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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 

Bankrekeningnr. Gulpen  
NL79RABO011.78.02.999 
 
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. 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. 

Werken aan je toekomst 

In ons land vinden wij het vanzelfsprekend dat alle kin-

deren naar school gaan, studeren of een beroep leren om 

zo een goede toekomst te hebben. Een gedegen opleiding 

stelt mensen beter in staat een redelijk inkomen te hebben 

of eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Hoewel wereld-

wijd 91% van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen 

veel jongeren wereldwijd niet de kans om door te leren. Ze 

zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald 

werk. De oplossing is vervolgonderwijs. Hierdoor kunnen-

miljoenen werkende mensen, die ondanks hun baan in 

armoede leven, een betere toekomst krijgen. Zo verdienen 

sommige mensen in Mbala, Zambia, hooguit 100 euro per 

jaar of te wel € 8,30 per maand. Na een opleiding en bege-

leiding verdienen ze nu 

tussen € 20 en € 50 per 

maand. Daarmee kunnen 

ze voor zichzelf zorgen. 

De vastenactie van dit 

jaar steunt projecten die 

beroepsonderwijs aanbie-

den o.a. in Bangladesh, 

Zambia en Sierra Leone . 

Voor veel (jonge) mensen 

zijn vakscholen te ver weg. Anderen die wel een opleiding 

hebben genoten vinden op het platteland waar ze wonen 

geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen 

onderneming. Met deze projecten stellen wij mensen in 

staat te werken aan een betere toekomst. In het Evangelie 

van Aswoensdag roept Jezus ons om de vastentijd een tijd 

te laten zijn van aalmoes, vasten en gebed. In het Onze 

Vader bidden wij: ”geef ons heden ons dagelijks brood”, 

waarin wij vragen om de noodzakelijke levensbehoeften 

niet alleen voor onszelf maar voor allen in onze wereld. 

Laten wij het niet alleen bij woorden laten maar ook bij 

daden, door deze vastenactie te steunen en zo mee te 

werken aan de toekomst van vele jongeren in de wereld. 

Om hen de mogelijkheid te geven die voor onze jongeren 

zo vanzelfsprekend zijn. U ontvangt bij dit parochieblad 

een envelop die u met uw bijdrage kunt inleveren achter in 

de kerk, of in het parochiekantoor. Laten wij zo bijdragen 

aan een betere wereld voor iedereen.. 

 
F. Bessems diaken 



Zondag 1 maart 1e Zondag Veertigdagentijd - 
Kindernevendienst 
11.00 uur: jrd ouders van Knippenberg-Collijn en 
zoon Harry (st); jrd. Wim Eussen; jrd ouders Fina 
en Leo Lacroix-Portz (st); jrd. Miet Cobbenhagen 
(st); Fien Knops-Meertens (col); voor 
ovl.familieleden van Loo-Bastiaans 
Schola Cantorum St.Gregorius 
Maandag 2 maart 
19.00 uur: Jef Vleugels (col) 
Woensdag 4 maart 
19.00 uur: tev H.Bernadette 
Vrijdag 6 maart 
Vanaf 09.00 uur ziekencommunie 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 7 maart: 
19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; Bèr Senden (col); 
Wim Willems (col) 
Zondag 8 maart 2e Zondag Veertigdagentijd 
11.00 uur: jrd ouders Boumans-Vrösch (st); jrd. 
Louis Wouters; ouders Willem Gerrickens en Mia 
Gerrickens-Cremers (st) 
Maandag 9 maart 
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes 
Woensdag 11 maart 
19.00 uur: voor de vervolgde christenen 
Vrijdag 13 maart 
19.00 uur: voor onze Paus en Bisschoppen 
Zaterdag 14 maart 
19.00 uur: jrd echtpaar Colen-Janssen (st); jrd 
Giel Debets (st); jrd Bebke Leroy (st); jrd. Jeu 
Heusschen en Bertien Heusschen-Hacking; jrd. 
Annie Prevoo en overleden ouders en kinderen 
Prevoo;echtpaar  Hubert en Liza Didden-
Janssen (st); echtpaar Jef en Mia Janssen-
Lardinois, ouders Janssen-Beckers en ouders 
Lardinois-Pieters (st); Elly Gerrickens-Peeters 
(col) 
Zondag 15 maart 3e Zondag Veertigdagentijd 
11.00 uur: jrd Theo Bessems (st); Huub Gillissen 
(col) 
Maandag 16 maart 
19.00 uur: om zegen over onze parochievrijwil-
ligers 
Woensdag 18 maart 
19.00 uur: om kracht voor onze zieken 
 

