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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 maart te wor-
den opgegeven bij het parochiecen-
trum van de parochie waar de intenties 

vermeld moeten worden. 

Gregoriaans zingen uitproberen, iets voor u? 

Schoon water = leven! 
Even de kraan open draaien en we hebben schoon water 
om te drinken, om te wassen, enz. We staan er misschien 
niet bij stil wat een luxe dit is. Want in grote delen van de 
wereld is water erg ver weg en zeker niet altijd schoon! 
Gezondheid heeft er onder te leiden, maar ook opleiding, 
scholing en economische ontwikkeling. 
Paus Franciscus schrijft in zijn schitterende encycliek 
“Laudato si” ”De toegang tot veilig drinkwater is een we-
zenlijk recht van de mens, omdat dit het overleven van de 
mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uit-
oefenen van de andere rechten van de mens is”. 
Vastenactie 2019 steunt diverse projecten die schoon wa-
ter dichtbij mensen brengen. Hiermee worden levens gered 
en veranderd! Een waterput slaan in Niger en speciale 
watercomités oprichten die de nieuwe waterbronnen gaan 
beheren. Zo ook andere projecten in Nicaragua, Congo, 
Sierra Leone en Indonesië. 
In het kader van de vasten, sluiten onze parochies aan en 
willen we deze projecten ondersteunen. Ook u kunt een 
bijdrage leveren om levens te redden en te veranderen. U 
treft een envelopje aan in dit blaadje. Laat uw hart spreken 
voor deze mensen in nood en geef hen een kans. 
De envelopjes kunt u deponeren in de offerblok in de kerk, 
of afgeven bij het parochiekantoor. 
Namens de geholpen medemensen, hartelijk dank alvast! 
P.Bronneberg, pastoor 

Dat kan! Van nieuwe ervaringen wordt men rijk. Doe daar-
om eens geheel vrijblijvend mee met de eenmalige work-
shop Gregoriaans in Gulpen. U hoeft geen ervaring met 
Gregoriaans zingen te hebben om mee te kunnen doen: we 
beginnen bij het begin. Heren en dames zijn welkom. 
In zeven repetities studeren we samen mooie Gregoriaanse 
gezangen in, waarmee we op zondag 7 juli om 11:00 uur in 
de Sint Petruskerk te Gulpen de H. Mis opluisteren. Op 
deze manier kunt u zelf te ervaren wat Gregoriaanse zang 
is, en hoe het is om daar aan deel te nemen. 
De kennismakingsavond en repetities zijn op de dinsdag-
avonden 14, 21 en 28 mei en 4, 11, 18 en 25 juni van 19:30 
tot 21:30 uur in het parochiezaaltje naast de kerk. Deelna-
me is gratis. Voor koffie en thee in de pauze wordt gezorgd. 
De workshop staat onder leiding van onze vaste Schola-
leider Jan Harmsen. 
Heeft u interesse in dit project, dan kunt u zich aanmelden 
of meer informatie krijgen via scholagulpen@gmail.com of 
telefonisch bij Jan Harmsen, tel. 06-22029926. Graag aan-
melden voor 1 mei.  



