Mei 2020 jaargang 9 nr 5
“Alleen samen krijgen we corona onder controle”
Een dringende oproep om er samen aan te werken om dit virus te overwinnen! Ook als parochiegemeenschap ontkomen wij er dus niet aan om maatregelen te nemen om verspreiding ervan te voorkomen.
Zo hebben we de afgelopen periode al alle vieringen laten vervallen. Wekelijks wordt er een viering
uitgezonden via onze website. Wel zijn de kerken geopend voor een moment van gebed of een
kaarsje aan te steken: in Wijlre is dat iedere woensdag en zondag van 10.00 - 12.00 uur en Gulpen
is dagelijks de hele dag geopend. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om ons solidair te tonen met
de hulpbehoevenden, door middel van een bijdrage van houdbare levensmiddelen voor de voedselbank. Hiervoor staan er tafels achter in de kerk opgesteld.
Ook is intussen duidelijk geworden dat de viering van de eerste heilige Communie en heilig Vormsel niet door kan gaan. Hetgeen voor de kinderen een ingrijpende gebeurtenis is.
De kerkbesturen zijn nog in overleg met de veiligheidsregio en de gemeente over een processie in
aangepaste vorm. We hopen zo toch op afstand nabij te kunnen zijn! Bij het afronden van het parochieblad was hierover nog geen uitsluitsel. Kerkbesturen en pastoraal team zoeken bovendien naar
extra mogelijkheden om toch gelegenheid te kunnen bieden om het Allerheiligste te kunnen aanbidden!
Het zijn allemaal moeilijke beslissingen, maar hopelijk mogen we rekenen op uw begrip. Met z’n
allen zullen we deze moeilijke periode overwinnen!
Namens kerkbesturen Gulpen & Wijlre,
P.Bronneberg

Meimaand = Mariamaand
Traditiegetrouw staat onze hemelse moeder Maria centraal tijdens de
meimaand. Normaal gesproken beginnen we de maand met een viering bij de beeltenis van Maria op de Gulperberg, maar helaas is dit
jaar dit onmogelijk.
Helaas, want het zijn juist de momenten van dank of zorg dat menigeen naar Maria gaat. Wat zou het mooi zijn geweest om zeker nu, in
deze coronaperiode, tot haar te gaan om haar voorspraak te vragen?
We zouden graag om kracht vragen voor de zieken en eenzamen, om
Gods barmhartigheid te vragen voor de overledenen, maar zeker ook
om zegen te vragen over het leven van hen die zich nu zo inzetten
voor allen die getroffen zijn door het virus!
Zij, als geen ander, heeft de vreugde en de pijn gevoeld van de lijdende medemens, de vreugde van Zijn geboorte tot de pijn van Zijn lijdensweg, van de trots jegens al hetgeen Hij deed tot de bitterheid van
afgewezen worden door machthebbers, enz… Misschien juist daarom
dat wij ons zo aangetrokken voelen tot haar. Want ieder van ons kent
grote momenten van vreugde, al ervaren we ’t niet altijd zo, en diepe dalen van zorgen en pijn.
Daarom mogen ook wij ons telkens weer tot haar wenden. Zij is immers haar Zoon trouw gebleven
op Zijn hele levensweg. Zij zal daarom ook ons nabij zijn, door ons aan te bevelen bij haar Zoon.
Ook al kunnen we voorlopig fysiek niet samenkomen, vertrouw er maar op dat Maria aandacht en
tijd heeft voor ieder van ons, altijd!
P.Bronneberg, pastoor