Vrijdag 20 maart 
19.00 uur: om Gods bijstand voor allen die ver-
volgd worden 
Zaterdag 21 maart: 
19.00 uur: 1e jrd  Bert Straaten; jrd Mia Meertens
-Hoche tevens tiv Sjef Meertens; Lambert We-
bers (col); Augusto Diana; Hub Hamaekers en 
overleden familieleden 
Zondag 22 maart 4e Zondag Veertigdagentijd - 
Kindernevendienst 
11.00 uur: 1e jrd Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter 
tevens tiv Clé Cobbenhagen (st); jrd Hub Star-
mans (st); jrd Zuster Teunissen tevens tiv overle-
denen familie Teunissen-Smits (st); jrd Bernard 
Hacking tevens tiv Dora Hacking-Thijssen (st); 
Deken Frans Hennissen; Hub Kuipers (col); Fie-
ny De Bie-Voncken (col); Mia van Dongen-
Beijleveld (col) 
Maandag 23 maart 
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies 
Woensdag 25 maart: Hoogfeest Aankondiging 
van de Heer (Maria Boodschap) 
19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoe-
ners 
Vrijdag 27 maart 
19.00 uur: om geloof in onze gezinnen 
Zaterdag 28 maart: 
19.00 uur: Mathieu Gerrickens (col); uit dank-
baarheid 
Zondag 29 maart 5e Zondag Veertigdagentijd 
11.00 uur: jrd ouders Mobers-Rohen; jrd ouders 
Zink-Vliegen (st); jrd Tiny Bleijlevens (st); jrd 
echtpaar Gerrickens-Hautvast (st); Dinie Wid-
dershoven (st); Dies Blume (col); ouders Gerric-
kens-Peerboom en dochter Maria 
Maandag 30 maart 
19.00 uur: voor roepingen tot het Godgewijde 
leven 
 
  
Familieberichten 
 
overleden 
Dhr. Giel Webers, echtgenoot van Gerda We-
bers-Ottenheim; 
Mevr. Maria VluggenMoge zij rusten in Gods 
eeuwige vrede 



Alzheimer café 

Website parochiesgulpen.nl vernieuwd 

Trajekt maatschappelijk werk Gulpen-Wittem 

Spreuk van de maand 
Soms is wijsheid niks zeggen en doen alsof je dom bent.  
Weer /natuur spreuk 
Gelijk de akker door onkruid bedorven wordt, zo de mens door zijn begeerten.  

 

Sinds kort heeft onze website een nieuwe “look” gekregen. Enkele tips voor het gebruik van de site: 
Onder ‘Actueel’ zijn berichten te vinden over recente activiteiten en ontwikkelingen. 
Onder ‘Parochie Gulpen’ en ‘Parochie Wijlre’ staat informatie zoals tijden van vieringen, misintenties 
van de huidige maand, en andere gegevens zoals contactpersonen, telefoonnummers en informatie 
over het kerkhof. 

Mist u onderwerpen, laat het ons weten via de parochiekantoren van Gulpen of Wijlre (zie ‘contact en 
parochie informatie’ onder de parochies)  of mail naar st.petrusgulpen@home.nl of gertru-
dis@hetnet.nl. 

Iedereen van de gemeente Gulpen-Wittem kan bij het maatschappelijk werk van Trajekt terecht. Zon-

der voorwaarden en zonder verwijsbrief van uw huisarts. De ondersteuning die wij bieden is kosteloos. 

Uw gemeente maakt dit mogelijk.  

Wij realiseren ons dat maatschappelijk werk een breed begrip is. Wij kunnen u ondersteunen bij veel 

vragen of problemen. Denk hierbij aan het hulp bij lichte opvoedproblemen, relatieproblemen, bemid-

deling tussen naasten of instanties, eenzaamheid en rouwverwerking. Ook ondersteunen wij u bij 

praktische zaken, zoals het aanvragen van diverse minimaregelingen en fondsen, kwijtscheldingen 

zoals die van de BSGW, het aanvragen van een uitkering maar ook hulp bij administratieve onder-

steuning waaronder het klapperproject. 

