Simons; overleden ouders Prevoo-van 
Loo; Louis en Bertien Schillings-Coumans, 
dochter Roos en kleindochter Manja; Paula 
Pinkers-Spiertz (col); Eep Vluggen (col); Wiel 
van Ham (col); echtpaar Jef en Annie Janssen-
Vaessens (col); Els van Loo-Martinussen (col); 
ouders Hamaekers-Leroy, Nico en Hub Hamae-
kers en Math Hounjet; Mathieu Gerrickens 
(buurtbewoners Ingber/de Hut); Gunther 
Böhmer en zoon Richard; Alice Schellings-
Vronen; Lizie Van den Hove-Weerts (col); San-
ne Coolen tevens tiv Toon Sintzen en Henk en 
Joke de Groot; Heinz Jetten, Peter en Finy 
Bischoff-Mousset en Tiny Jetten 
Zangvereniging St.Caecilia, die tevens enkele 
kerstliederen ten gehore zal brengen 
Vrijdag 28 december: HH.Onnozele kinderen 
19.00 uur: Wim Eussen 
 

Zaterdag 29 december: H.Thomas Becket, 
bisschop 
19.00 uur: jrd Peter Coumans; Gerda Hick-
Hamers (buurtbewoners); Bjorn Franssen 
Zondag 30 december: Feest H.Familie 
11.00 uur: jrd ouders Kuipers-Huntjens tevens 
tiv Finie Kuipers-Widdershoven; overledenen 
familie Senden-Last en kinderen; Rector Guil-
laume Kroonen 
Maandag 31 december: H.Silvester 
19.00 uur: ouders Canisius-Nix (col); overleden 
en levende collectanten van onze parochie 
Dinsdag 1 januari: H Maria, Moeder van God 
11.00 uur: Mia Coenjaerts-Dacier (col); Clé 
Cobbenhagen (col) 
Schola Cantorum St.Gregorius 
Na de H.Mis nieuwjaarsreceptie in parochie-
zaal 
Woensdag 2 januari: HH Basilius de Grote en 
Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerk-
leraren 
19.00 uur: om kracht voor onze zieken 
Vrijdag 4 januari  
19.00 uur: géén H.Mis 
Zaterdag 5 januari  
19.00 uur: jrd Gerda Gulpen en Albert Sterken-
burgh (st); jrd Jef Janssen tevens tiv Annie 
Janssen-Vaessens (st); jrd ouders Sjeng 
Schreuder en Bertine Schreuder-Meessen; jrd 
Jeanny Schreuder-Thijssen tevens tiv Jef 
Schreuder; jrd ouders Thijssen-Hustings; Eep 
Vluggen (col); Wilma Simons-Keijenberg (col); 
echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st);  
Zondag 6 januari: Openbaring des Heren 
11.00 uur: Paula Roberts-Collombon (col); 
Tonnie Kockelkoren-de Bruin (col); Mia Gerric-
kens-Cremers (buurtbewoners Ingber/de Hut) 
Maandag 7 januari  
19.00 uur: Jos Hautvast 
Woensdag 9 januari 
19.00 uur: Hoepa Vluggen tevens tiv Annie 
Vluggen-Senden en zonen Huub en Ruud (st) 
Vrijdag 11 januari 
19.00 uur: om zegen over allen die zieken ver-
zorgen of liefdevol nabij zijn 
Zaterdag 12 januari  
19.00 uur: jrd Math Bartholomée en Riet Bart-
holomée-Bollen (st); Trees Gulikers (col); Marc 
Bormans; Mia Coenjaerts-Dacier (col) 
Zondag 13 januari: Doop van de Heer  
11.00 uur: 1e jrd Rector Guillaume Kroonen 
(st); jrd Jos Hautvast (st); jrd Jacques Kockelko-
ren (st); jrd ouders Conraads-van Loo tevens tiv 
overleden kinderen (st); jrd overleden ouders 
Jacobs-Leenaerts; ouders Brouns-Nix (col); 
Willem Gerrickens; voor een overledene 
Maandag 14 januari  
19.00 uur: ouders van Knippenberg-Collijn en 
zoon Harry (st) Woensdag 16 januari  
19.00 uur: voor de vervolgde christenen 
Vrijdag 18 januari 
19.00 uur: tev O.L.V.van Lourdes 
 



Wist u dat…. 