Vrijdag 1 mei
19.00 uur: Jef Vleugels (col); tev ‘t H.Hart uit
dankbaarheid
Zaterdag 2 mei H.Athanasius, bisschop en kerkleraar
19.00 uur: jrd Tineke Geelen-Jongen tevens tiv
Jef Geelen en overleden ouders Leo JongenRuipers en broers Jan en Math; jrd Eep Vluggen; jrd ouders Jef Krans en Maria KransSpees; Mayke Zink-Beijer; Bèr Senden (col);
Wim Willems (col)
Zondag 3 mei Vierde Zondag van Pasen
11.00 uur: jrd echtpaar Pinkers-Crombach (st);
jrd Funs Lemmens; jrd Marly Meijs-Kempener
Maandag 4 mei
19.00 uur: tev H.Bernadette
Woensdag 6 mei
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Vrijdag 8 mei
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Zaterdag 9 mei
19.00 uur: jrd ouders Sjef Alleleijn en Maaike
Alleleijn-Meijs; echtpaar Geelen-Blezer en zoon
Rob (st); ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st)
Zondag 10 mei Vijfde Zondag van Pasen
11.00 uur: uit dankbaarheid bgv 50-jarig huwelijk; Huub Gillissen; Elly Martinussen-Brouwers
(col); Fien Knops-Meertens (col); Fieny De BieVoncken (col);
Maandag 11 mei
19.00 uur: Lambert Webers (col)
Woensdag 13 mei
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Vrijdag 15 mei
19.00 uur: Jef Vleugels (col)
Zaterdag 16 mei
19.00 uur: jrd Hub Boumans; echtpaar Hubert
en Liza Didden-Janssen (st); echtpaar Jef en
Mia Janssen-Lardinois (st); Augusto Diana
Zondag 17 mei Zesde Zondag van Pasen
11.00 uur: 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 (st); jrd
Paula Pinkers-Spiertz; jrd Mia Meertens-Hoche
tevens tiv Sjef Meertens; Theo Gerrekens (col)
Maandag 18 mei
19.00 uur: om Gods zegen over alle parochievrijwilligers

Woensdag 20 mei
19.00 uur: voor de vervolgde christenen
Donderdag 21 mei Hemelvaart van de Heer
11.00 uur: jrd ouders Loos-Hamers en dochter
Catharina Loos (st); Hub Kuipers (col)
Vrijdag 22 mei
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie
Zaterdag 23 mei
19.00 uur: uit dankbaarheid
Zondag 24 mei Zevende Zondag van Pasen
11.00 uur: ouders Pinckers-Offermans tevens
tiv Miriam, Maria en Mia
Maandag 25 mei
19.00 uur: voor alle overledenen aan het corona
-virus
Woensdag 27 mei
19.00 uur: voor de kinderen die zich voorbereiden op hun EH Communie en het H.Vormsel
Vrijdag 29 mei
19.00 uur: voor een bijzondere intentie
Zaterdag 30 mei
19.00 uur: Bèr Senden (col)
Zondag 31 mei Hoogfeest van Pinksteren
11.00 uur: jrd ouders Peters-Engelen tevens tiv
zoon Frans (st); Dinie Widdershoven (st); Dies
Blume (col); José Eussen-Raeven; Mia van
Dongen-Beijleveld (col); Jac Frijns
Familieberichten
overleden
Op 20 maart 2020 Barbara Schols-Bruels, 90
jaar
Op 21 maart 2020 Mien Pluijmakers-Frederiks,
68 jaar
Op 26 maart 2020 Sjeng Houben, 88 jaar
Op 15 april 2020 Jo Steijns, 84 jaar
Op 16 april 2020 Harry Mourmans, 86 jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede
Er zijn nog geen vieringen in de parochiekerken conform de Corona-richtlijnen van
de bisdommen.
De zondagse eucharistievieringen worden
opgenomen in Wijlre of Gulpen.
U kunt deze vieringen na afloop op een door
u gekozen tijdstip kijken op:
www.parochiegulpen.nl
In deze vieringen worden voor de opgegeven intenties gebeden.

