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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 juli te worden
opgegeven bij het parochiecentrum
van de parochie waar de intenties
vermeld moeten worden.

Vakantie
De vakantie staat weer voor de deur bij velen, we trekken
erop uit! Naar verre landen, de camping, het strand of gewoon lekker thuis. Het woord vakantie komt van het Latijnse
„vacare‟ en dat betekent „niets doen‟. Voor iedereen breekt
er een periode van rust aan, een aantal weken om onszelf te
zijn: geen werk, stress of files.
Maar echt niets doen, wie kan dat? Toch kan zo’n periode
veel opleveren, door eens goed na te denken waar je mee
bezig bent, en je af te vragen of je je leven niet anders kunt
inrichten.
Als je jezelf tot rust brengt, lijkt het leven om je heen ook
rustiger te worden. We brengen dan uiteindelijk meer tot
stand dan als we lopen te haasten. Wie naar andere landen
gaat zou daar eens een kerkdienst kunnen bezoeken of een
kerk bezichtigen.
Er wordt weliswaar een andere taal gesproken, maar toch
voelt zo’n dienst heel vertrouwd aan. De handelingen en
rituelen zijn meestal hetzelfde als bij ons. Vreemd, zeker,
maar toch ook weer niet, want je bent in Christus over alle
(taal-)grenzen heen met elkaar verbonden. Om zulke verbondenheid nog concreter te maken, zou het mooi zijn als je dan
even in je gebed denkt aan allen die thuis (moesten) blijven,
mensen die door welke reden dan ook niet op vakantie gaan.
Het zal allen goed doen!
Mede namens de kerkbesturen en de diaken wens ik u allen
een goede vakantietijd toe! P.Bronneberg, pastoor

Stage van Miguel Estrada afgelopen
Afgelopen jaar, vlak voor de zomervakantie werd bekend dat
Miguel Estrada stage kwam lopen in onze parochies. Aan
het einde van het schooljaar eindigt deze, daar hij voor een
periode van 2 jaar op “itinerantie” gaat. In de gemeenschap,
waarvan hij deel uitmaakt is het gebruikelijk dat men 2 jaar
elders werkzaam zal zijn. dit kan in binnen- of buitenland
zijn. Daarna keert men terug naar het bisdom Roermond,
waar hij gewijd en benoemd zal worden.
In deze korte tijd heeft Miguel blijk gegeven van een goede
pastorale houding. In de contacten met mensen of in de
aanwezigheid tijdens de liturgie. Altijd even vriendelijk, bescheiden en betrokken. We zijn dankbaar dat we hem mochten leren kennen, maar zeker ook dat we een bijdrage mochten leveren op zijn weg naar het priesterschap. We wensen
hem veel geluk in zijn vervolgtraject en hopen hem spoedig
terug te zien, werkzaam in de pastoraal!
Het is de bedoeling dat in het komend jaar wederom een
student zijn stage zal volgen in onze parochies. Bij het schrijven hiervan is nog geen naam bekend, maar hier komen we
op terug in het volgend parochieblad.

Maandag 1 juli
19.00 uur: tev H.Bernadette
Woensdag 3 juli H.Tomas, apostel
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Vrijdag 5 juli
Vanaf 09.00 uur ziekencommunie
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 6 juli
19.00 uur: ouders Hick-Hamers (col); Mia Gerrickens-Cremers (col); Augusto Diana
Zondag 7 juli XIV Zondag door het jaar
11.00 uur: 1e jrd Trees Gulikers; jrd ouders
Hautvast-Pieters en overleden kinderen (st); jrd
Math Schols; jrd ouders Crapels-Coenen; Jrd.
ouders Essers-Denis; Paula Roberts-Collombon
(col); Elly Crutzen-Beunen (col)
Schola Cantorum St.Gregorius
Maandag 8 juli
19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn
Woensdag 10 juli
19.00 uur: voor roepingen tot het priesterschap
Vrijdag 12 juli
19.00 uur: voor onze vrijwilligers
Zaterdag 13 juli
19.00 uur: jrd Herbert Essers tevens tiv ouders
Essers-Cransveld; echtpaar Hubert en Liza
Didden-Janssen (st); Louis Debougnoux
Zondag 14 juli XV Zondag door het jaar
11.00 uur: zeswekendienst Mayke Zink-Beijer;
jrd ouders Frans en Truus Hollands-Pessers (st);
jrd ouders Mathieu van Wersch en Henriëtte van
Wersch-Höppener (st); jrd Finie KuipersWiddershoven; ouders Canisius-Nix (col); echtpaar Jef en Annie Janssen-Vaessens (col); Willem Gerrickens; Christine Debets-Zinken (col);
Paula Pinkers-Spiertz (col); voor een bijzondere
intentie.
Maandag 15 juli H.Bonaventura, bisschop en
kerkleraar
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Woensdag 17 juli
19.00 uur: voor een bijzondere intentie
Vrijdag 19 juli
12.30 uur: Plechtige Huwelijksmis voor het
Bruidspaar Remco Straaten en Kirsten van Beek
19.00 uur: géén H.Mis
Zaterdag 20 juli
19.00 uur: Wiel Olislagers (col); Broer Graaf
(col); Bert Straaten (col); Elly Gerrickens-Peeters
(col)

