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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 mei te worden 
opgegeven bij het parochiecentrum 
van de parochie waar de intenties 

vermeld moeten worden. 

Zaai maar… eens zal het bloeien! 
  
Bij het aanbreken van de lente is het weer een drukte van 
jewelste op de akkers. Het zaad moet immers op tijd gezaaid 
worden. Daarna breekt een onzekere tijd van wachten aan. 
Zal het kiemen? Zal het (voldoende) vruchten dragen? 
Deze werkelijkheid staat vaak symbool voor ons eigen leven. 
Zelfs in de Bijbel is het een geliefd beeld in de verhalen van 
Jezus. En de betekenis ervan komt telkens uit bij: het leven 
verlangt een grote inspanning van de mens, maar tegelijk ook 
een groot vertrouwen. 
In deze mei-maand wordt ons Maria als groot voorbeeld voor-
gehouden. Toen zij bereid was om mee te werken aan Gods 
heilsplan, wist ze ook niet waar ze aan begon! Ook voor haar 
was het een onbekende en onzekere weg. Toch heeft het 
zaad (lees: Gods Woord) bij haar een vruchtbare bodem 
gevonden. 
Ze heeft geen afwachtende houding aangenomen, maar 
daadwerkelijk ‘meegewerkt’! Zo mocht ze ervaren dat God 
haar niet alleen liet, maar genade schonk om door alle zor-
gen en pijn heen te gaan. 
In deze mei-maand mogen we daarom bijzonder op voor-
spraak van Maria bidden, dat ook ons de genade van geloof 
en vertrouwen geschonken wordt. Als Gods Woord ook bij 
ons een vruchtbare bodem zal vinden, kunnen ook wij blijven 
zaaien. Eens zal het dan een bloeiende aarde zijn. 
P.Bronneberg, pastoor 

UITNODIGING 
Pastoor-deken Paul Bronneberg is 25 jaar geleden tot pries-
ter gewijd en sinds 2017 deken van het dekenaat Gulpen en 
pastoor van de St. Petrusparochie in Gulpen en de St. Ger-
trudisparochie in Wijlre. Tevens is pastoor-deken Bronneberg 
administrator van de St. Rosaparochie van Sibbe en de St. 
Barbaraparochie van Scheulder. 
Pastoor-deken Bronneberg heeft ervoor gekozen zijn jubile-
um in één gezamenlijke Eucharistieviering voor alle parochies 
te vieren. 
  
De kerkbesturen van de parochies nodigen u graag uit voor 
deze jubileumviering op zondag 2 juni 2019 om 10.30 uur in 
de dekenale St. Petruskerk van Gulpen. 
Na afloop kunt u pastoor-deken Bronneberg persoonlijk felici-
teren tijdens de receptie in Schenkerij Belge, Rijksweg 20 in 
Gulpen. De receptie duurt tot ongeveer 13.30 uur. 
U bent van harte uitgenodigd! 
  
Kerkbesturen St. Petrusparochie Gulpen en St. Gertrudispa-
rochie Wijlre. 