Gebed voor de Geestelijke Communie
In deze ‘ongewone’ tijd is het niet mogelijk om de Communie te ontvangen in de gedaante van
brood. Toch kunnen wij ons op een ‘geestelijke’ wijze verbonden voelen, bijv. bij het volgen van de
H.Mis via internet. Onderstaand gebed kan dan gebeden worden:
Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke
communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest en
laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen

Spreuken
Spreuk van de maand
Het hele leven van Maria is een hymne van de liefde op het leven.
Weer /natuur spreuk.
De natuur bedriegt ons niet wij zijn het altijd die onszelf bedriegen.

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
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die af en toe een uurtje vrij willen maken om iemand te bezoeken
om een praatje te maken . Wilt u iets doen voor uw naaste meld u dan aan op bovenstaand telefoonnummer.

Pater Damiaan de Veuster
In deze coronatijd worden vele heiligen aangeroepen die in het verleden als beschermer van besmettelijke ziekten werden aangeroepen, zoals de H. Rosa van Lima die in Sittard vereerd wordt en
de H. Rochus die werd aangeroepen tegen de gevaarlijke ziekte de Pest. Minder bekend is de Belg
pater Damiaan de Veuster, die in 2005 werd uitgeroepen tot de grootste Belg aller tijden. Op 3
januari 1840 werd hij geboren in Tremelo te België in een gezin van 8 kinderen en kreeg de naam
Jozef. Zijn vader was landbouwer en graanhandelaar. Als dertienjarige werd hij van school gehaald
om thuis mee te werken op het bedrijf. Hij was zeventien toen zijn broer intrad bij de paters der H.
Harten te Leuven (hier beter bekend als de witte paters van de Cauberg Valkenburg) en de naam
Pamfiel ontving. Al lang wou Jozef zijn broer volgen en in 1858 trad hij in en ontving de naam Damiaan. Een wonderlijke naam zoals bleek. Damiaan was een van de twee Romeinse geneesherenmartelaars die de Kerk al eeuwen vereerd. Eind 1863 werd beslist dat de Congregatie de Hawaïeilanden als missieveld aannam. Pamfiel was bestemd om te gaan, doch hij kreeg de besmettelijke
ziekte Tyfus. Damiaan die nog niet priester gewijd was, schreef rechtstreeks naar de pater generaal
te Parijs om in zijn plaats te kunnen gaan en zijn verzoek werd ingewilligd. Op 19 maart 1864 kwam
hij aan in Honolulu. Op 21 mei werd hij daar priester gewijd en werd geplaatst in een groot gebied
van 16000 ha met nog geen 2000 Hawaiianen, waarvan de helft katholiek was. Op Hawaï heerste
melaatsheid die zo groot van omvang was dat de regering alle melaatsen in quarantaine besloot af
te zonderen op het eiland Molokai. Hier waren ze levend dood, daar ze geen lichamelijke maar ook
geen geestelijke verzorging kregen. De bisschop vroeg aan zijn priesters of er om beurten een
priester naar Molokai kon gaan om hen bij te staan in hun ondraaglijk lijden. Damiaan die toen 33
jaar was, ging er als eerste heen en het zou voor altijd zijn bestemming blijven. Hier deed hij alles
zoals les geven, zieken verzorgen, de gemeenschap organiseren, een kerk bouwen, een kerkhof
aanleggen en het oprichten van een fanfare. Hij offerde zich voor zijn melaatsen totaal op. Zelf
werd hij melaats en stierf op 15 april 1889. In mei 1930 werd zijn lichaam overgebracht naar België
en begraven in het klooster van zijn congregatie te Leuven. Paus Johannes Paulus II verklaarde
hem zalig op 4 juni 1995 en op 11 oktober 2009 volgde zijn heiligverklaring door paus Benedictus
XVI. Hij is de beschermer voor besmettelijke ziekten zoals o.a. melaatsheid en aids. Moge hij die
zijn leven gaf ten dienste van de medemens voor ons een voorspreker zijn in deze moeilijke coronatijd.
Fons Bessems