Zondag 21 juli XVI Zondag door het jaar
11.00 uur: jrd echtpaar Roijen-van Leijsen (st);
jrd ouders Jacobs-Vrusch en kinderen (st); jrd
ouders Heidendal-Dekkers tevens tiv Rob en
Rietje; jrd ouders George-Cratsborn; jrd Frans
Schreuder; Elly Crutzen-Beunen (col)
Maandag 22 juli H.Maria Magdalena
19.00 uur: voor onze kosters
Woensdag 24 juli
19.00 uur: voor onze mantelzorgers
Vrijdag 26 juli HH.Joachim en Anna, ouders
H.Maagd Maria
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie
Zaterdag 27 juli Z.Titus Brandsma, priester en
martelaar
19.00 uur: jrd Ans Didden (st); Pierre Oligschläger (col); Sjeng Bleser; voor de zielerust
van Bernard Starmans
Zondag 28 juli XVII Zondag door het jaar
11.00 uur: jrd ouders Domen-Hacking en zoon
John (st); jrd Adri en Diesje Snellen-Bugter (st);
jrd Marcel In de Braek; Mia Gerrickens-Cremers
(col)
Maandag 29 juli H.Martha
19.00 uur: Aloys Kaelen (col)
Woensdag 31 juli H.Ignatius van Loyola, priester
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede
gaven
Familieberichten
gedoopt:
op 24 mei 2019 Blake Vluggen
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer
ervaren in zijn leven
overleden:
op 4 juni 2019 Piet de Jong, 86 jaar
op 4 juni 2019 Mayke Zink-Beijer, 103 jaar
Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede
huwelijk:
op 19 juli 2019 zullen Remco Straaten en Kirsten
van Beek
in het huwelijk treden
Alvast van harte proficiat