 

Wist u dat: 

 Wij ondersteuning bieden bij het ordenen van uw administratie en creëren van overzicht in uw 

financiële situatie middels ons Klapperproject? 

 Wij deskundige vrijwilligers hebben die eens per maand voor uw klaar staan om u te helpen bij 
belastingvragen? (bijv. wijziging inkomen en aanvragen van toeslagen). Hiervoor kunt u iedere 

eerste woensdag van de maand tussen 10:00-14:00 zonder afspraak bij ons terecht? 

 Het belastingspreekuur in maart en april 2020 wekelijks is om u te helpen bij uw belastingaan-
gifte? Let op! Wij hanteren hier echter een inkomensgrens tot aan modaal. Uw DigiD (en die 

van uw partner) is hierbij belangrijk. Hebt u geen DigiD? Dan vragen wij deze met u aan? 

 Wij het project ‘Tijd voor Elkaar’ zijn gestart, waar we zoeken naar enthousiaste vrijwilligers die 

graag iets leuks willen doen met een ander? 

U vindt ons tegenover het gemeentehuis in de Kindercirkel op de Willem Vliegenstraat 17, 6271DA in 
Gulpen. Op maandag -en donderdagochtend kunt u bij onze vrije inloopspreekuren terecht tussen 
9:00 en 10:30. Een afspraak maken kan natuurlijk ook!  Tel: 043 763 00 50, email: gulpen-

wittem@trajekt.nl, website: www.trajekt.nl 

De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden elke laatste woensdag van de maand plaats 

in de parochiezaal te Gulpen aan het Kapelaan Pendersplein 10 Gulpen. Op woensdag 25 maart is 

het onderwerp: Verhuizen naar een zorgcentrum. Dat is voor de dementerende en de naasten een 

ingrijpende gebeurtenis. Gastsprekers zijn dan mevr. Marion Vrusch van Zorgcentrum Sevagram en 

de casemanagers Brianne van de Vondervoort en Tessa Sprokel. 

Belangstellenden zijn welkom vanaf de inloop 13.30 uur. Het programma is van 14.00 uur tot max. 
16.00 uur. De ingang van de parochiezaal is tegenover de zij-ingang van de Sint Petruskerk. Aanmel-

den is niet nodig en de toegang is gratis. 

 

http://www.trajekt.nl


Interview met Brigitte Bloksma 

Op 1 april is Brigitte Bloksma 5 jaar directeur 

bestuurder van de Stichting Buitenplaats Kasteel 

Wijlre. Een periode waarin zij gebouwd heeft aan 

een organisatie die lokaal, nationaal en internatio-

naal aanzien heeft verworven. Daarnaast is Brigit-

te Kroonlid bij de Raad voor Cultuur. 

 

In de naam van de stichting komen begrippen 

voor die enige uitleg nodig hebben. Wat bedoel je 

met buitenplaats  en gaat het alleen om het kas-

teel? 

Buitenplaats Kasteel Wijlre is meer dan “het kasteel”. 

Het is een totaalbeleving van het Hedge House, de 

tuinen, het Koetshuis en het kasteel. Maar ook van 

oud en nieuw, van kunst en natuur en zoals Brigitte 

het uitdrukt van binnen en buiten. 

Het eigendom van het kasteel en overig onroerend 
goed is sinds 2017 in eigendom van het Elisabeth 
Strouven Fonds die de komende jaren zorgt voor het 
onderhoud van de gebouwen. Stichting buitenplaats 

Kasteel Wijlre is formeel huurder van het landgoed en verantwoordelijk voor de exploitatie, het on-
derhoud van de tuinen en de organisatie van onder meer de tentoonstellingen en culturele activitei-

ten. 

Hebben jullie voldoende inkomsten om alle lasten zelf te betalen? 
We hebben jaarlijks ca 10.00 betalende bezoekers. Omdat we de entreeprijs betaalbaar willen hou-
den en de museumkaart geld, is dit onvoldoende om onze jaarlijkse lasten te betalen. Daarbij willen 
we ook een goede verbinding hebben met onze omgeving. Voortaan zullen inwoners van Gulpen-
Wittem elke eerste zondag van de maand gratis toegang hebben. Ook onze jaarlijkse burendag is 
zo’n belangrijk contact moment.  Wij zijn geen onderdeel van het Bonnefanten Museum zoals wel 
eens gedacht wordt. We zijn dus een onafhankelijke stichting, die met steun van sponsoren, subsi-
dies en donaties van mensen en organisaties die onze stichting een warm hart toe dragen deze 

plek probeert te behouden voor de toekomst. 

