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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 - 11.00 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 januari te 
worden opgegeven bij het parochie-
centrum van de parochie waar de 

intenties vermeld moeten worden. 

Uitzien naar Kerstmis… 

Medeparochianen, 

 

Onze omgeving staat al enkele weken (soms zelfs maan-

den!) in het teken van Kerstmis. Al vroeg worden de kerst-

markten aangekondigd, de een nog groter dan de ander. 

Hebben we dit misschien nodig om ons alvast een beetje 

‘zachtmoedig’ te maken?  

 

Het lijkt er wel op, want tegelijkertijd laait de ruzie, herrie en 

tweestrijd op. De ‘goedheiligman’ heeft heel wat te verduren. 

Zijn komst brengt niet alleen zoetigheid met zich mee, maar 

ook veel zure en bittere snoepjes; zijn (hulp)Pieten strooien 

niet zoveel meer, want ze worden bekogeld met scheldka-

nonnades of rotte eieren… 

 

De ‘goedheiligman’ is het land nauwelijks weer uit, en nog 

luider schalt de muziek door winkels en straten. Veel glitter 

en glamour om op te vallen tussen de massa’s aangeboden 

spullen. En de mensen razen gespannen van de ene winkel 

naar de andere. Kerstmis zou immers geen Kerstmis zijn als 

men die laatste versie van computer, telefoon of spel niet 

zou bemachtigen! Kerstmis zou zeker geen Kerstmis zijn als 

men geen overvolle tafels van eten en drinken kan voorzet-

ten… 

 

Hopelijk komt er een kentering… De komende dagen zingen 

we met z’n allen over vrede op aarde, over het kleine kind in 

de kribbe die vrede en gerechtigheid komt brengen. Ja, dan 

voelen we ons écht als mensen van goede wil. Ja, in zo’n 

wereld willen we graag leven. 

 

Ik wens u en mij een Zalig Kerstmis toe, die ons niet alleen 

hoop brengt op zo’n wereld, maar die ons aanmoedigt om er 

ook aan mee te werken! Ik 

wens u een Nieuwjaar toe vol 

zegen van het Kerstkind, die 

ons opnieuw een kans geeft om 

die wereld van vrede en ge-

rechtigheid waar te maken. 

 

P.Bronneberg, uw pastoor 

 



Vrijdag 20 december  
Vanaf 09.00 uur Kerst-/Ziekencommunie 
19.00 uur: voor roepingen tot het Godgewijde 
leven 
Maandag 23 december 
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede 
gaven 
Dinsdag 24 december H.Kerstavond en kerst-
nacht 
19.00 uur: gezinskerstviering 
jrd Jef Mullenders tevens tiv ouders Mullenders-
Sproncken, Jo Mullenders, ouders Steijns-
Herveille en Pierre Steijns; Maria Conraads-
Janssen en beide ouders; ouders Sjeng Kicken 
en Netty Kicken-Hambeukers (col); Pierre Olig-
schläger, ouders Oligschläger en broers, ouders 
Zink-Henssen en broer; Han Hutschemaekers 
22.30 uur: nachtmis 
overledenen familie Ubachs-Vliegen; Pierre 
Bormans en zoon Marc; Augusto Diana; overle-
den ouders Olislagers-Nix en overleden ouders 
van Eummelen-Driessen; Enzo Zuodar 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 
(De opbrengst van de kerkdeurcollecte ná de 
nachtmis is bestemd voor het “St.Gregoriuskoor”) 
Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerst-
mis 
11.00 uur: ouders Canisius-Nix (col); Bert Straa-
ten (col); Huub Gillissen (col); Aloys Kaelen 
(echtgenote en kinderen); Bèr Senden; Marcel In 
de Braek en ouders In de Braek-Meijs; Alfons De 
Bie; ouders Pinckers-Offermans en overleden 
kinderen 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 
(De opbrengst van de kerkdeurcollecte ná de mis 
is bestemd voor het “St.Gregoriuskoor”) 
Donderdag 26 december H.Stefanus, eerste 
martelaar (Tweede Kerstdag) 
11.00 uur: jrd Hub Jacobs (st); jrd Frans Simons 
tevens tiv Pierre Simons; jrd Heinz Jetten, Peter 
en Finy Bischoff-Mousset en Tiny Jetten; echt-
paar Jef en Annie Janssen-Vaessens (col); Broer 
Graaf (col); ouders Lemmerling-Jacobs, ouders 
en kinderen Lousberg-de Lamboy en Fred Dir-
cks; overledenen familie Schrouff en familie The-
wis en Huub Hollanders; ouders Hamaekers-
Leroy, Nico en Hub Hamaekers en Math Hounjet; 
Frans Schreuder; ouders Mathieu en Elly Gerric-
kens-Peeters; Guillaume van den Heuvel; Gun-
ther Böhmer en zoon Richard; Paula Pinkers-
Spiertz; Sanne Coolen tevens tiv Toon Sintzen 
en Henk en Joke de Groot; Hub Brouwers 
(Ingber) 
Mannenzangvereniging St.Caecilia  
Vrijdag 27 december H.Johannes, apostel en 
evangelist 
19.00 uur: om Gods zegen over alle parochievrij-
willigers 
Zaterdag 28 december HH.Onnozele Kinderen, 
martelaren 
19.00 uur: uit dankbaarheid 
 