Maandag 1 april 
19.00 uur: om kracht voor alle vervolg-
de  christenen in de wereld 
Woensdag 3 april 
19.00 uur: tev OLV van Lourdes 
Vrijdag 5 april 
Vanaf 09.00 uur ziekencommunie 
18.00 uur: Uitstelling en Aanbidding van Aller-
heiligste 
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies 
Zaterdag 6 april  
19.00 uur: zeswekendienst Trout Coelen-
Gulpen; 1e jrd Broer Graaf; jrd Anna DeBie-
Bonten tevens voor Pierre DeBie (st); ouders 
Hick-Hamers (col); Marjet Slenter-Dautzenberg 
tevens tiv Ernest Slenter (col); echtpaar Hubert 
en Liza Didden-Janssen en ouders Janssen-
Beckers (st);  
Zondag 7 april 5e Zondag van de Veertigda-
gentijd 
11.00 uur: 1e jrd Bert Jacobse tevens tiv Carla 
Jacobse-Rhoen; jrd Maria Pinckers-Mobers (st); 
jrd echtpaar Gerrickens-Hautvast (st); jrd echt-
paar Gerrickens-Peerboom en dochter Maria; jrd 
Marinus Siegersma tevens tiv dochter Mieke; 
Paula Roberts-Collombon (col); Mia Gerrickens-
Cremers (buurtbewoners Ingber/de Hut) 
Schola Cantorum St.Gregorius 
Maandag 8 april 
19.00 uur: jrd ouders Hermans-Radermacher 
(st) 
Woensdag 10 april 
19.00 uur: tev H.Bernadette 
Vrijdag 12 april 
19.00 uur: géén H.Mis 
20.15 uur JOHANNES PASSION van J.S. 
Bach: Het Kempisch Kamerkoor & Concerto 
Barocco m.m.v. Limburgse gast-koorzangers 
Zaterdag 13 april  
19.00 uur: 1e jrd. Sjef Senden en overleden 
ouders; jrd ouders Gèr Hegt en Victorina Hegt-
Gerhards (st); jrd Augusto Diana; Trees Gulikers 
(col); Pierre Oligschläger (col); Elly Gerrickens-
Peeters (col) 
Zondag 14 april Palmzondag  
11.00 uur: jrd ouders Bormans-Gerrekens; jrd 
Maria Hodiamont; Willem Gerrickens; Christine 
Debets-Zinken (col); voor een overledene 
Kindernevendienst: thema Palmpasen 
Maandag 15 april 
19.00 uur: H.Mis voor vrede in ons hart 

Aansluitend boeteviering 
Woensdag 17 april 
19.00 uur: géén H.Mis in onze parochiekerk ivm 
Chrismamis in Roermond 
Donderdag 18 april Witte Donderdag  
19.00 uur: jrd Sjef en Dora Hautvast-Weijenberg 
tevens tiv zoon Jos Hautvast (st) 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 
Aanbidding van het Allerheiligste tot 21.00 
uur 
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 
Vanaf 9 .00 uur Paascommunie 
15.00 uur: Kruisweg 
19.00 uur: H.Mis in Wijlre 

Zaterdag 20 april Stille Zaterdag 
20.00 uur: Paaswake: jrd Sjef Senden (st); Wiel 
Olislagers (col); Mathieu Sieben; Mia Gerrickens
-Cremers (buurtbewoners Ingber/de Hut) 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 
Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen  
11.00 uur: jrd echtpaar Kees van der Weijden 
en Annie van Loo (st); jrd Sjir Roumans; ouders 
Canisius-Nix (col); echtpaar Jef en Annie Jans-
sen-Vaessens (col); overledenen familie 
Bormans-Schins (st); Servie Crutzen en overle-
den ouders Beunen-Steinbusch en zonen; Aloys 
Kaelen (col); Wiel van Ham (col); Mia Coenjaerts
-Dacier (col); ouders Schols-Collin en kinderen; 
Christine Debets-Zinken (buurtbewoners); Lizie 
Van den Hove-Weerts en Louise Van den Hove-
Franssen; Wiel Ubachs en zoon Mathie en over-
ledenen familie Vliegen-Raeven; Marcel In de 
Braek; ouders Mathieu en Elly Gerrickens-
Peeters; Alice Schellings-Vronen; Günther 
Böhmer en zoon Richard 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 
Kerkdeurcollecte Paaszaterdag en Paaszon-
dag is bestemd voor het Kerkelijk Zangkoor 
St.Gregorius 
Maandag 22 april Paasmaandag 
11.00 uur: voor de communicantjes, de vorme-
lingen en hun ouders 
Woensdag 24 april 
19.00 uur: om een veilig thuis voor de vluchte-
lingen 
Vrijdag 26 april 
19.00 uur: om zegen over alle parochievrijwil-
ligers 
Zaterdag 27 april  
19.00 uur: jrd Tineke Geelen-Jongen tevens tiv 
Jef Geelen en overleden ouders Leo Jongen-
Ruipers en broers Jan en Math; overledenen 
familie van Hooijdonk en Piet en Wies van der 
Weijden (st); ouders Jef en Maria Krans-Spees 
Zondag 28 april 2e Zondag van Pasen / Belo-
ken Pasen 
11.00 uur: jrd ouders Heidendal-Hermans (st); 
jrd ouders Ackermans-Duysens en kinderen; 
Paula Pinkers-Spiertz (col) 
Maandag 29 april H.Catharina van Siena, 
maagd en kerklerares, patrones van Europa 
19.00 uur: voor onze Paus en Bisschoppen 
 
