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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 don-
derdag 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 vermel-
ding in het volgende parochieblad 
dienen uiterlijk de 10e februari te 
worden opgegeven bij het parochie-
centrum van de parochie waar de 

intenties vermeld moeten worden. 

Geloof handen en voeten geven 

De afgelopen maanden stonden in het teken van naasten-

liefde. Allereerst de grote liefde van God die Zijn Zoon 

schenkt aan de wereld, maar ook de periode dat we de 

medemens iets willen geven. Niet alleen een Sinterklaas 

of kerstcadeau, maar ook aan iemand die we niet kennen 

en die ’t minder heeft! Daarbij nog is de periode rond 

Kerstmis een moment dat men gewoonweg  meer tijd vrij 

maakt voor de ander. Gewoon een bezoekje! 

Ontvangen is fijn, maar geven is nog fijner. Het geven is 

dan niet een verarming, maar eerder een verrijking. Iedere 

mens voelt zich zo waardevol! 
Het zou echter jammer zijn wanneer deze nabijheid zich 

beperkt tot de weken rond Kerstmis! Als christenen zijn 

we geroepen om iedere dag van ons leven ons in te zet-

ten voor elkaar. Gelukkig zijn er van die mensen, ook in 

onze gemeenschap, die zich dagelijks inzetten voor ande-

ren. Zo geven zij hun geloof “handen en voeten”. 

In de kerk noemen we dit ‘werken van barmhartigheid’. 

Gewoon je hart laten spreken. Niet omdat je de ander 

‘zielig’ vindt, maar gewoon omdat de ander het waard is 

om tijd en aandacht te krijgen. In dit nieuwe jaar krijgen 

we wederom de kans om daar aan bij te dragen. 

Hoe dit te doen, lees dan verder in dit blad, over de ge-

spreksavonden rond de werken van barmhartigheid. 

 

P.Bronneberg, pastoor 



Vrijdag 1 februari 

Vanaf 09.00 uur ziekencommunie 
19.00 uur: om zegen over allen die zieken ver-

zorgen of liefdevol nabij zijn 

Zaterdag 2 februari: Opdracht van de Heer 

(Maria Lichtmis) 
19.00 uur: jrd Mathieu Sieben en Marc Bormans; 

jrd echtpaar Martin Hönders en Netta Hönders-

DeBie (st); jrd Mia Janssen-Lardinois tevens tiv 

Jef Janssen (st); jrd Hubert Didden tevens tiv 

Liza Didden-Janssen (st); jrd Betty Prevoo te-

vens tiv overleden ouders Prevoo-Vluggen en 

kinderen; Eep Vluggen (col); Wilma Simons-

Keijenberg (col); Sjef Meertens en Mia Meertens-

Hoche (col); Aloys Kaelen (col); voor de weldoe-

ners van het Maria-comité 
Blasiuszegen 

Zondag 3 februari: IV Zondag door het jaar - C 
11.00 uur: jrd ouders Jaminon-Meijs; Anna Ha-

mers en overleden ouders Hamers-

Schoenmakers (st); Paula Roberts-Collombon 

(col); Maria Pinckers-Mobers; Elly Gerrickens-

Peeters (col); Guillaume van den Heuvel; overle-

den- en levende leden van Veebelangen 

St.Brigida (st) 

Schola Cantorum St.Gregorius 
Blasiuszegen 
Maandag 4 februari 

19.00 uur: voor de vervolgde christenen  

Woensdag 6 februari: HH Paulus Miki en gezel-

len, martelaren 
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes 
Vrijdag 8 februari 

19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoeners 

van onze parochies 
Zaterdag 9 februari 

19.00 uur: Pierre Bormans; Paula Pinkers-

Spiertz (koor Zingend Genieten) 

Opgeluisterd door koor “Zingend Genieten” 

Zondag 10 februari: V Zondag door het jaar - C 
11.00 uur: Bertien en Louis Schillings-Coumans, 

dochter Roos en kleindochter Manja; Trees Gu-

likers (col); Mia Gerrickens-Cremers 

(buurtbewoners Ingber/de Hut) 
Maandag 11 februari 

19.00 uur: om kracht voor onze zieken 
Woensdag 13 februari 

19.00 uur: uit dankbaarheid 
Vrijdag 15 februari 

19.00 uur: tev H.Bernadette 
 

 

 

 

Zaterdag 16 februari  

19.00 uur: jrd ouders Hoche-Cobben tevens 

voor zoon Hub; jrd ouders Hub-Kees Vluggen en 

Annie Vluggen-Gulpen; Eep Vluggen (col); Sjef 

Meertens en Mia Meertens-Hoche (col); Wiel 

Olislagers (col) 