 
 

Zondag 29 december H.Familie, Jezus, Maria, 
Jozef 
11.00 uur: jrd Peter Coumans; Bjorn Franssen, 
opa en oma Steijns en Yvonne 
Maandag 30 december  
19.00 uur: overleden ouders Senden-Last en 
kinderen 
Dinsdag 31 december Oudjaar 
19.00 uur:UIt dankbaarheid voor de goede gaven 
van 2019 
Woensdag 1 januari H.Maria, Moeder van God 
11.00 uur: uit dankbaarheid; om zegen over het 
nieuwe jaar 
Na de H.Mis nieuwjaarsreceptie in parochie-
zaal 
Vrijdag 3 januari  
Géén ziekencommunie 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 4 januari  
19.00 uur: jrd Gerda Gulpen en Albert Sterken-
burgh (st); jrd echtpaar Janssen-Vaessens (st); 
jrd ouders Claassens-Jacobs (st); jrd ouders 
Sjeng Schreuder en Bertine Schreuder-Meessen; 
Mayke Zink-Beijer 
Zondag 5 januari Openbaring des Heren 
11.00 uur: Fien Knops-Meertens (col) 
Maandag 6 januari  
19.00 uur: ouders Troisfontaine-Munnix en zonen 
Harry en Pierre; Lambert Webers (col) 
Woensdag 8 januari 
19.00 uur:  Hoepa Vluggen tevens tiv Annie 
Vluggen-Senden en zonen Huub en Ruud (st) 
Vrijdag 10 januari 
19.00 uur: om kracht voor onze zieken 
Zaterdag 11 januari  
19.00 uur: jrd Riet Bartholomée-Bollen en Math 
Bartholomée (st); Bèr Senden (col); Marc 
Bormans 
Zondag 12 januari Doop van de Heer 
11.00 uur: jrd Rector Guillaume Kroonen (st); jrd 
Jos Hautvast (st); jrd ouders Conraads-van Loo 
tevens tiv overleden kinderen (st); jrd overleden 
ouders Jacobs-Leenaerts; jrd ouders Albert en 
Mia Brouns-Nix; Huub Gillissen (col); ouders 
Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers 
(st) 
Maandag 13 januari  
19.00 uur:  voor onze vrijwilligers 
Woensdag 15 januari  
19.00 uur:  ouders van Knippenberg-Collijn en 
zoon Harry (st) 
Vrijdag 17 januari H.Antonius, abt 
19.00 uur: voor vrede in de wereld 
Zaterdag 18 januari  
19.00 uur: ouders Mathieu en Mayke Zink-Beijer 
(st); echtpaar Fouarge-Engelen (st); echtpaar 
Hubert en Liza Didden-Janssen (st) 
Zondag 19 januari Tweede Zondag door het 
jaar 
11.00 uur: jrd Jacques Kockelkoren (st); jrd Gun-
ther Böhmer tevens tiv zoon Richard; ouders van 
Knippenberg-Collijn en zoon Harry (st) 
 
Vervolg misintenties zie pagina 3 



Wist u dat… 

Alzheimercafé 

Vervolg misintenties Gulpen 

Uitnodiging 

Spreuk van de maand  
Kerstmis is het feest van de ontmoeting tussen God en de mens. 
 