 Familieberichten 
overleden 
Op 24 februari 2019 Trout Coelen-Gulpen, 89 
jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 
 
Uitstelling Allerheiligste op 1e vrijdag van de 
maand 
Vanaf 1 april zullen de HH.Missen door de week 
weer gevierd worden in de kerk en niet in de 
sacristie. Vanaf dan willen we ook de gelegen-
heid bieden om, op de 1e vrijdag van de maand, 
het uitgestelde Allerheiligste te aanbidden. We 
beginnen dan om 18.00 uur. Aansluitend is er 
om 19.00 uur de H.Mis. U bent van harte wel-
kom. 



Alzheimercafé gestart in Gulpen 

De vieringen in de goede week 

Pasen… onze weg naar het Leven 

Uitvaarten tijdens het Paastriduum 
Omdat de kerk in de uitvaart het Paasmysterie viert, behoort de viering van de eucharistie wezenlijk 
tot haar liturgie. Om verschillende redenen echter ontstaat de praktijk om geen eucharistie te vieren 
bij een uitvaart, bijv. wanneer de familie er om vraagt. Zo wordt ook tijdens Goede Vrijdag en Paas-
zaterdag b.g.v. een uitvaart géén eucharistie gevierd, maar zal men zich aansluiten bij de overwe-
ging van het lijden en sterven en de grafrust van de Heer. Daarvoor in de plaats zal een gebeds-
dienst plaatsvinden, en evt. later een Requiemmis (vgl.Dir.voor de Nederlandse Kerkprovincie). 
 
Boeteviering: maandag 15 april om 19.00 uur in kerk van Gulpen. Opdat de vastentijd niet blijft 
steken bij uiterlijke voorbereiding op Pasen, is er op deze avond een boeteviering. We worden uitge-
nodigd om stil te staan bij ons eigen leven, om ons innerlijk voor te bereiden! Ook is er de gelegen-
heid om persoonlijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. 
  
Witte Donderdag: 19.00 uur Kerk Gulpen. De liturgie staat stil bij de instelling van Eucharistie, het 
Laatste Avondmaal. Na de leerlingen de nederige liefdedienst van de voetwassing bewezen te heb-
ben, levert Christus zich over aan de dood. De liturgie richt onze aandacht op de navolging van 
Christus’ dood en Zijn daden van naastenliefde. Aansluitend aan de H.Mis wordt het Allerheiligste 
overgebracht naar het rustaltaar in de zijkapel, en is er mogelijkheid tot aanbidding tot ca.21.00 uur. 
  
Goede Vrijdag. Een dag van vasten en onthouding. De kerk onthoudt zich zelfs van het vieren van 
de Eucharistie! Om 15.00 uur gedenken we de dood van Christus, door samen de Kruisweg te bid-
den, zowel in Gulpen als in Wijlre. 
’s Avonds, (19.00 uur in de kerk van Wijlre) staat de viering in het teken van het Kruis. Na het 
luisteren van het lijdensverhaal, vereren we het kruis. Zo aanbidden we met dankbaarheid degene 
die zich uit liefde aan ons heeft gegeven. 
  
Paaszaterdag. Viering van de Paaswake. De gedachte aan de grafrust van de Heer maakt plaats 
voor de verwachting van Zijn verrijzenis. Volgens een zeer oud gebruik is dit de nacht die men wa-
kend doorbrengt ter ere van Christus. Zo geven de gelovigen gehoor aan de oproep “hun lampen 
brandend te houden” en te zijn als de mens die waakzaam wacht op de komst van de Heer. Om 
18.00 uur is de Paaswake in Wijlre en om 20.00 uur in Gulpen. 