Interview met Tanja Kluijt, longarts
In deze coronatijd hebben we gemeend om een interview aan
te gaan met iemand die in de frontlinie staat, in de bestrijding
van dit virus: mevr. Tanja Kluijt. Op deze wijze willen we aandacht vragen voor hun inzet tijdens de moeilijke periode van
individuele zieken, maar ook wereldwijd
Tanja Kluijt, geboren en getogen in Wijlre, is longarts in het
St. Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder in België. Sinds
het coronavirus in onze regio’s actief is, wordt zij voornamelijk
geconfronteerd met patiënten die besmet zijn met dit virus.
Samen met haar collega’s is zij continue bezig om patiënten
te helpen om er weer bovenop te komen.
Voor de uitbraak van het virus was niet te overzien dat deze
pandemie zo’n enorme omvang zou krijgen. In eerste instantie
werd verondersteld dat er een griep in aankomst was die wel
zwaarder leek dan de welbekende symptomen, maar geen
reden tot paniek. Toen duidelijk werd welke omvang en consequenties het virus had, werd meteen opgeschaald. Dankzij alle
betrokkenen, zoals artsen, huisartsen, verplegenden, exverplegenden kunnen de specialisten de optimale zorg voor de
patiënten waarmaken. Maar ook voldoende en geschikte medische apparatuur is en blijft van groot belang. Het St. Franciscusziekenhuis heeft een high flow zuurstofapparaat, waardoor
het aantal ic-patiënten verminderd kan worden.
Wanneer patiënten binnenkomen en de test is positief, denken
patiënten vaak dat ze zullen overlijden. Dit komt omdat er zoveel negatieve publiciteit over de ziekte is. Daarbij komt nog
eens dat je geïsoleerd wordt. De werkelijkheid is echter dat
75% van de patiënten na een poosje het ziekenhuis weer kunnen verlaten omdat ze genezen zijn. Ze hoeven meestal niet
eens meer terug te komen voor een controle.
De ziekte en de overheidsmaatregelen brengen nogal wat teweeg bij patiënten en naasten. Bij de
ziekenhuisopname geef je iemand uit handen. Je weet op dat moment niet hoe het afloopt. ‘Zie ik
mijn geliefde nog terug?’ zijn vragen die je jezelf dan stelt. Goede communicatie met de patiënt en
familie is dan ook zeer belangrijk.
Omdat patiënten geen bezoek mogen ontvangen, ontstaat al snel het gevoel van eenzaamheid en
heimwee. Ze zien alleen medisch personeel in pakken en met maskers. Daarom is het van groot
belang dat initiatieven genomen worden om toch het contact met de familie te onderhouden. Dit is in
het belang van zowel de patiënt als de familie. Vaak krijgt de zieke een foto of een fotocollage van
het thuisfront en videoboodschappen die worden gemaakt door kleinkinderen. Zelfs is het voorgekomen dat er voor een patiënt een thuisbereide maaltijd werd aangeboden. Het medisch personeel
praat hierover met de patiënt en zo krijg je toch een band ondanks dat je ‘ingepakt’ je werk doet. Je
merkt dan dat de patiënt weer opleeft. Dit is een prima aanvulling op de medicijnen.
Jonge artsen hebben het initiatief genomen om patiënten te helpen met skypen. Zo kunnen ze toch
live contact houden met hun dierbare.
Als de zieke uiteindelijk genezen is en weer naar huis mag, is er plaats voor dankbaarheid. Vaak
hebben ze van de arts of de verpleger alleen ogen of de bril gezien. De tranen van dankbaarheid
staan in hun ogen.
Natuurlijk is het intriest dat toch nog zoveel mensen overlijden. Het doet pijn dat geliefden geen
normaal afscheid kunnen nemen. Naasten kunnen wel aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld ziekenzalving kan niet. Voor gelovigen is dit zwaar. Er is een palliatief team dat de stervende begeleidt.
Maar, zegt Tanja, blijf optimistisch voor de toekomst. Als je ziet dat van alle besmette personen 80%
milde klachten krijgt, 15% opgenomen wordt in een ziekenhuis en 5% terecht komt op de IC, is dat
alarmerend maar geen reden tot paniek. Blijf de richtlijnen van de overheid volgen. Geloof niet in
fabeltjes over medicijnentekort, er is genoeg.
Op de vraag of Tanja zelf geen angst heeft om besmet te worden is ze duidelijk. Natuurlijk is die
kans aanwezig, maar door alle beschermende maatregelen is de kans erg klein. Mijn kinderen vragen wel eens: mama kun jij nu ook doodgaan door het virus? Dan leg ik het hun goed uit en geef
hun een extra knuffel ter geruststelling.
Ed Meessen