Weerspreuk  
De natuur vergeet nooit wanneer ze wordt 
mishandeld.  

Repair Café 

Op woensdag 1 januari a.s. is er de gelegenheid om, aansluitend 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. 

Maandag 20 januari 
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede 
gaven 
Woensdag 22 januari 
19.00 uur: ouders van Knippenberg-Collijn en 
zoon Harry (st) 
Vrijdag 24 januari H.Franciscus van Sales, 
bisschop en kerkleraar 
19.00 uur: voor roepingen tot het godgewijde 
leven 
Zaterdag 25 januari Bekering H.Apostel Paulus 
19.00 uur: Augusto Diana 
Zondag 26 januari Derde Zondag door het jaar 
11.00 uur: Dinie Widdershoven (st); Dies Blume 
(col); Michel Bormans 
Maandag 27 januari  
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes 

Woensdag 29 januari 
19.00 uur:  tev H.Bernadette 
Vrijdag 31 januari H.Johannes (Don) Bosco, 
priester 
19.00 uur: uit dankbaarheid 
 
Familieberichten 
overleden 
op 24 november 2019 Mia van Dongen-
Beijleveld, 87 jaar 
op 1 december 2019 Jef Vleugels, 91 jaar 
op 5 december 2019 Marie-José Ploemen, 74 
jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 
 

 vrede brengen, vrede ontvangen is? 
 de Gulpener Brouwerij de trofee van Ondernemer van 2019 in de wacht gesleept heeft? 
 het nieuwe jaar ons weer nieuwe kansen geeft op allerlei gebied? 
 het nieuwe gemeenschapshuis over enkele maanden klaar is als het centrum waar Gulpen 

samenkomt en geniet? 
 de voedselbank helaas een noodzakelijk kwaad is in ons welvarend landje? 
 de inzamelactie voor de voedselbank in Wijlre weer een succes was? 
 de oud directeur van de Brand bierbrouwerij de orde van de Gulden Humor heeft gekregen? 
 het toneel in Wijlre een topper was? 
 

Woensdag 29 januari is er weer een alzheimer café in het parochiezaaltje te Gulpen. 
Het thema van deze bijeenkomst is ergotherapie en dementie.  
Op veler verzoek starten wij alle bijeenkomsten in 2020 met de inloop om 13.30 uur en begin lezing 
om 14.00 uur. 

Iedere eerste zaterdag van de maand is er het repaircafé in het parochiezaaltje te Gulpen van 10 
tot 13 uur waar u uw spullen kunt laten repareren. Koffie en thee is aanwezig en een vrije gave is 
welkom.  



Basisschool op de 10 Bunder is op zoek naar vrijwilligers 

Een kerstgedicht 

Kerstactie voor de Voedselbank Limburg Zuid 

Paus Franciscusgroep zoekt vrijwilligers 

IMMANUËL: GOD MET ONS  

Een naam vol vreugde: God, Die met ons is,  

Die naast je loopt;  

Hij die Zich wil ontfermen, al ga je door een dal vol duisternis, 

Hij is erbij: Zijn arm zal je beschermen.  

Immanuël: een naam vol warmte en licht, een grote God,  

Die een klein mens kan wezen, 

Die al zijn liefde op ons heeft gericht om ons geschonden leven te genezen. 

Immanuël: Hij is ons zeer nabij, een mens als wij,  

Die onder ons wil wonen een Zoon van God.  

Wie kan er, zoals Hij,het beeld des Vaders beter aan ons tonen? 

In Betlehem is ’t engelenlied gehoord dat zong van vrede, vreugde, welbehagen; en nog weerklinkt 

dit lied in Jezus’ woord: ‘Vrees niet! Zie ik ben met u, alle dagen!’ 

 

Nel Benschop 

Lionsclub Maastricht Trajectum organiseert ook dit jaar weer de Douwe Egberts waardepuntenactie 

voor de Voedselbank Zuid Limburg. De waardepunten zitten op alle koffie en thee producten van 

Douwe Egberts. 

Voor de ingezamelde punten stelt Douwe Egberts 250-grams pakken koffie aan de voedselbank ter 

beschikking. De Lionsclub haakt hiermee in op een landelijke actie van de Lions in Nederland. 