Bij het schrijven van Pasen op het bord, kwam er plotseling de reactie van de kinderen: paashaas 
en paaseitjes. Door de media of de reclame worden ons de meest kleurrijke en smakelijke beelden 
voorgehouden van o.a. chocolade namaaksels van eieren en paashazen. 
Toch mogen we ons afvragen of Pasen niet iets meer betekent! Ons geloof nodigt ons uit om in de 
Goede Week stil te staan bij de heilsgeschiedenis van God met de mens. Verwijzend naar de ver-
lossing van het volk uit de slavernij van Egypte, hun tocht naar het beloofde Land, om uiteindelijk te 
mogen voortleven als ‘vrije’ mensen. 
Is dat ook niet een Land waar wij vaak naar uit zien? Waar ook wij eens mogen leven als ‘vrije’ men-
nen! Dan is onze levenstocht vaak een barre, zware tocht. Waar pijn, lijden en verdriet vaak schijn-
baar de overhand hebben… 
Pasen wijst ons erop dat dan Goede Vrijdag voorbij is. Er is hoop! Die barre tocht is niet voor niets 
geweest, maar brengt ons uiteindelijk naar Het einddoel. 
Ik wens ons allen een geloof toe, waar Pasen meer is dan een voorgeschoteld beeld, meer is dan 
een vrome wens, maar uiteindelijk een onvergankelijke werkelijkheid. Door Zijn lijden en sterven, Hij 
ook zal Verrijzen. Hij leeft en schenkt ons het leven: bevrijdt leven. 
Namens het kerkbestuur en alle parochiemedewerkers wens ik u allen een Zalig Paasfeest. 
 
P.Bronneberg, uw pastoor 

Onlangs is in Gulpen het Alzheimercafé gestart. Het Alzheimercafé is een maandelijkse ontmoe-

tingsplaats voor iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten. Tijdens 

elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal, toegelicht door een deskundige. Na de pauze is er 

tijd om vragen te stellen en ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen.  

De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden eens per maand plaats in de parochie-

zaal te Gulpen: elke laatste woensdag van de maand, ’s middags. U bent welkom vanaf 14.00 uur. 

Het programma is van 14.30 tot 16.00 uur. De ingang van de parochiezaal is tegenover de zijin-

gang van de Sint Petruskerk. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.  

Het thema van de tweede bijeenkomst woensdag 24 april is: “De diagnose Alzheimer: en nu?” Na-

dat de diagnose dementie is gesteld, overlegt de huisarts of u een vaste professionele begeleider 

wilt: een casemanager dementie. Lees verder op pagina 5 



Stichting ”leven naast de brouwerij” 

JOHANNES PASSION - Bach BWV 245 uitvoering in de kerk te Gulpen 

Onder auspiciën van het Bach -Comité Gulpen zal Het Kempisch Kamerkoor in samenwerking met 
Barokorkest Concerto Barocco onder leiding van Cees Wouters op vrijdag 12 April 2019 in de St. 

Petruskerk van de Gemeente Gulpen-Wittem de Johannes Passion van J.S. Bach uitvoeren.  

Deze Johannes Passion zal in samenwerking met Limburgse hoog gekwalificeerde baroksolisten 
worden uitgevoerd, volgens de stijlkenmerken van de Barok. Het Barokorkest Concerto Barocco zal 
de uitvoering begeleiden op historische instrumenten. Het Kempisch Kamerkoor stelt voor zichzelf 

als eis, dat het blijvend op zoek gaat, naar vernieuwing in haar programmering. 

Ook een uitvoering als de Johannes Passion van J.S.Bach , heeft daar een prachtige plek ingeno-
men. Door de concert opzet met lezing voorafgaand aan het concert, een authentieke barokuitvoe-
ring van zeer hoge kwaliteit en met barokorkest en barok specialisten als solist is dit werk zeer ver-
nieuwend en voorbeeld stellend. Hierdoor ontstaat een wederzijds samenwerken van amateurmusi-

ci en professionele musici. Dit ervaren het Bach-Comité Gulpen als een surplus!! 

Het koor, wat in feite “de hoofdpersoon van het leed” is, probeert met haar dramatische vertolking, 
de luisteraar, de woede van de menigte te laten ervaren, maar ook de zalvende meditatieve mo-

menten die voortkomen uit  de prachtige koralen die gezongen worden.  

In totaal nemen 57 personen deel aan de uitvoering van deze Passie: 33 koorleden, 1 dirigent, 1 
repetitor, 17 orkestleden, 5 solisten dit zijn: Judith Weusten ( sopraan), Jan Caals (evangelist), 
Rob Meijers (altus), Huub Claessens (Christus), Joris van Baar ( aria's).  