Zondag 17 februari: VI Zondag door het jaar - C 
11.00 uur: jrd ouders Pierre Franck en Mia 

Franck-Bisschops; jrd Jef Kleijnen; ouders Ma-

thieu Franssen en Mayke Kaelen uit dankbaar-

heid (st) 
Maandag 18 februari 

19.00 uur: Pierre Oligschläger (col) 
Woensdag 20 februari 

19.00 uur: om Gods zegen over alle parochiële 

vrijwilligers 

Vrijdag 22 februari: Cathedra van de H Apostel 

Petrus 
19.00 uur: voor een bijzondere intentie 

Zaterdag 23 februari: H Polycarpus, bisschop 

en martelaar 
19.00 uur: Jrd.Jean Muijrers; Marjet Slenter-

Dautzenberg (col); Mia Gerrickens-Cremers 

(buurtbewoners Ingber/de Hut); Augusto Diana 

Zondag 24 februari: VII Zondag door het jaar - 

C 
11.00 uur: jrd Miet Cobbenhagen (st); echtpaar 

Jef en Annie Janssen-Vaessens (col); Els van 

Loo-Martinussen (col); Wiel van Ham (col) 
Maandag 25 februari 

19.00 uur: voor onze Bisschop en zijn Vicaris-

Generaal 
Woensdag 27 februari 

19.00 uur: voor de vluchtelingen 

 

Familieberichten 

Gedoopt 
Op 9 december 2018 Mink Defesche 
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer 
ervaren in het leven 



Wist u dat…. 

Vers van de pers 

Dekenale bedevaart naar Israël 

Communicanten en vormelingen getuigen van hun geloof 

Gespreksavonden rond de Werken van Barmhartigheid 

Uitvoering van de Johannes Passion in Gulpen 

In het kader van 750 jaar parochie Wijlre zijn indertijd op verzoek van het kerkbestuur een tiental 

bijdragen geschreven over het parochieverleden van Wijlre. Recent is daarvan een aantal gebundeld 

en voor het eerst gepubliceerd in de uitgave: ‘Wijlre: Facetten van een boeiend verleden!’ Het boek 

telt 304 bladzijden en tal van fraaie illustraties. Het behandelt onder meer de kosters en schoolmees-

ters van Wijlre van 16e tot en met 20ste eeuw. Ook is de hele bevolkingslijst van het dorp uit 1796 – 

inclusief Ransdaal dat toen voor een deel onder Wijlre viel- er in opgenomen, alsmede een bijdrage 

over de uitermate turbulente jaren voor de parochie rond 1800 en tenslotte een artikel over de moei-

zame totstandkoming van de kerkuitbreiding in het eerste kwart van de 20ste eeuw. 

Het fraai ingebonden boek kost € 24,95 per stuk en is alleen verkrijgbaar via fr.crutzen@home.nl / 

043-4591221. 

Als vervolg op de verdiepingsavonden rond de Bijbel, zullen we komende periode stil staan bij de 

Lichamelijk Werken van Barmhartigheid. Bijzonder aan de komende avonden is dat het niet enkel stil 

staan bij de theologische of Bijbelse betekenis ervan, maar ook mensen laten vertellen over de be-

weegredenen waarom ze dit concreet maken met hun leven. Op dinsdag 19 februari zal  de eerste 

avond plaatsvinden en zal iemand komen vertellen over “vreemdelingen nabij zijn”. Niet alleen een 

Bijbels thema, maar ook zeer actueel. 
De data voor de komende bijeenkomsten zijn: 19 februari, 26 maart, 9 april en 14 mei. Deze zullen 
telkens plaatsvinden van 20.00 uur – 21.30 uur in het parochiecentrum van Wijlre (Holegracht 27). 
Van harte nodigen wij u hierbij uit! 

De voorbereiding op de sacramenten van de eerste communie en het H.Vormsel, zal dit jaar iets 
anders verlopen dan voorheen. In deze perioden worden de kinderen bijzonder uitgenodigd om te 
getuigen van hun geloof. D.w.z. de communicanten zullen tijdens de vieringen telkens een gebed 
uitspreken. De vormelingen worden naast de lessen uitgenodigd om hun medemens nabij te zijn. Zo 
zal het mogelijk zijn om te helpen bij de taallessen van vluchtelingen en/of eens te gaan helpen in 
Klein Gulpen. Zo maken zij hun geloof tastbaar! 