Woensdag 1 mei 
19.00 uur: H.Mis Gulpenerberg als opening 
van de meimaand: voor alle intenties bezoe-
kers Mariabeeld; ouders Brouwers-Hendriks en 
zoon Jan; ouders Delnoij-Heuts; Christine De-
bets-Zinken (buurtbewoners) 
Vrijdag 3 mei HH.Filippus en Jakobus, aposte-
len 
Géén ziekencommunie 
13.00 uur: Huwelijksmis Bruidspaar Jop Snac-
kers en Francis Bertram 
18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste 
19.00 uur: uit dankbaarheid 
Zaterdag 4 mei  
19.00 uur: 1e jrd Eep Vluggen; jrd Sjef Bleeser; 
jrd Mariet Vluggen-Magermans; ouders Hick-
Hamers (col); Mia Gerrickens-Cremers 
(buurtbewoners Ingber/de Hut); Sjef Meertens 
en Mia Meertens-Hoche (col) 
Zondag 5 mei Derde Zondag van Pasen 
11.00 uur: Viering 1e H. Communie: jrd echt-
paar Pinkers-Crombach (st); jrd Funs Lemmens; 
Paula Roberts-Collombon (col); Pierre Olig-
schläger (col); Opa Lei Hamackers; Opa Willem 
Conraads; Oma Ella Habets-Jacobs 
Maandag 6 mei 
19.00 uur: tev H.Bernadette 
Woensdag 8 mei 
19.00 uur: voor vrede in de wereld 
Vrijdag 10 mei 
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes 
Zaterdag 11 mei 
14.30 uur: H.Mis uit dankbaarheid bgv 25-jarig 
Huwelijk Herman en Mieke Laeven-Eussen 
Opgeluisterd door Koor Melange uit Voerendaal  
19.00 uur: zeswekendienst Bert Straaten; jrd 
Hub Boumans; jrd ouders Sjef Alleleijn en Maai-
ke Alleleijn-Meijs; echtpaar Geelen-Blezer en 
zoon Rob (st); echtpaar Jef en Mia Janssen-
Lardinois (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-
Janssen (st); Augusto Diana; Mathieu Gerric-
kens (buurtbewoners Ingber/de Hut); ouders 
Mohnen-Heidendal 
Zondag 12 mei Vierde Zondag van Pasen 
11.00 uur: zeswekendienst Ria Cobbenhagen-
Kuttschrütter; Trees Gulikers (col); echtpaar Jef 
en Annie Janssen-Vaessens (col); Louis De-
bougnoux; Christine Debets-Zinken (col); Aloys 
Kaelen (buurtbewoners “de Berg”) 
Schola Cantorum St.Gregorius 
Maandag 13 mei 
19.00 uur: om kracht voor onze zieken 
Woensdag 15 mei 
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede 
gaven 
Vrijdag 17 mei 
19.00 uur: Dankviering Communicantjes bij 
Mariabeeld Gulpenerberg 
Zaterdag 18 mei  
19.00 uur: jrd Alfons Koerts; Sjef Meertens en 
Mia Meertens-Hoche (col); Wiel Olislagers (col); 
Broer Graaf (col) 

Zondag 19 mei Vijfde Zondag van Pasen 
11.00 uur: 1e jrd Paula Pinkers-Spiertz; jrd 
ouders Loozen-Jacobs en dochter Inie (st); jrd 
ouders Meessen-Sluysmans (st); jrd echtpaar 
Sjir Hundscheid en Josephina Hundscheid-Roex 
(st); jrd Michel Bormans; jrd ouders Wiel en Julie 
Roex-Spierts; Mia Gerrickens-Cremers 
(buurtbewoners Ingber/de Hut) 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 
Maandag 20 mei 
19.00 uur: voor de jongeren die zich voorberei-
den op het H.Vormsel 
Woensdag 22 mei 
19.00 uur: om geloof in onze gezinnen 
Vrijdag 24 mei 
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies 
Zaterdag 25 mei  
19.00 uur: ouders Pinckers-Offermans tevens 
tiv Miriam, Maria en Mia; Elly Gerrickens-
Peeters (col) 
Aansluitend bidtocht naar Mariabeeld Gulpener-
berg 
Zondag 26 mei Zesde Zondag van Pasen 
11.00 uur: jrd ouders Peters-Engelen tevens tiv 
zoon Frans (st); Dinie Widdershoven (st); Finie 
Kuipers-Widdershoven 
Maandag 27 mei 
19.00 uur: Pierre Oligschläger, ouders Zink-
Henssen en broer 
(na de H.Mis kruisprocessie) 
Dinsdag 28 mei 
19.00 uur: Uit dankbaarheid 
(na de H.Mis kruisprocessie) 
Woensdag 29 mei 
19.00 uur: om Gods zegen over alle parochie-
vrijwilligers 
(na de H.Mis kruisprocessie) 
Donderdag 30 mei Hemelvaart van de Heer 
11.00 uur: jrd ouders Loos-Hamers en dochter 
Catharina Loos (st); ouders Canisius-Nix (col) 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 
Vrijdag 31 mei Bezoek H.Maagd Maria aan 
Elisabeth 
19.00 uur: om zegen over allen die zieken ver-
zorgen of liefdevol nabij zijn 
 