Vervolg misintenties Gulpen 

25 november een onvergetelijke dag. 

Familieberichten Gulpen 

Samen op bedevaart 

Zaterdag 19 januari  
19.00 uur: Eep Vluggen (col); Marjet Slenter-
Dautzenberg (col); Wiel Olislagers (col); echt-
paar Fouarge-Engelen (st) 
Zondag 20 januari: II Zondag door het jaar - C 
11.00 uur: ouders van Knippenberg-Collijn en 
zoon Harry (st); Pierre Oligschläger (col) 
Maandag 21 januari: H Agnes, maagd en mar-
telares 
19.00 uur: Gerda Hick-Hamers (buurtbewoners) 
Woensdag 23 januari 
19.00 uur: ouders van Knippenberg-Collijn en 
zoon Harry (st) 
Vrijdag 25 januari: Bekering H Apostel Paulus 
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies 

Zaterdag 26 januari: HH Timoteüs en Titus, 
bisschoppen  
19.00 uur: Augusto Diana; Mia Gerrickens-
Cremers (buurtbewoners Ingber/de Hut) 
Zondag 27 januari: III Zondag door het jaar - C 
11.00 uur: 1e jrd Tonnie Kockelkoren-de Bruin 
tevens tiv ouders Kockelkoren-Blume; Els van 
Loo-Martinussen (col); Dinie Widdershoven (st) 
Maandag 28 januari: H Thomas van Aquino, 
priester en kerkleraar  
19.00 uur: om geloof in onze gezinnen 
Woensdag 30 januari 
19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoe-
ners van onze parochies 

overleden 
Op 1 december 2018 Jef Simons, 80 jaar 
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 

Mijn jubileum feest was voor mij en mijn familie een onvergetelijke dag. Het overtrof alle verwachtin-
gen. Mijn wens dat beide kerkkoren zowel van Gulpen als Wijlre de dankdienst zouden opluisteren 
was niet alleen verwezenlijkt, maar ook de lectoren en misdienaars en acolieten van beide paro-
chies hebben hieraan actief deelgenomen. Velen van Gulpen en Wijlre hebben de dankdienst bijge-
woond en eer gebracht aan Christus de Koning van het heelal. Dat wij begeleid door schutterij en 
harmonie door versierde straten naar het “Wielderhoes” gingen waar ik vele attenties mocht ontvan-
gen van zowel individuelen als verenigingen, heeft mij ten diepste ontroerd. Het is dan ook ondoen-
lijk om namen te noemen. Maar dankzij de inzet van de kerkbesturen en velen uit beide parochies is 
er een mooi feest geweest waar ik lang op zal kunnen teren. We mogen wel zeggen dat het een 
feest was van beide parochies. Ik hoop dat u met mij de toekomst van beide parochies rooskleurig 
kunt tegemoet zien. Immers daar waar mensen samenkomen om God te danken en vreugde met 
elkaar delen en zich inzetten voor onze gemeenschappen is het leven meer dan goed . 
Namens mijn familie mag ik zeggen. 
Hartelijk dank 
  
Een dankbare diaken Fons Bessems  

Met medeparochianen naar Lourdes in 2019 
In 2019 zal er weer een bedevaart plaatsvinden naar Lourdes, en wel van 6 - 11 september. Ter 
voorbereiding hierop zal er een informatieavond zijn op woensdag 16 januari a.s. om 20.00 uur in de 
parochiezaal van Gulpen. Wenst u hier aan deel te nemen of wil u meer informatie kunt u gerust 
binnenlopen. Ook is het mogelijk om hierover contact op te nemen met pastoor Bronneberg, die 
deze bedevaart tevens zal begeleiden (043-4501226). 
 