Het Hedge House is algemeen bekend als tentoonstellingsruimte maar je hebt het steeds 
over een totaalconcept. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? 
In het Hedge House bieden we ruimte voor tentoonstellingen van kunstenaars die al een naam 
hebben opgebouwd. In het koetshuis hebben we ruimte voor jonge kunstenaars. Dan is er nog 
kunst in de tuin; heel bijzonder is het om door de verschillende tuinen, in verschillende seizoenen, 
te genieten van kunst. Naast tentoonstellingen hebben we ruim aandacht voor educatie. Een 40 tal 
vrijwilligers vinden bij ons een zinvolle invulling van hun interessegebied. Het zijn onze gastvrouwen 

of gastheren. Zij zorgen ervoor dat onze gasten zich welkom voelen. 

Je hebt het zojuist gehad over educatie. Kun je dat toelichten? 
Wij hebben regelmatig programma’s voor scholen, gekoppeld aan kunst en natuur. Zo hebben we 
een kunstroute door de tuinen en het bos die je als gezin kunt volgen maar ook als schoolklas kunt 
wandelen. De verschillende opdrachten zijn voor verschillende leeftijdsgroepen geschikt en dus 
voor alle leerlingen interessant. Voor volwassenen is het ook mogelijk om een rondleiding te boeken 
onder begeleiding van een van onze gids. Zij vertellen uitgebreid over de kunst in de tuin en de 

wisselende tentoonstellingen. 

Tenslotte, Brigitte, als je terugkijkt op je werk in de afgelopen 5 jaar wat is dan voor jou het 
hoogte punt wat je bereikt hebt? 
Waar ik mee bezig ben voelt niet als werk maar het is belangrijk onderdeel van mijn leven. Er is dan 
ook niet één hoogtepunt maar meerdere. De tentoonstelling van Peter Struycken vond ik zeer bij-
zonder en uniek. Zakelijk hebben er ook een paar belangrijke veranderingen plaatsgevonden. Na-
tuurlijk de overdracht van het onroerend goed aan het Elisabeth Strouven Fonds waardoor het land-
goed een duurzame toekomst heeft. Maar ook de toezegging van de gemeente Gulpen-Wittem dat 
we structurele subsidie voor drie jaar krijgen voor onze activiteiten. Dat voel ik als een grote waar-
dering voor deze plek. 
Fons Bessems en Ed Meessen 



Zomerconcert binnencour “Het Leienhoes” te Wijlre 

Herstelbeurt Müllerorgel Wijlre 

Zondag 1 maart 9.30 uur  
1e jrd Jo Jennekens; jrd ouders Louis Sour en 
Maria Wijnands (st); jrd Lucie Ferfers-Küppers; 
jrd Maria Hagelstein;  
jrd Mieneke Kurvers-Notermans; Jeanne Habets- 
van Can; Jo Dautzenberg en ouders 
Dinsdag 3 maart 9.00 uur 
voor de jeugd 
Donderdag 5 maart 9.00 uur 
voor de vrijwilligers 
Zaterdag 7 maart 
vanaf 9.00 uur ziekencommunie. 
Zaterdag 7 maart 17.30 uur 
jrd ouders Huntjens-Canisius (st); Albert en Mia 
Hofman-van Rey (st);  Jo en Bertha Ortmans-
Simons; Henk Gelders 
Zondag 8 maart 9.30 uur  
om kracht voor onze zieken 
Dinsdag 10 maart 9.00 uur 
om zegen over onze parochie vrijwilligers 
Donderdag 12 maart 9.00 uur  
om kracht en bijstand voor onze zieken 
Zaterdag 14 maart 17.30 uur 
jrd ouders Bormans-Vliex en dochter Gusta en 
zoon Bert (st); Hub en Lies Lousberg-Creusen; 
Theo Coonjers;  
Annie Wijnants; Gerda Martens-Muijrers 
Zondag 15 maart 9.30 uur  
jrd Mayke Nix-Kicken; jrd Christien van Kan-
Ruipers; jrd ouders Knops-Lamby en overleden 
kinderen 
Dinsdag 17 maart 9.00 uur 
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen 
en jongeren 
Donderdag 19 maart 9.00 uur  
Carmen Vandenberg-Houten 
 