Interview met Miguel Estada
Als je als 15 jarige al geïnteresseerd bent in het Katholieke geloof dan is het niet zo heel
vreemd dat je kiest voor het priesterschap. Voor de inmiddels 28 jarige Miguel Estrada uit El
Salvador is de weg naar het priesterschap een “wereldreis” geworden waarvan het einddoel
vaststaat maar de route nog steeds voor verrassingen zorgt.
In 2005 kwam Miguel in contact met
een christelijke initiatie van de
“Neocatechumenale weg
(hernieuwing van de doopbeloften)”.
In deze Neocathechumenale weg
waar het geloof in kleine gemeenschappen wordt beleefd
(gemeenschappen waar gezinnen,
jongeren en ouderen samen zijn),
heeft Miguel zijn roeping gevonden
voor het priesterschap.
Hij was wel geïnteresseerd maar ging
een universitaire opleiding in de verpleging volgen. De twijfel omtrent het
priesterschap bleef echter bestaan. In
2011 werd de knoop doorgehakt. Hij
wilde priester worden om zijn leven in
dienst te stellen van God en de medemens. In dat jaar reisde hij met ongeveer 300 jongeren uit de
hele wereld naar Italië om zijn studie op te pakken.
Hoe het nu komt dat Miguel in Gulpen terecht is gekomen is een onderdeel van zijn “wereldreis” . In
Italië vond een loting plaats met 2 mandjes. In een mandje de namen van de 300 priesterstudenten
en in een ander mandje de namen van bisdommen waar de studenten geplaats worden. De uitslag
van de loting was als volgt; Miguel Estrada geplaatst in: Bisdom Roermond Nederland. Zonder twijfel
zegt Miguel ja.
In 2012 komt hij aan in Amsterdam. Zijn eerste reactie: “Mijn God wat spreken ze hier voor een taal”
De scherpe “g” pijnigde zijn trommelvliezen. Gelukkig was hij maar kort in Amsterdam en na een
week kon hij doorreizen naar Limburg met de zachte “g”
Inmiddels woont hij in Cadier en Keer in huize Blankenberg ( Grootseminarie Redemptoris Mater)
tezamen met meerdere priesterstudenten en studeert hij aan het Grootseminarie te Rolduc.
Onderdeel van zijn opleiding is een pastorale stage welke plaats vond in Gulpen en Wijlre. Het is de
bedoeling dat hij gedurende deze periode het leven van alle dag en het reilen en zeilen van een
parochie beter leert kennen.
Medio Juni is zijn stage in onze parochies afgelopen. Waar hij dan naar toe moet is nu nog een
groot vraagteken. Dat kan elke plek op de wereld zijn. Een ding is wel zeker als hij klaar is met zijn
studie komt hij terug naar Limburg om daar diaken en uiteindelijk priester gewijd te worden en te
blijven.
Miguel heeft gedurende zijn stage periode een heel goed gevoel aan onze parochies overgehouden.
Wel is waar moest hij veel leren. Tijdens de huisbezoeken leerde hij de mensen beter kennen. Ze
waren open naar hem maar ook wel nieuwsgierig. Vreemde ervaringen waren er voor iemand uit
Zuid Amerika ook. Zo verbaasde hij zich dat onze pastoor tijdens de Hubertus markt de paarden
moest zegenen. En heel bijzonder vond hij de carnavals mis
Wat hij ook heeft moeten leren was het werken met een agenda. In El Salvador is dat niet nodig, je
komt soms een beejte te laat en dat is geen probleem. Dat is in Nederland wel heel anders.
Miguel is dankbaar voor de tijd die hij bij ons heeft mogen doorbrengen. Hij heeft veel geleerd en
veel mensen ontmoet.
Wij zijn ook dankbaar dat we Miguel hebben mogen ontmoeten en wij hopen dat hij over enige jaren
als priester werkzaam wordt in ons mooie Limburg. Moge God hem begeleiden op die weg.
Miguel le deseamos una buena suerte en su nuevo lugar de prácticas y esperemos volver a verlo
pronto en Limburg. (Miguel, we wensen je veel succes tijdens je nieuwe stage en hopen je snel weer
te zien in Limburg )
Fons Bessems en Ed Meessen

Spreuken
Spreuk van de maand: Zie jij een weg of zie je beren?
Weerspreuk: Bouwt op St. Anna (26 juli) de mier grote hopen, de winter zal niet zacht verlopen.

Intens dankbaar

Intens dankbaar kijk ik terug op de prachtige viering rond mijn priesterjubileum. De
prachtig versierde kerk, de opluistering door de koren van Wijlre en Gulpen, de actieve deelname van verschillende werkgroepen en verenigingen van beide parochies, de aanwezigheid van zoveel (oud) medeparochianen, enz… U zult wel begrijpen dat het onmogelijk is om woorden te vinden om mijn gevoel van dankbaarheid uit te drukken.
Honderden handdrukken tijdens de recepties, of kaarten met welgemeende felicitaties en wensen maakten de dag compleet en onvergetelijk. Nogmaals, mijn oprechte dank hiervoor!
Pastoor Paul Bronneberg
Gift Huis voor de Pelgrim
Zoals bekend heeft de pastoor de giften bgv zijn jubileum bestemd voor het Huis
voor de Pelgrim, of beter gezegd, om mensen met een beperkte financiële ruimte
ook de gelegenheid te kunnen bieden om deel te nemen aan een bedevaart naar
Lourdes. Via de bank of de collectebus kwam het overweldigende bedrag van bijna
€ 6.000,-- binnen! Langs deze weg spreekt de pastoor de dank uit namens die
mensen die deze gelegenheid nu krijgen, aan alle gulle gevers!
Hulp aan geteisterd Venezuela