Vorig jaar werden meer dan 130.000 pakken koffie uitgereikt aan de voedselbanken, meer dan 

ooit!!! 

Helpt u mee sparen voor de voedselbank? Lever dan van 23 november tot en met 31 december uw 

DE-waardepunten in, in de daarvoor bestemde inzamel box. Alvast hartelijk dank voor uw medewer-

king, zo wordt deze actie weer een groot succes !! 

Lions Maastricht Trajectum 

 

Vanaf schooljaar 2019 – 2020 helpt een kernteam van vrijwilligers bij de 

tussen-schoolse opvang van al onze leerlingen. Op deze manier is het voor 

alle leerlingen mogelijk om kosteloos met aandacht de meegebrachte lunch 

te nuttigen. Naast het team van vrijwilligers houden ouders, aangevuld met 

onderwijspersoneel, toezicht in het kader van solidariteit. Zo geven wij vorm 

aan een gemeenschap in onze gemeenschap. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die affiniteit hebben met de doelgroep, 

betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. Teamplayers, positief ingesteld en die structureel beschik-

baar zijn op één of meer werkdagen van 12.15 uur tot maximaal 13.45 uur. Een VOG verklaring is 

verplicht. 

De werkzaamheden bestaan onder meer uit: 

      Het ondersteunen van groep 1 en 2 met het eten; 

      Het begeleiden van ouders die toezicht houden. 

We bieden een open sfeer, leuk team en een vrijwilligersvergoeding. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met Manon Ackermans; m.ackermans@kom-leren.nl 

 

Vrijwilligers uit Gulpen gezocht 

De Paus Franciscusgroep word regelmatig benaderd  met een hulpvraag door mensen uit de kern 

Gulpen. Om hieraan te kunnen voldoen is het nodig dat in de kern Gulpen voldoende vrijwilligers 

actief zijn. Tot dusver zijn er maar weinig vrijwilligers uit deze kern. Daarom deze oproep. Wilt u 

iets doen voor uw medemens of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. Ons tele-

foonnummer is 06-44377571. Elders in dit blad vindt u ook meer informatie over het werk van de 

Paus Franciscusgroep. 

 

Vrijwilliger die het Limburgs dialect spreekt. 

Voor een mevrouw die moeilijk ter been is zoeken we een vrijwilliger die af en toe eens een 

praatje komt maken. Het spreken van het Limburgs dialect is een belangrijke plus, omdat me-

vrouw de Nederlandse taal niet goed kan volgen. 

Wilt u ons bellen, dan kan dat op: 06-44377571 

mailto:m.ackermans@kom-leren.nl


Gewijzigde openingstijden parochiecen-
trum Wijlre 

Bezoek kerststal in Wijlre 

Vanaf januari zullen de openingstijden van het 
parochiecentrum Wijlre wijzigen. De nieuwe 
openingstijden zijn: 
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur 
Donderdag van 19.00 tot 20.00 uur 
 
Misintenties kunt u ook doorgeven via  
gertrudis@hetnet.nl 

Van 14.00 uur tot 16.00 uur is de kerk open om 
de kerststal te bekijken, een wens in de boom te 
hangen. 
Combineer de traditionele ‘na het diner-
wandeling’ met een bezoekje aan de kerststal in 
de kerk. 
 