Kaartverkoop: via Tickli.nl, de losse kaartverkoop bij het Parochiecentrum van de St. Pe-
truskerk, Kapelaan Pendersplein 10 in Gulpen (tijdens openingsuren dinsdag en donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur) en via de plaatselijke VVV.Kaarten bestellen via https://www.tickli.nl/

tickets/johannes-passion-gulpen. De prijs van de kaartjes: VIP € 55.- / gewone kaartjes: € 23.- 

Meer informatie via de website: www.johannespassionbach.nl en volg Johannes Passion 
Gulpen op Facebook 

Het Repaircafé blaast kapotte spullen nieuw leven in. 
Op zaterdag 6 april is er weer Repaircafé in Gulpen in de parochiezaal aan het Kapelaan Penders-
plein. Handige vrijwilligers zitten klaar om naar allerlei defecten te kijken en ze samen met jou te 
repareren. Gooi oude spullen dus niet zomaar weg, de kans is heel groot dat het nog te redden is. 
Gereedschap is ter plekke aanwezig, nieuwe onderdelen helaas niet. Kom langs en ervaar dat repa-
reren leuk kan zijn. En bovendien kun je geld besparen, want als de reparatie lukt hoef je geen nieu-
we aanschaf te doen. Niks te repareren? Gewoon nieuwsgierig of in voor een praatje? Dan ben je 
natuurlijk ook van harte welkom!  
 

Activiteiten in april in de Hoeskamer va Gullepe 
De ‘Hoeskamer va Gullepe’ is een gezellige plek om dorpsgenoten en buren te ontmoeten en con-
tact met elkaar te houden. Tijdens de verbouwing van de Toeristenkerk vindt de Hoeskamer plaats 
in de parochiezaal aan het Kapelaan Pendersplein. Elke maandag en donderdagmiddag van 14.00 
tot 16.30 uur kun je er terecht voor een lekkere kop koffie of thee, een spelletje of praatje en vooral 
gezelligheid en warme aandacht. De Huiskamer is er voor iedereen! 
Op de agenda: 
-Op donderdag 4 april kan er samen worden gegeten: een heerlijke, goedgevulde soep, zelfgebak-
ken brood en een maaltijdsalade, van 12.30 tot 14.00 uur. 
-Op donderdag 11 en 25 april kan er onder enthousiaste leiding van kunstenares Marie José Bus-
kens worden geboetseerd of geschilderd. 
-Op donderdag 18 april is er Digicafé. Medewerkers van de bibliotheek in Gulpen zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden over de computer, e-reader, tablet, iPad en de toepassingen ervan. 
Voor informatie en opgave voor de soepdag kunt u contact opnemen met Hetty (06 1600 3198). De 
eigen bijdrage voor de Hoeskamer bedraagt 2 euro. Voor het boetseren daarnaast 4 euro voor mate-
riaalkosten. De eigen bijdrage voor de lunch is 4 euro. Mooie ronde bedragen voor een gezellige 
middag uit huis in contact met anderen. 
 

https://www.tickli.nl/tickets/johannes-passion-gulpen
https://www.tickli.nl/tickets/johannes-passion-gulpen
http://www.johannespassionbach.nl


Dinsdag 2 april 9.00 uur 
voor vrede in de wereld 
Donderdag 4 april 9.00 uur 
om eenheid in de kerk 
Zaterdag 6 april  
Vanaf 9.00 uur ziekencommunie 
 17.30 uur 
jrd Chrit Cerfontein; jrd Hub Meessen en klein-
dochter; Fieny Loozen; Jan en Christien van Lier 
Thewissen; 
ouders Math en Jeanne Didden-
Lousberg;Marietje Knops-Paffen nms bejaarden-
soos 
Collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk 
Zondag 7 april 9.30 uur 
jrd Sjeng Meessen en Maria Meessen-Bertram 
(st); jrd ouders van en Boorn-Ortmans; jrd Annie 
Knops Crutzen; Winand Knops; bijzondere inten-
tie; Ruud Schneiders; Marij van den Boorn- van 
Wersch; ouders Mobers-Bastin 
Collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk 
Dinsdag 9 april 9.00 uur 
Hein Hazen; Jeanne Gossens-Hermans 
Donderdag 11 april 9.00 uur 
voor de vervolgde christenen 
Zaterdag 13 april 17.30 uur Kinderneven-
dienst met thema Palmzondag 
jrd ouders Franssen-Leenaerts en Loek; Theo 
Coonjers 
Zondag 14 april 9.30 uur 
1e jrd Bertien Wijnen-Ramakers; Lei Hamackers; 
Giel Bertrand en ouders; uit dankbaarheid bgv 50
-jarig huwelijk 
Dinsdag 16 april 9.00 uur 
François Deben 
Woensdag 17 april vanaf  9.00 uur Paascom-
munie 
Donderdag 19 april Witte donderdag  19.00 
uur H.Mis in Gulpen. 
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag 15.00 uur 
Kruisweg 
19.00 uur H.Mis 
Zaterdag 20 april  18.00 uur Stille Zaterdag 
Lies Lousberg-Creusen; Jan en Christien van 
Lier-Thewissen (st); Hein Hazen; ouders Annie 
en Sjir Souren-Dresen; ouders Wiel en Tiny Crut-
zen-Coonjers 