Bijna dagelijks zien we beelden via de media van de grote crisis in Venezuela. Radeloze inwoners, vluchtend, vechtend voor hun bestaan! Mensonwaardig! Via
priester Henry Rivas, ons bekend vanwege zijn assistentie in onze parochies en
die zelf afkomstig is uit Venezuela, komt het verzoek om te helpen. Nl. het ondersteunen van een maaltijdenproject in de parochiegemeenschap.
De kerkbesturen hebben gemeend om hier de mogelijkheid te bieden. Daarom zal
vice-rector Rivas in het weekend 6 en 7 juli a.s. voorgaan in de vieringen en vertellen over de leefomstandigheden aldaar, over het project en de mogelijkheid om
hier te steunen. Aansluitend aan de vieringen zal er daarom een extra kerkdeurcollecte zijn tbv dit doel. U doet toch ook mee?
Dekenale bedevaart naar Banneux.
Op donderdag 22 augustus a.s. zal de jaarlijkse bedevaart naar Banneux van ons dekenaat plaatsvinden. Het thema van dit jaar is: “KOMT ALLE LANDEN”.
De vertrektijd is rond 9.00 uur
Het programma:
11.00uur Plechtige H. Mis waar deken Bronneberg hoofdcelebrant is.
14.00 Bidweg van de Genadekapel naar de Bron.
15.00 Plechtig Lof met ziekenzegening in de kerk van de Maagd der
Armen.
16.30 uur vertrek huiswaarts.
Voor deelname kunt u zich tot 31 juli opgeven:
voor Wijlre: Mw. Dautzenberg , Elkenraderweg 4, tel.nr. 043 4502974
voor Gulpen: Mw. Kinkartz, Markt 8, tel. Nr. 06 13571943.
De prijs voor deelname is 15 euro.
Ook Rolstoelgebruikers kunnen mee mist zij zelf zorgen voor een begeleid(st)er.
Ik hoop dat wij weer met velen zullen deelnemen.

Wist u dat…
 we alle jongeren die geslaagd zijn van harte feliciteren?
 we iedereen een geweldig mooie vakantie toewensen?
 onze vormelingen een geweldige middag bezorgd hebben aan de inwoners van Klein Gulpen?
 ze zelf cake gebakken hebben, dat ze een praatje maakten met de bewoners en hebben
gezongen?
 één vormelinge het zo leuk vond, dat ze vrijwilligerswerk wil gaan doen in dit huis?

Dinsdag 2 juli 9.00 uur
voor de vrijwilligers
Donderdag 4 juli 9.00 uur
voor de zieken
Zaterdag 6 juli ziekencommunie vanaf 9.00 uur
Zaterdag 6 juli 17.30 uur
jrd Anna Maria Bertrand (st); jrd Cor Bertrand
(st); Ger en Leny Bertrand-Didden; jrd Marcel
Kuijpers; jrd ouders Schoonbrood en kinderen;
Maria Hagelstein; Jan en Christien van LierThewissen (st); Mien Heugen en zoon Fonny;
Mien Packbier-Senden
kerkdeur collecte bestemd voor Venezuela
Zondag 7 juli 9.30 uur
jrd Mathieu Knoren (st); jrd Jan en Conny Wierts;
Lei Hamackers; ouders Dautzenberg-Pieters;
Mary van den Boorn-van Wersch; Hub en Leni
Moulen-Kolsteeg en Arjan
kerkdeur collecte bestemd voor Venezuela
Dinsdag 9 juli 9.00 uur
Jeanne Gossens-Hermans
Donderdag 11 juli 9.00 uur
voor een mooie zomertijd
Zaterdag 13 juli 17.30 uur
jrd Christien Schijns (st); jrd Wim Born en zoon
John; Albert en Mia Hofman-van Reij (st); Theo
Coonjers; Sjir Wijnants;
Wiel Zimmermann
Zondag 14 juli 9.30 uur
1e jrd Lien Bekkering-Jaspars; Taco Bekkering;
jrd ouders Brouwers-Knops; Jo Jennekens; Alice
van den Boorn-Widdershoven
Dinsdag 16 juli 9.00 uur
ouders Mobers-Bastin