Familieberichten 
gedoopt 
Op 23 maart 2019 Ri’Shaëely Schillings 
Op 24 maart 2019 Senna en Lynn Vroomen 
Op 30 maart 2019 Emma DeBie 
Mogen de dopelingen altijd de vreugde van de 
Heer ervaren in hun leven 
 
overleden 
Op 21 maart 2019 Bert Straaten, 59 jaar 
Op 22 maart 2019 Ria Cobbenhagen-
Kuttschrütter, 92 jaar 
Op 23 maart 2019 Fien Peters-Vluggen, 76 jaar 
Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede 
  

 

 



Spreuken 

Communicanten St. Petrusparochie Gulpen 

Johannes Passion geweldig 

Nina Bartels Camiel Gerrits  Mex Savelberg 
Liam Blezer   Mikki Jacobs   Keano Schellings 
Shane Byusa   Raf van Kan   Isa Schins 
Jens Camps Rosalie Klement Thybo Schobesberger 
Nora Coervers Allison Kroeze Isa Smeijers 
Bo Conraads Isabel van Loo Marie Souren 
Nikki Essers Sandro Moody Josefien Trienes 
Emma Frijns Rosalie Odekerken Dana Vluggen 
Bente Frijnts Roan van Prehn Senna Vroomen 
Lisa Frijnts Liz Rouschop Whitney Webers 

Wij feliciteren onze communicanten in Gulpen  

Dank… 
“Wat was het toch geweldig…” is de meest gehoorde reactie op de uitvoering van de Johannes 
Passion in Gulpen. Klopt! En dit is mogelijk geworden dankzij de inzet van velen. Hiervoor wil het 
Bach-comité graag dank zeggen. Koor orkest en solisten kwamen van heinde en verre en lieten de 
prachtige klanken horen; maar ook onze kosters, beheerders van het zaaltje en de dames van Zij 
Actief hebben zich enorm goed ingezet. Wat was het mooi dat dit kon plaatsvinden in een volle 
kerk. Heel hartelijk dank voor de aanwezigheid van zovelen. Binnenkort zal er gekeken worden hoe 
we hier een vervolg aan kunnen geven. 
 
Nagenieten met Johannes Passion-wijn... 
Zoals tijdens de avond bekend werd gemaakt, is er de gelegenheid om nog eens na te genieten 
met een glas ‘Johannes Passion-wijn’. De aanschaf van deze wijn is tevens een ondersteuning van 
de uitvoering van deze prachtige Passion. Deze wijn is te verkrijgen in ons parochiekantoor, op 
dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur 

Op de zondag na Pinksteren trekt de bronkprocessie weer door Wijlre. Afgelopen jaar is besloten 
om de processie nog slechts één keer uit te laten trekken en de route naar Elkenrade te laten verval-
len. We gaan dit jaar naar Kasteel Wijlre, naar Beertsenhoven en Stokhem. Eind vorig jaar is er een 
werkgroep geformeerd van mensen die proberen om de processie weer meer inhoud te geven. We 
zijn bezig met de kinderen, het betrekken van school en bekijken of we vaandels en een Mariabeeld 
kunnen meenemen tijdens de processie. Of het gaat lukken moet nog blijken, maar er wordt hard 
gewerkt. 
  
Normaal gesproken eindigt de processie in de kerk. Dit jaar zal de processie eindigen op de par-
keerplaats van Brand naast de kerk. Hier wordt een rustaltaar opgebouwd en zal de laatste zegen 
gegeven worden rond 11.30 uur. Na de zegen zal de pastoor met het Allerheiligste en de hemel 
terugkeren naar de kerk. Alle aanwezigen kunnen op de parkeerplaats van Brand blijven. We zorgen 
voor tafels en banken, een kop koffie en een glas bier of fris. Ook zal er iets te eten zijn. Graag wil-
len we met degenen die zijn meegetrokken in de processie een gezellige nazit organiseren. Voor de 
kinderen willen we een paar kleine kermisattracties regelen en hopen hiermee een eerste stap te 
zetten om de kermis weer terug te krijgen in Wijlre. We hopen in elk geval bij te dragen aan het ker-
misgevoel! 
  