Zondag 21 april  9.30 uur Hoogfeest van Pa-
sen 
jrd Sjir Odekerken; jrd Antoinette, Maria, Johanna 
en Victor Janssen (st); Anny Schijns-Lubsina; 
ouders Mobers-Bastin 
ouders Kurvers-Notermans en Paul Wilders; Rob 
Nacken en familie; Jan L’Ortye en ouders 
Maandag 22 april 9.30 uur Tweede Paas-
dag 
jrd overledenen van de familie Otten (st); Giel en 
Anna Lemmens-Kicken 
Dinsdag 23 april 9.00 uur 
voor het welzijn van onze parochies 
Donderdag 25 april 9.00 uur 
om zegen over onze parochievrijwilligers 
Zaterdag 27 april 17.30 uur 
jrd ouders Aelmans-Roebroeks; jrd Hub Schijns; 
jrd ouders Crutzen-Voncken; ouders Bertrand-
Mager en Sjeng;  
ouders Thom Bartholomé en Lieske Wijnants 
Zondag 28 april 9.30 uur 
Annie Bertrand-Duckers bgv verjaardag 
Dinsdag 30 april 9.00 uur 
voor het welzijn van de parochie 
 

 

Familieberichten 
Overleden 
 Op 23-02-2019 Jo Jennekens, Kapolder 5  79 
jaar 
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 
 

Programma Gemengd kerkelijk zangkoor St. 
Caecilia 
  
zondag 07 april volkszang 
zondag 4 april   herenkoor Gregoriaans 
Vrijdag 19 april   gemengd koor 
Zaterdag  20 april  gemengd koor 
zondag  21 april  gemengd koor 
zondag 05 mei dameskoor 
zaterdag 11 mei gemengd koor 
zondag 12 mei geen koor 

Alzheimercafé gestart in Gulpen vervolg 

De casemanager maakt samen met uw huisarts het zorgplan: de wensen voor de zorg en begelei-

ding.  

Het thema van de bijeenkomst van woensdag 29 mei is: “Helpt muziek bij dementie?” Als praten 

niet meer kan, is er nog wel contact mogelijk via muziek en bewegen? Helpt muziek bij geheugen-

verlies en hersenschade? Spreker is de muziektherapeut de heer B. Eggen. 

Toegang is gratis. 

Het Alzheimercafé Gulpen is een initiatief van Leven naast de Brouwerij, dat ook uitvoering geeft 

aan het Taalcafé, de Hoeskamer van Gullepe, het Repaircafé en het Jongerencafé. Het wordt me-

de mogelijk gemaakt door de Rotary Gulpen-Vaals, gemeente Gulpen-Wittem en de KNHM en 

wordt ondersteund door Alzheimer Nederland, Envida, Sevagram, Trajekt, Paus Fransiscusgroep 

Wijlre en Steunpunt Mantelzorg Zuid. 



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. 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 

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 

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 april. 

 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.  

Varia 

Kidsmail 

13 april kindernevendienst thema Palmpasen 
 
Gebedje voor kinderen in de vastentijd: 
God, 
U hebt ons de aarde gegeven. 
We kunnen er meer dan genoeg voedsel uit laten groeien 
om alle mensen eten te geven. 
Toch lijden veel mensen honger, omdat wij niet weten te delen met elkaar. 
Laat ons in de komende weken voelen, hoe fijn het kan zijn om niet alles voor onszelf te 
willen houden, maar te delen met anderen. 

Ouderensocieteit Gulpen-Reijmerstok 
Woensdag 17 april om 14.00 uur Paasviering in Gemeenschapshuis A gen Ing te Reijmerstok.  
Na de viering Rememberband. 