Op vrijdag 12 april a.s. zal door het Kempisch Kamerkoor de indrukwekkende Johannes Passion 
worden uitgevoerd. Kaarten zijn intussen verkrijgbaar via  www.tickli.nl, via de plaatselijke VVV of 
rechtstreeks bij het parochiekantoor van Gulpen (Kapelaan Pendersplein 10). Wees erbij! 

Altijd al eens een bezoek willen brengen aan de plaats waar Jezus heeft geleefd? Door de steden en 
straten lopen waar Hij gelopen heeft? Dan is het nu de gelegenheid om met ons dekenaat mee te 
gaan. Een 13-daagse reis brengt ons op vele (Bijbelse) plaatsen. Van 18 t/m 30 september a.s. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij pastoor Bronneberg, maar er is intussen ook een informatiemiddag 
gepland, op zondag 17 maart a.s. Dan zal ook de gids aanwezig zijn, die ook mee zal gaan om ons 
alles te laten zien en te vertellen in Israël. Wees welkom, op 17 maart a.s. om 14.00 uur in het paro-
chiezaaltje van Gulpen. Aanmelden is wenselijk! 

 onze deken 2 juni a.s zijn 25 jarig priester-jubileum viert? 

 onze carnavalsverenigingen het super druk hebben met hun activiteiten? 
 donderdag 22 augustus de  

dekenale bedevaart naar Banneux is? 

 

http://www.tickli.nl


Interview met Sonja Daniels 

Als je carnavalsvierder bent in 

hart en nieren en je wordt, samen 

met je man Huub , uitgekozen als 

prinsenpaar, dan is dat de vervul-

ling van een lang gekoesterde 

wens. 

 

Sonja, geboren in Wijlre, is van 

kinds af aan besmet met het Puime-

virus. Haar man Huub geboren in 

Utrecht en opgegroeid in Vaals en al 

jaren werkzaam bij de Brand bier-

brouwerij heeft dat virus overgeno-

men. 
In het dagelijks leven is Sonja als 

gepassioneerd verpleegkundige 

werkzaam in Klein Gulpen. Maar elk 

jaar vanaf de elfde van de elfde 

komt er een oude passie weer naar 

boven, namelijk carnaval vieren. Op 

deze dag vertrekt ze steevast naar 

Maastricht om de opening van het 

carnavalsseizoen mee te maken. 

Het wordt dan een lange dag maar 

dat deert niet. Een gevleugelde uit-

spraak van Sonja is: ’’ Op de elfde 

van de elfde is Maastricht de hoofd-

stad van het carnaval, daarna is dat Wielder.” 
Toen ze in maart vorig jaar  werd benaderd door de Puime was de familie Daniels verrast. Maar 

Sonja en Huub waren meteen enthousiast om dit jaar het prinsenpaar te zijn. Hun drie kinderen, 

Brian, Shirley en Jill vonden het ook een prachtig gebeuren. 

Op de vraag of de taak als prinses veel tijd vergt reageert Sonja laconiek: “Och ik ging jaarlijks toch 

naar alle carnavalsactiviteiten in Wielder, daar komen er nu een aantal bij dat kunnen we makkelijk 

aan. ”Vanaf januari zijn de Puime ieder weekend actief in Wijlre of bij zusterverenigingen. 

De proclamatie was wel spannend. Tevoren moest Sonja nog optreden. Ze is al 10 jaar lid van de 

Fluuskes, een groep van 4 dames, die elk jaar optreden op de prinsenzitting. Zoals de opening van 

het seizoen rond de elfde van de elfde begint met een viering in onze kerk, zo sluiten zij op As-

woensdag het einde van het carnaval af in de kerk waar ze het askruisje ontvangen en er in een van 

onze cafés nog een harinkje gehapt wordt. 

De maatschappelijke invulling van het prinsenpaar spreekt Sonja zeer aan. Het bezoek aan de ba-

sisschool, Radar en Pergamijn te Houthem en het plezier dat ze daar brengen doet goed. 

Trouwens, Sonja is buiten het carnaval ook maatschappelijk actief. Zo heeft ze Jeugd en Jongeren-

werk Wijlre nieuw leven ingeblazen. Is ze lid geweest van de oudervereniging KOW van de basis-

school in Wijlre en heeft ze actief invulling gegeven aan het kindervakantiewerk te Wijlre. En als de 

Paus Franciscusgroep een beroep doet op Sonja is ze ook altijd paraat. 