Donderdag 18 juli 9.00 uur
voor het welzijn van onze parochies
Zaterdag 20 juli 12.30 uur
Huwelijksmis bruidspaar Lisanne Pinckers en
Stan Kleijntjens
Zaterdag 20 juli 17.30 uur
jrd Jo Knops; Jan en Christien van LierThewissen (st); Math Rekko; ouders Wiel en
Tiny Crutzen-Coonjers;
ouders Crutzen-Savelberg
Zondag 21 juli 9.30 uur
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen
en jongeren
Dinsdag 23 juli 9.00 uur
Hein en Henri Hazen
Donderdag 25 juli 9.00 uur
om zegen over onze parochianen
Zaterdag 27 juli 17.30 uur
jrd Mia Savelberg-George (st); Fieny Loozen;
Anny Schijns-Lubsina; Marietje Knops-Paffen
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk
Zondag 28 juli 9.30 uur
ouders Bep en Hub Moonen-Schreurs
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk
Dinsdag 30 juli 9.00 uur
om kracht en bijstand voor onze zieken
programma
Gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia
zondag 7 juli gemengd koor
vakantie tot en met zondag 18 augustus

Paus Franciscusgroep Wijlre biedt de helpende hand.
Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning en lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te
bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep Wijlre.
Waar staan wij voor
De groep bestaat uit vrijwilligers die zich tot doel gesteld hebben mensen te helpen daar waar hulp
nodig is ongeacht geloof of inkomen. Inmiddels is de Paus Franciscusgroep enkele jaren actief en
heeft zij met haar kennis en kunde al heel wat mensen kunnen helpen.
Wat doen wij
De samenstelling van onze organisatie is divers zodat we op verschillende terreinen onze diensten
kunnen aanbieden zoals:
· 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 onder onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt
de voicemail in, bellen we altijd terug.

06-44377571

Aan het einde van zijn benoemingsperiode heeft dhr.Huub Scheepers afscheid genomen van het
kerkbestuur. Naast zijn jarenlange inzet en mee verantwoordelijkheid dragen binnen het kerkbestuur, is hij op meerdere vlakken vrijwilliger in de parochie. Met name zijn hulp in het parochiekantoor.
Langs deze weg willen we Huub bijzonder dank zeggen. Zijn bereidwilligheid en toewijding hebben
velen altijd erg gewaardeerd. Vanwege gezondheidsredenen doet hij nu een stapje terug.
Huub, dank je wel. Fantastisch dat je toch nog aanbood om eventueel hier of daar de helpende
hand te bieden! Het ga je goed!

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 27 juli.
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
Kaartavonden

Orgelconcerten in Wijlre en Eys

Orgelkring Wijlre biedt komende zomer twee orgelconcerten aan, op de monumentale Müller-orgels
in Wijlre en Eys. Het eerste concert wordt op vrijdag 19 juli in de St.-Gertrudiskerk van Wijlre gegeven om 20.00 uur door Tommy van Doorn, met medewerking van sopraan Rianne Wilbers. Zij voeren werken uit van Franse romantische componisten zoals Saint-Saëns, Debussy en daarbij Hendrik Andriessen. Tommy van Doorn is een Brabantse organist en beiaardier die al vele prijzen heeft
gewonnen. Het tweede concert wordt op woensdag 7 augustus in de St.-Agathakerk van Eys om
20.00 uur verzorgd door Arno Kerkhof, met medewerking van zangeres Bianca Lenssen. Zij brengen een Weens programma, met werken van Mozart, Strauss en Mendelssohn. Arno Kerkhof is
organist en dirigent aan de Petruskerk in Sittard en heeft een flinke concertpraktijk. Het beloven
interessante en afwisselende programma’s te worden. Toegang is gratis, een vrije gave wordt op
prijs gesteld.

Processie en kirmis Wielder 2019 erg geslaagd
Op zondag 16 juni trok traditiegetrouw de grote
bronk door de straten van Wijlre naar Kasteel Wijlre, Beertsenhoven en Stokhem. Voor het eerst nog
maar één processie per jaar, maar de deelname
en de kwaliteit waren heel sterk!
Maar liefst bijna 50 kinderen liepen mee en sinds
jaren waren er weer groepen die iets uitbeelden!
Daar mogen we trots op zijn! Uiteraard ook heel
veel dank aan schutterij, harmonie, zangkoor,
buurtverenigingen, vrijwilligers en iedereen die de
processie zo deed slagen!
Ook de klèng kirmis na de groate bronk was
een succes. Dankzij het mooie weer en de
inzet van vrijwilligers konden de kleintjes genieten van een leuke kermis en draaimolen en
alle deelnemers aan de processie genoten
van een gezellige nazit. Een groot dankjewel
aan iedereen die de processie en de aansluitende kirmis heeft doen slagen!