 

Zaterdag 21 maart 17.00 uur jubileumviering 
125jr harmonie St. Gertrudis 
jrd Johan Keulders en zoon Pierre (st); jrd Hein 
Wessels en Ger Schins; Jo Jennekens:  
leden en overleden leden harmonie St. Gertrudis 
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk 
Zondag 22 maart 9.30 uur  
jrd ouders Schijns-Neilen; Martha Schijns; ouders 
Dezaire-Habets en dochter Mia; ouders Dautzen-
berg-Pieters 
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk 
Dinsdag 24 maart 9.00 uur 
Hein en Henri Hazen; voor een bijzondere inten-
tie 
Donderdag 26 maart 9.00 uur 
ouders Mobers-Bastin 
Zaterdag 28 maart 17.30 uur  
jrd Jan Bertram; Jo Meessen; ouders Wiel en 
Tiny Crutzen-Coonjers 
Zondag 29 maart 9.30 uur 
1e jrd Alice van den Boorn-Widdershoven; jrd 
ouders Brants-Bosch (st) 
Dinsdag 31 maart 9.00 uur 
om geloof in onze gezinnen 
  
 
 
programma kerkelijk zangkoor St. Caecilia 
Zondag 01 maart herenkoor Gregoriaans 
Zondag 08 maart gemengd koor volkszang 
Zondag 15 maart geen koor 
Zondag 22 maart geen koor 
Zondag 29 maart gemengd koor volkszang  
 
Gedoopt 
Op 16 februari   Bart van Proemeren 
moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer-
raren in het leven. 

Zondag 21 juni a.s. wordt een bijzondere dag voor de muziekliefhebber. 
Het mannenkoor Koninklijk Walram’s Genootschap èn zangkoor Sint Caecilia verzorgen samen een 
wel klinkend concert op een bijzondere locatie: de binnenplaats van boerderij ‘Het Leienhoes’ te Wijl-
re. 
Zondag 21 juni begint de zomer dus een uitgelezen dag om ‘s middags op pad te gaan en te combi-
neren met een bezoek aan het buiten-concert. 
Het concert begint om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. 
Beide koren zingen afzonderlijk, gezamenlijk Limburgse liederen en samen met de bezoekers sluiten 
we af met samenzang. 
Verdere info volgt de komende maanden april en mei in het parochieblad en andere media. 
 

In februari en maart wordt er een flinke herstelbeurt uitgevoerd aan het orgel van de kerk in Wijlre. 
Een serie onderdelen gaat naar de werkplaats van orgelmakerij Verschueren in Ittervoort om gerevi-
seerd te worden. De klavieren en mechanieken zijn uitgesleten, waardoor ze moeilijk te bespelen 
zijn en soms hangers vertonen. Het pedaal maakt hinderlijke bijgeluiden. Dit moet allemaal verhol-
pen worden. Verschillende pedaalpijpen hebben scheurtjes, waardoor ze geen goede toon meer 
geven. De scheurtjes moeten dicht gemaakt worden. Ook zijn enkele grote trompetpijpen scheef 
gezakt, wat langzaam erger dreigt te worden. Hier moeten onderdelen vernieuwd worden. Het orgel 
is ruim 160 jaar oud en moet af en toe gerepareerd worden. We proberen dat in fasen te doen door 
om de paar jaar de dringende zaken aan te pakken. Zo kunnen we blijven genieten van de prachtige 
klanken van dit monumentale orgel. In de weken van de herstelbeurt zal het orgel zwijgen. Wie een 
keer in de orgelmakerij mee wil gaan kijken naar het herstelwerk, kan contact opnemen met de orga-
nist Frans Jespers of met Ton Notermans van Orgelkring Wijlre, dan gaan we een bezoek regelen. 
 



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 parochieblad voor de maand maart verschijnt rond 28 maarti. 

 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 

Jubileum harmonie St.Gertrudis. 

Zaterdag 21 maart viert de jubilerende harmonie St. Gertrudis te Wijlre haar jaarfeest en haar 125 
jaar bestaan. Om 17.00 uur zal er een Pontificale Hoogmis worden opgedragen door mgr. H. 
Smeets. De drumband en harmonie zullen deze H. Mis opluisteren. 
 