Zaterdag 21 december 
Vanaf 9.00 uur ziekencommunie 
Zaterdag 21 december 17.30 uur 
Sjef en Tiny Crutzen-Dautzenberg; Math Rekko; 
Annie Wijnants; Joep van Wersch 
Zondag 22 december 9.30 uur  
jrd Ruud Schneiders 
Dinsdag 24 december H. Kerstavond en kerst-
nacht 
17.30 uur Gezinskerstviering 
Maria Harings-Bessems 
21.00 uur Nachtmis 
Rob Nacken; Hein en Henri Hazen; Maria Hagel-
stein en ouders; dhr. Deben; Martin Sleijpen;  
ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers 
Woensdag 25 december 9.30 uur Hoogfeest 
van Kerstmis 
jrd Jo Driessen; jrd Tonny Wetzels-Habets; Jean-
ne Habets-van Can; pater Habets; Jo Jennekens; 
Hub Heydendael; ouders Richard en Angelina 
Eichhorst-Bastings en overl. familie; Sjir Smeets 
Donderdag 26 december 9.30 uur Tweede 
Kerstdag 
Winand Knops; Giel Ackermans; ouders Kurvers-
Notermans en Paul Wilders; ouders Mobers-
Bastin; Marietje Knops-Paffen en Twan Knops; 
bijzondere intentie; Giel en Anna Lemmens-
Kicken; Julie Limpens; Pierre Sluijsmans en 
dochters Mia, Lea en Elly; Jopie Paffen; ouders 
Geelen-Pieters en voor Giel Geelen 
Zaterdag 28 december 17.30 uur 
Joep van Wersch; ouders Bartholomé-Wijnants 
Zondag 29 december 9.30 uur  
Mien Packbier-Senden 
Dinsdag 31 december 17.30 uur 
Hein en Henri Hazen 
Woensdag 1 januari 9.30 uur 
Rob Nacken en familie 
Donderdag 2 januari 9.00 uur 
voor een goed en gezond 2020 
Zaterdag 4 januari 17.30 uur 
Chrit Cerfontein (vanw verjaardag); Joep van 
Wersch 
Zondag 5 januari 9.30 uur 
eerste jrd. Bep Moonen-Schreurs; jrd ouders 
Wijnen-Blom; Henri en Hein Hazen; 
Dinsdag 7 januari 9.00 uur 
voor een gezegend 2020 
Donderdag 9 januari 9.00 uur 
voor vrede in de wereld 
Zaterdag 11 januari 17.30 uur 
zeswekendienst Bertien Hendriks-Dautzenberg; 
zeswekendienst Mia Keulders-Thewissen; Theo 
Coonjers 
collecte voor onderhoud parochiekerk 
Zondag 12 januari 9.30 uur 
zeswekendienst Henk Gelders; 1e jrd Marietje 
Knops-Paffen; jrd Els Otten-Laeven 
collecte voor onderhoud parochiekerk 
Dinsdag 14 januari 9.00 uur 
om zegen over onze parochie vrijwilligers 
Donderdag 16 januari 9.00 uur 
voor bijzondere intenties 

Zaterdag 18 januari 17.30 uur 
jrd Charel Ritzen; Annie Wijnants; Jo Jennekens; 
Martin Sleijpen; Joep van Wersch; ouders Wiel 
en Tiny Crutzen-Coonjers; ouders Crutzen-
Savelberg 
Zondag 19 januari 9.30 uur 
zeswekendienst Math Vanhommerig; Alice van 
den Boorn-Widdershoven; Jeanne Habets-van 
Can 
Dinsdag 21 januari 9.00 uur 
Hein en Henri Hazen 
Donderdag 23 januari 9.00 uur 
voor roepingen tot het godgewijde leven 
Zaterdag 25 januari 17.30 uur 
Jo Meessen; Math Rekko; Joep van Wersch  
Zondag 26 januari 9.30 uur 
Zeswekendienst Peter Blezer; jrd ouders Hub en 
Marieke Geelen-Hodiamont (st); ouders Dautzen-
berg-Pieters (st)  
Dinsdag 28 januari 9.00 uur 
voor het welzijn van onze parochianen 
Donderdag 30 januari 9.00 uur 
voor de jeugd 
 
Familieberichten 
 
Overleden 
25-11-2019 Bertien Hendriks-Dautzenberg, 82 
jaar 
26-11-2019 Mia Keulders-Thewissen, 89 jaar 
28-11-2019 Henk Gelders, 72 jaar 
02-12-2019 Math Vanhommerig, 69 jaar 
06-12-2019 Peter Blezer, 62 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 
Gedoopt 
24-11-2019 Niek Crijns 
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer 
ervaren in zijn leven 
 
 



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 

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 20 december. 

 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 tijde 
gelezen tijdens de vieringen.  

Kerkbestuur Wijlre  
Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226 
Vicevoorzitter 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. 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 

Paus Franciscusgroep biedt een helpende hand 

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te 

bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep Wijlre. 

Wat doen wij 

 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 op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de 

voicemail in, bellen we altijd terug. 

06-44377571 