Sonja zegt van haarzelf dat ze “gelooft in geloven”. Een filosofische uitspraak die tot nadenken 

neigt. Maar duidelijk is haar mening dat de kerk hoort bij carnaval en bij het dorp. 
Fons Bessems en Ed Meessen 

Prinses Sonja, Prins Huub en minister René 



KIDSMAIL ..... 

Zaterdag 2 februari  

vanaf  9.00 uur ziekencommunie 

Zaterdag 2 februari 17.30 uur 

jrd Jo Vaassen (st); ouders Hubert Jaminon en 

Maria Essers en Sjef en Louis (st); Jan en Chris-

tien van Lier-Thewissen (st); Fieny Loozen 
Zondag 3 februari 9.30 uur 

jrd ouders Mobers-Bastin (st); Mien Packbier-

Senden; Annie Bertrand-Duckers 
Dinsdag 5 februari 9.00 uur 

voor vrede in de wereld 
Donderdag 7 februari 9.00 uur 

om eenheid in de Kerk 
Zaterdag 9 februari 17.30 uur 

jrd ouders Victor van Kan en Gertrudis Hodia-

mont (st); jrd Bertha Ortmans-Simons; Jo 

Ortmans; ouders Ortmans-Hamers; Sjir Wijnants; 

Theo Coonjers 

Collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk 
Zondag 10 februari 9.30 uur 

zeswekendienst Marij van den Boorn-van 

Wersch; zeswekendienst Bep Moonen-Schreurs; 

Hub Moonen en zoon Wim; Carmen Vanden-

berg; bijzondere intentie; Mia Loozen 

Collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk 
Dinsdag 12 februari 9.00 uur 

Jeanne Gossens-Hermans 
Donderdag 14 februari 9.00 uur 

voor de vervolgde christenen 
Zaterdag 16 februari  17.30 uur 

1e jrd Tiny Lemmens-Pluijmen; jrd Anny Huppe-

richs-Kerkhofs; jrd Math van Wissen; Lies Lous-

berg-Creusen; 

Jan en Christien van Lier-Thewissen (st) 
Zondag 17 februari 9.30 uur 

Lei Hamackers; Winand Knops; Anny Schijns-

Lubsina. 
Dinsdag 19 februari 9.00 uur 

Hein Hazen 
Donderdag 21 februari 9.00 uur 

voor roepingen tot het Godgewijde leven 
Zaterdag 23 februari 17.30 uur 

jrd Frits Colen; Lieske Bartholomé-Wijnants; 

Thom Bartholomé; Sjef en Tiny Crutzen-

Dautzenberg;  

ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers 
Zondag 24 februari 9.30 uur 

zeswekendienst Marietje Knops Paffen;1e jrd 

Lucie Ferfers-Küppers; Lien Bekkering-Jaspars 
Dinsdag 26 februari 9.00 uur 

voor het welzijn van onze parochies 

Donderdag 28 februari 9.00 uur 

Voor onze paus en bisschoppen 

 
Familieberichten 

 
Overleden 

28-12-2018 Bep Moonen-Schreurs Zorgcentrum 

Fonterhof 91 jr 

12-01-2019 Marietje Knops-Paffen Zorgcentrum 

Oosterbeemd  86 jr 

16-01-2019 Lies Sleijpen-Willems Zorgcentrum 

Klein Gulpen 72 jr 

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

Programma gemengd kerkelijk zangkoor St. 

Caecilia 

Zondag 03 februari geen koor 
Zondag 10 februari Gregoriaans 

Zondag 17 februari volkszang 

Zondag 24 februari gemengd koor 

Zondag 03 maart   geen koor 

Zondag 10 maart   gemengd koor 
Zondag 17 maart   geen koor 

Zondag 24 maart   volkszang 
Zondag 31 maart   dameskoor 

Alle kinderen zijn uitgenodigd voor de kindernevendienst op 
Zaterdag 9 maart 2019   

thema vasten 

Gedichtje over de winter 
Een wak 
Wat is een wak? vroeg beer aan olifant 
die zei meteen: kom - geef me maar een hand 
 
Ga met me mee - we lopen naar het meer 
stap op het ijs en spring dan op en neer 
 
En beer die sprong, totdat het ijs daar brak 
nou kijk - zei olifant - dát noem je nou een wak 

 



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 
Een beetje erbarmen maakt de wereld minder koud en meer rechtvaardig. 
 
Weerspreuk 
Brengt Lichtmis (2 februari) wolken en regenweer, dan is de 
winter voorbij en komt niet meer. 

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 24 februari. 

 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 
tijden gelezen tijdens de vieringen.  