Dekenale bedevaart naar Israël 
In 2019 zal er tevens de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan een dekenale bedevaart naar het 
Heilig Land, en wel van 18 - 30 september. Het is een unieke ervaring om de plaatsen te bezoeken 
waar Jezus heeft geleefd en te lopen over eeuwenoude paden. Een Nederlands sprekende gids zal 
de groep begeleiden. Wenst u meer informatie, neem dan even contact op met pastoor Bronneberg.  

 de driekoningen de meest bekende huisbeschermers zijn? 

 de letters C.M.B. die aan de huizen worden aangebracht op driekoningen niet Casper, Mel-
chior en Balthasar betekenen maar Christus Mansionem Benedicat (Christus zegen dit 
huis). 

 velen na kerstmis zich opmaken voor het carnavalsfestijn? 

 vrijwilligers de steunpilaren van onze parochies zijn? 



Mooier 

Uitvoering Johannes Passion in kerk van Gulpen 

Kindernevendienst in Wijlre 

Gezocht vrijwilligers 

Zaterdag 5 januari Kindernevendienst met thema Driekoningen 
  
Drie Koningen, Drie Koningen, 
Geef mij een nieuwe hoed. 
Mijn ouwe is versleten, 
mijn moeder mag 't niet weten 
mijn vader heeft het geld 
al op de toonbank neergeteld. 

Natuurlijk, die mooie sfeer rond kerst is als een laagje suikersneeuw. 
Hoopvolle woorden dwarrelen rond.  
Prachtige idealen bedekken het kale bestaan. 
Straks verdwijnen ze- als sneeuw voor de zon. 
maar wat blijft is het beeld dat het mooier kan in de wereld..   

Wilt u ook helpen met de bezorging 

van warme maaltijden bij ouderen ? 

 
De maaltijdvoorziening voor ouderen , “Tafeltje Dekje”, wordt sinds jaren door Sevagram en de 

Vrijwillige Hulpdienst Gulpen-Wittem uitstekend verzorgd. Om dit ook in de toekomst te kunnen 

blijven doen, zoekt de Hulpdienst nieuwe vrijwilligers om het team te versterken. 

 

Wat wordt van u verwacht? 

U brengt op de dagen waarop u beschikbaar bent de maaltijden tussen 11.00 en 13.00 uur rond en 

maakt een kort praatje. Hoe vaak u als vrijwilliger uw bijdrage wilt leveren, bepaalt u zelf. Eventuele 

kosten die u maakt worden vergoed. 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale Heuvelland via mail vrijwilligerswerk@gulpen-

wittem.nl of telefoonnummer 06 46112017 of 06 52763677. 

 

Door uw inzet en aandacht helpt u ouderen langer zelfstandig thuis te wonen en iedere dag te ge-

nieten van een gezonde maaltijd. 

Het Bach-comité Gulpen gaat op vrijdagavond 12 april 2019 de Johannes Passion van J.S. Bach 

organiseren. In de St. Petruskerk van Gulpen zal op deze avond de Johannes Passion klinken 

uitgevoerd door het Kempisch Kamerkoor, aangevuld met gastzangers uit het Heuvelland. De Jo-

hannes Passion is voor het Heuvelland, en voor Gulpen-Wittem in het bijzonder in cultureel opzicht 

geheel nieuw. Wellicht is het mogelijk het begin van een mooie traditie. 

Voor deze uitvoering zullen 5 Limburgse topsolisten worden aangetrokken, het geheel wordt bege-

leid door barokorkest Concerto Barocco. Bewust wordt gezocht naar de authentieke klank om de 

beleving zo dicht mogelijk bij de originele uitvoering te brengen. Iets waar alle meewerkende musici 

met hart en ziel naar toe werken om het u met alle passie te laten ervaren. Bent u een liefhebber of 

voor de eerste keer? Een perfecte gelegenheid om de Passie van Bach in het Heuvelland te kun-

nen bezoeken en een mooie start van de paastijd.  

De kaartverkoop gaat half december van start via Tickli.nl, de losse kaartverkoop bij het Parochie-

centrum van de St. Petruskerk, Kapelaan Pendersplein 10 in Gulpen (tijdens openingsuren).  