De schutterij geeft de aftrap en zal traditiegetrouw drie maal om de kerk marcheren. Wellicht kennen 
veel dorpsgenoten deze traditie niet eens. 
Daarna zal de harmonie enkele muziekstukken spelen en kunnen we de rest van de middag gezellig 
samen zijn op het nieuwe kermisterrein van Wijlre. Iedereen is van harte uitgenodigd! 
Samen kunnen we er een gezellige en leuke kermiszondag van maken! Graag tot zondag 16 juni! 
  
Met vriendelijke groet, 
 Kasper Donners 

Spreuk van de maand 
Het hele leven van Maria is een hymne van de liefde op het leven. 
Weerspreuk 
Een mooie mei is de sleutel tot een goed jaar. 



Wist u dat… 

Het voortbestaan van het Wielderhoes is in gevaar 

Overlijden pater Jules Habets. 

Op zondag 7 april is in het klooster te Schimmert plotse-
ling overleden oud Wijlrenaar Jules Habets. Geboren in 
de Tuinstraat te Etenaken op 29 december 1935. In 
1949 ging hij naar het kleinseminarie van de paters 
Montfortanen te Schimmert. Op 8 september 1964  leg-
de hij zijn eerste gelofte als Montfortaan af en op 8 
maart 1964 werd hij te Oirschot priester gewijd. In 1965 
gaat hij als missionaris naar het Zuiden van Malawi en 
werkt overal waar nodig. In 2001 komt hij definitief terug 
in ons land en vindt een thuis in de communiteit te 
Schimmert waar hij zich weldra thuis voelt. Jules is mo-
biel en gaat voor in vele vieringen bij de zusters te Huls-
berg en in het Pius centrum te Hoensbroek. In zijn ge-
liefd Wijlre heeft hij vooral in het pastoorloze tijdperk en 
ten tijde van Haffmans vele diensten verricht zoals de 
weekenddiensten en uitvaarten.  Men kon steeds een 
beroep op hem doen. Zo is hij ook vaak voorgegaan in 
diensten in de verzorgingshuizen van Maastricht West 
waar ik werkzaam was als diaken/ geestelijke verzorger. 

Ook in deze tijd bleef hij zich inzetten voor het wel en wee van zijn missiegebied vooral in de zorg 
voor wezen en aids kinderen in Malawi waar door zijn toedoen voor hen een stichting in het leven 
geroepen werd. zodat zij kunnen rekenen op een dagelijkse maaltijd. Steeds bleef hij verbonden  en 
leefde mee met het wel en wee  van ons geliefd Wijlre. Wij allen zijn Jules dankbaar voor alles wat 
hij met name in de voor ons moeilijke moeilijke periode gedaan heeft. Moge de goede God je rijkelijk 
belonen . . 
Jules A DieuFons Bessems. 

Als op korte termijn geen invulling wordt gegeven aan een aantal vacatures bij het Wielderhoes dan 
zal mogelijk de exploitatie niet meer mogelijk zijn en komen er op korte termijn  veel verenigingen 
zonder onderdak te zitten. Dit is het gevolg van onderbezetting in de personele sfeer. Waar is drin-
gend behoefte aan: 
Secretaris (m/v) als lid van het DB van stichting Het Wielderhoes. 
De secretaris verzorgt de correspondentie, reserveringen en secretariaat van de stichting Het Wiel-
derhoes. Enige handigheid in correspondentie en tekstverwerking is vereist. Tijdsbesteding vier tot 
zes uur per week Eventueel kan deze functie gesplitst worden in eerste en tweede secretaris, zodat 
de taken tussen twee personen verdeeld kunnen worden. Meldt u dus ook aan als u “parttime” aan 
de slag wilt 
Barmedewerkers (m/v) 
Op weekdagen is de bar in het cafe van circa 18.00 tot 22.00 uur geopend voor bezoekers. Wij zijn 
op zoek naar mensen die tegen vrijwilligersvergoeding graag 2 a 3 keer per maand een bardienst 
draaien Een basisopleiding voor de barwerkzaamheden wordt verzorgd door het Wielderhoes. U 
krijgt er leuke contacten en gezellige avonden voor terug  
Meer informatie bij: Jan Bormans en Nico Aelmans (e-mail info@wielderhoes.com) 