De Zonnebloem afdeling Wijlre stopt per 31-12-2018 haar werkzaamheden wegens een groot tekort 

aan vrijwilligers. Wij willen iedereen bedanken die ons in de afgelopen jaren, op welke wijze dan ook, 

gesteund heeft! 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het districtshoofd van de Zonnebloem:  Nicolle God ,telefoon  06-

21284702 of via e-mail  nicolle.god@zonnebloem.nl  

Mededeling Zonnebloem afdeling Wijlre 

http://Tickli.nl
mailto:nicolle.god@zonnebloem.nl


Zaterdag 22 december vanaf  9.00 uur Zieken-
communie 
  
Maandag 24 december 17.30 uur Gezinsviering 
voor de jeugd 
Maandag 24 december 21.00 uur Nachtmis 
Rob Nacken en familie; Hein en Henri Hazen; 
ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers; 
ouders Boosten-Prevoo 
Dinsdag 25 december 9.30 uur  
Hoogfeest van Kerstmis 
jrd Tonny Wetzels-Habets; 2e jrd Jo Driessen; 
Hub Heydendael; ouders Richard en Angelien 
Eichhorst-Bastings en familie 
Woensdag 26 december 9.30 uur 
H.Stephanus, martelaar 
M.m.v. ensemble Harmonie St. Gertrudis 
Giel Ackermans; ouders Mobers-Bastin en een 
bijzondere intentie; ouders Kurvers-Notermans 
en Paul Wilders 
Pierrre Sluijsmans en dochters Mia, Lea en El-
ly;Twan Knops en Jopie Paffen; Julie Limpens; 
ouders Geelen-Pieters en Giel Geelen; ouders 
Giel en Anna Lemmens-Kikken 
Donderdag 27 december 9.00 uur  
H.Johannes, evangelist 
voor het welzijn van de parochies 
Zaterdag 29 december 17.30 uur 
1e jrd Lieske Bartholomé-Wijnants; Tom Bartho-
lomé; Mien Packbier-Senden; Sjir Wijnants 
Zondag 30  december 9.30 uur  
Feest H. Familie 
bijzondere intentie 
Maandag 31 december 17.30 uur  
H.Silvester, paus 
Hein en Henri Hazen 
Dinsdag 1 januari 2019 Hoogfeest H.Maria, 
moeder van God 
Rob Nacken en familie 
Donderdag 3 januari 9.00 uur 
voor het welzijn van de parochianen 
Zaterdag 5 januari 17.30 uur H.Karel Houben, 
priester en H.Gerlachus, kluizenaar 
Kindernevendienst met thema: Driekoningen 
bijzondere intentie; Chrit Cerfontein; Jan en 
Christien van Lier-Thewissen (st) 
Zondag 6 januari 9.30 uur Hoogfeest Openba-
ring des Heren, driekoningen 
zeswekendienst Winand Knops; 1e jrd Beppie 
Hermans-Eijkenboom; 1e jrd Hein Hazen; jrd 
ouders Wijnen-Blom en Henri; Hub Hermans; 
Mien Packbier-Senden 
Dinsdag 8 januari 9.00 uur 
om kracht voor allen die vervolgd worden 
Donderdag 10 januari 9.00 uur 
voor de vrijwilligers van de parochie 
Zaterdag 12 januari 17.30 uur 
jrd Charel Ritzen 
Zondag 13 januari 9.30 uur Feest Doop van de 
Heer 
jrd Els Otten-Laeven; Annie Bertrand-Duckers; 
Lucie Ferfers-Küppers; Lei Hamaekers; Rob 
Nacken en familie 
 

Dinsdag 15 januari 9.00 uur H.Arnold Janssen, 
priester 
om zegen over het werk van onze mantelzorgers 
Donderdag 17 januari 9.00 uur H.Antonius, abt 
voor roepingen tot het Godgewijde leven 
Zaterdag 19 januari 17.30 uur 
Lies Lousberg-Creusen; Sjir Wijnants; Jan en 
Christien van Lier-Thewissen 
Zondag 20 januari 9.30 uur IIe Zondag door het 
Jaar - C 
Lien Bekkering-Jaspars 
Dinsdag 22 januari 9.00 uur 
bijzondere intenties 
Donderdag 24 januari 9.00 uur H.Franciscus 
van Sales, bisschop 
voor wereldvrede 
Zaterdag 26 januari 17.30 uur 
Lieske Bartholomé-Wijnants; Tom Bartholomé; 
ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers; ouders 
Crutzen-Savelberg 
Collecte bestemd voor het onderhoud van de 
parochiekerk 
Zondag 27 januari 9.30 uur IIIe Zondag door 
het Jaar - C 
jrd ouders Hub en Marieke Geelen-Hodiamont 
(st); bijzondere intentie; ouders Dautzenberg-
Pieters (st) 
Collecte bestemd voor het onderhoud van de 
parochiekerk 
Dinsdag 29 januari 9.00 uur 
Hein Hazen 
Donderdag 31 januari 9.00 uur H.Don Bosco, 
priester 
om een veilige toekomst voor onze kinderen 
 
Familieberichten 
  
Overleden 
16-11-2018 Thei Wessels, Valkenburgerweg 4, 
69 jr 
22-11-2018 Winand Knops, Klein Gulpen, 84 jr 
04-12-2018 Marij van den Boorn-van Wersch,  
73 jr 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 
  
Programma gemengd kerkelijk zangkoor St. 

Caecilia 

24 dec gemengd koor, nachtmis 
25 dec gemengd koor, 1e kerstdag 
26 dec geen koor 
31 dec gemengd koor 
01 jan  volkszang 
06 jan  gemengd koor 
13 jan  geen koor 
20 jan  volkszang 
27 jan  gemengd koor 



Kerkbestuur Wijlre  
Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226 
Vice-voorzitter  Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .043-4504413 
Secretaris   Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261 
Penningmeester   Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406 
Lid     Dhr. H. Scheepers Past. Pyrensisstraat 9 Tel. 043-4501244 
   Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 
   Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407  
   (kerkhofbeheerder) 
    
Bloemsiergroep  Dhr. G. Hagelstein Brouwerijstraat 12 Tel. 043-4501195 
Kostergroep   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 

Kerkbestuur Gulpen 
Voorzitter  Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 
Secretaris         Mevr. E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048 
Penningmeester  Dhr. B. Starmans Zes Bundersveld 9 Tel. 043-4502707 
Overige leden   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 
Kostergroep   Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841  
   Dhr. P. Heidendal Pr. Ireneweg 9 Tel. 06-52150337  
   Dhr. H. Pinkers Kiebeukel  27 Tel. 06 81722929  
Parochiekantoor Mevr. H.Vonken Rijksweg 214 Tel. 043-4502046 

Parochiezaal  Mevr. J. Bleeser Groeneweg 22 Tel. 043-4501897 

Spreuken 

Hulp nodig?  Waar kan ik die vinden??? 

Wanneer u op zoek bent naar hulp bij het invullen van formulieren of van uw papieren, hulp bij het 

boodschappen doen of gewoon voor een praatje, dan kunt u steeds de hulplijn bellen. Als we niet 

direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug. Uiteraard kunt u ook anderen 

aanmelden voor hulp. U kunt de Paus Franciscusgroep bereiken via telefoonnummer: 

     06-44377571 

Paus Franciscusgroep helpt 

Spreuk van de maand 
Kerstfeest is het feest van de ontmoeting tussen God en de mens. 
 
Weerspreuk 
Sneeuw in de Kerstnacht, 
geeft een goede hop oogst. 

Mededeling 

 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 27 januari.  

Op Tweede Kerstdag zal de kerk van Wijlre geopend zijn van 14.00 - 16.00 uur. Het is dan mogelijk 
om met uw kinderen en kleinkinderen een bezoek te brengen aan de Kerststal. Vrijwilligers bieden 
dan de gelegenheid om een Kerstwens op te hangen in de Kerstboom. Tevens zal het Kerstverhaal 
voorgelezen/verteld worden om 14.05, 14.35, 15.05 en 15.35 uur. U bent van harte welkom! 