 in Gulpen de kruisdagen nog worden gehouden en wel na de H Mis op de drie dagen vooraf-
gaand aan Hemelvaartsdag? Hopelijk nemen velen van onze beide parochies hieraan deel. 

 er in Wijlre op de dinsdagen om 19.00 uur een Plechtig Lof gehouden wordt met uitzonde-
ring van 28 mei i.v.m. de kruisprocessie te Gulpen? 

 woensdag 1 mei om 19.00 uur een H Mis is op de Gulpenerberg als opening van de Maria-
maand? 

 op woensdag 23 mei om 19.00 uur een H Mis is in het kapelletje te Stokhem? 

 de laatste zaterdag van mei (29e) na de avondmis een bidprocessie is naar de Gulpener-
berg? 

 onze schutterijen weer vol enthousiasme aan een nieuw seizoen beginnen? 

mailto:info@wielderhoes.com


Twee vieringen op zaterdag 11 mei 

Fototoestel verloren in Wijlre 

In de meimaand is er geen Ziekencommunie. 
 
Donderdag 2 mei 9.00 uur 
om kracht en bijstand voor onze zieken 
Zaterdag 4 mei 17.30 uur 
jrd ouders Crutzen-Dautzenberg; jrd Twan 
Knops; Julie Limpens; Fieny Loozen; Jan en 
Christien van Lier-Thewissen (st); ouders Wij-
nants-Savelberg en Elisabeth Houben; Jo en 
Tiny Hoven-Kelchtermans; Marietje Knops-
Paffen 
Zondag 5 mei 9.30 uur 
jrd Giel Ackermans; jrd Frans en Bertha Eich-
horst-Frijns; jrd ouders Pieters-Hoenen, zoon 
Hans en dochter Thea;  
jrd Victor Vaassen; jrd Hub Moonen; Bep Moo-
nen-Schreurs; Lien Bekkering-Jaspars; Marij van 
den Boorn-van Wersch; 
Dinsdag 7 mei 9.00 uur 
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen 
en jongeren 
Dinsdag 7 mei 19.00 uur  Plechtig Lof   
Donderdag 9 mei 9.00 uur 
bijzondere intentie 
Zaterdag 11 mei 17.30 uur 
1e jrd Jo Ortmans; jrd Hub Didden en overleden 
ouders (st); Johan en Maria Boost; Theo Coon-
jers; Bertha Simons-Ortmans; ouders Jaminon-
Essers, Sjef, Louis en Hub; Math Rekko; ouders 
Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers 
Zaterdag 11 mei 19.00 uur 
Presentatieviering  communicanten 
Zondag 12 mei 9.30 uur 
zeswekendienst Alice van den Boorn-
Widdershoven; jrd Rosalie Mobers (st); jrd ou-
ders August Hagelstein en Theresia Pieters en 
dochter Maria (st); jrd ouders Höppener-Debets 
en zoon Wiel; Rob Nacken en familie; Lucie Fer-
fers-Küppers;  
Lei Hamackers; Winand Knops; ouders Mobers-
Bastin 
 Dinsdag 14 mei 9.00 uur 
Jeanne Gossens-Hermans 
Dinsdag 14 mei 19.00 uur Plechtig Lof 
Donderdag 16 mei 9.00 uur 
voor het welzijn van onze parochie 
Zaterdag 18 mei 17.30 uur 
jrd Michel Hendriks; Lies Lousberg-Creusen; 
Maria Hagelstein; Jan en Christien van Lier-
Thewissen (st) 

Zondag 19 mei 9.30 uur 
Jo Jennekens 
Dinsdag 21 mei 9.00 uur 
Hein en Henri Hazen 
Dinsdag 21 mei 19.00 uur Plechtig Lof 
Donderdag 23 mei 19.00 uur  H Mis in het 
kapelletje te Stokhem. 
Zaterdag 25 mei 17.30 uur 
jrd Rosalie Nix (st); jrd ouders Didden-Lippertz 
(st); jrd ouders Piet en Jeanne Schijns-Habets 
(st); jrd Bieb en Karel Heiligers en Kevin; jrd ou-
ders Keulers-van Laar en kinderen Piet, Gerda 
en Hub; jrd ouders Spaubeek-Debets; Fieny 
Loozen;  
Anny Schijns-Lubsina; Hub Heijdendael 
Zondag 26 mei 9.30 uur 
1e jrd Mien Packbier-Senden; jrd Mia Loozen; jrd 
Marieke Ortmans (st); 
overledenen van familie Senden-Knols en Pack-
bier-Hoogenboom 
Maandag 27 mei 19 .00 uur H Mis te Gulpen 
waarna kruisprocessie 
Dinsdag 28 mei 9.00 uur 
om geloof in onze gezinnen 
Dinsdag 19.00 uur H Mis te Gulpen waarna 
kruisprocessie 
Woensdag 29 mei 19.00 uur H Mis te Gulpen 
waarna kruisprocessie 
Donderdag 30 mei 9.30 uur Hemelvaart van de 
Heer 
jrd Jo Dautzenberg en ouders; Lei Hamackers 
nms Buurt 
  
Parochiecentrum Wijlre is gesloten op Hemel-
vaartsdag 30 mei 2019 
  
 
Familieberichten 
Overleden: 
28-03-2019 Alice van den Boorn-Widdershoven 
86 jaar 
Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede 
 
Gedoopt: 
17-03-2019 Lily van Breemen 
31-03-2019 Evy Bessems 
14-04-2019 Rishantly Daemen 
Moge de dopelingen altijd de vreugde van de 
Heer ervaren in hun leven 

Op 26 februari heeft Jan Hendriks van Wecoba Dak onze kerk bezocht in het kader van de restaura-
tiewerkzaamheden. Hij heeft toen foto’s gemaakt maar per ongeluk zijn toestel op het dak van zijn 
auto laten staan toen hij vertrok vanaf de parkeerplaats bij de Spar is hij richting Valkenburg gere-
den en dan de Klapstraat ingeslagen. Het toestel zal wel stuk zijn, maar de chip met de foto’s is 
misschien wel nog bruikbaar. Berichten graag naar gertrudis@hetnet.nl of afgeven in het parochie-
centrum aan de Holegracht 27. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Op zaterdag 11 mei zijn er ’s avonds twee vieringen in onze kerk. Om 17.30 uur is er een plechtige 
eucharistieviering die muzikaal wordt opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Caecilia en een solis-
te. Het belooft een mooie viering te worden. Vervolgens is er om 19 uur de presentatieviering van 
onze communicanten. De communicanten van 2019 stellen zich voor en zullen deze viering met hun 
teksten, gebeden en liedjes inhoud geven. U bent van harte welkom!  



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 25 mei. 

 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 

 

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

Alzheimer cafe te Gulpen.  
woensdag 29 mei is er vanaf 14.00 uur weer een bijeenkomst in het parochiezaaltje te Gulpen. 
Het thema van deze bijeenkomst is “helpt muziek bij dementie”? Als praten niet meer kan, is er nog 
wel contact mogelijk met muziek? Helpt muziek bij geheugenverlies en hersenschade? Spreker is 
Benoît Eggen, muziektherapeut uit Wijlre. Toegang is gratis. 
Fons Bessems  

Kaartavonden in het parochiezaaltje in Gulpen, op vrijdag 17 mei vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur 