Dekenale Bedevaart Banneux.
Helaas moeten wij gezien het coronavirus de jaarlijkse dekenale bedevaart op donderdag 10 september a.s. naar Banneux laten vervallen.Het risico om met een groot gezelschap met bussen is
volgens ons niet verantwoord.
Namens de werkgroep Banneux bedevaart, Fons Bessems.

zaterdag 2 mei
jrd Lieke Keulen-Schnackers
zondag 3 mei
jrd Frans en Bertha Eichhorst-Frijns; Henk Gelders
Dinsdag 5 mei 9.00 uur
om kracht en bijstand voor onze zieken
Donderdag 7 mei 9.00uur
om zegen over de gezinnen
Zaterdag 9 mei
jrd Victor Vaassen en familie; jrd Hub Didden en
overleden ouders (st); jrd Bertha OrtmansSimons en Jo Ortmans
Mia Keulders-Thewissen; Theo Coonjers
Zondag 10 mei
jrd Rosalie Mobers (st); jrd ouders August Hagelstein en Theresia Pieters (st); jrd Giel Ackermans; Jeanne Habets–van Can
ouders Mobers-Bastin en zoon; Gerda MartensMuijrers; ouders Knops-Crutzen; Rob Nacken en
familie
Dinsdag 12 mei 9.00 uur
voor het welzijn van onze parochies
Donderdag 14 mei 9.00 uur
om zegen over onze parochie vrijwilligers
Zaterdag 16 mei
Annie Wijnants
Zondag 17 mei
bijzondere intenties
Dinsdag 19 mei 9.00 uu
Hein en Henri Hazen
Donderdag 21 mei Hemelvaart
jrd Jo Dautzenberg en ouders (st); Lei Hamackers namens de buurt
Zaterdag 23 mei
jrd Rosalie Nix; jrd ouders Didden-Lippertz (st);
Jo Meessen; ouders Hagelstein-Pieters en dochter Maria
zondag 24 mei
jrd Mien Packbier-Senden en ouders
dinsdag 26 mei 9.00 uur
uit dankbaarheid voor Gods goede gaven
donderdag 28 mei 9.00 uur
om de eeuwige rust voor onze overledenen
zaterdag 30 mei
jrd Piet en Jeanne Schijns-Habets (st); ouders
Kurvers-Notermans en Paul Wilders

zondag 31 mei hoogfeest van Pinksteren
jrd ouders Boosten-Prevoo (st); jrd ouders Hartmans-Souren (st); jrd Mia Loozen (st); jrd Marieke Ortmans (st);
Hubert Debets en Elisabeth Otten (st); ouders
Mobers-Bastin;
maandag 1 juni Jeanne Habets-van Can
Er zijn nog geen vieringen in de parochiekerken conform de Corona-richtlijnen van
de bisdommen.
De zondagse eucharistievieringen worden
opgenomen in Wijlre of Gulpen.
U kunt deze vieringen na afloop op een door
u gekozen tijdstip kijken op:
www.parochiegulpen.nl
In deze vieringen worden voor de opgegeven intenties gebeden.
Traditiegetrouw werd er in onze parochie Wijlre
in de meimaand wekelijks een Plechtig Lof met
rozenkransgebed gehouden. Helaas is dit nu
vanwege het coronavirus niet mogelijk. Wel is er
iedere dinsdagavond in de meimaand te weten
5, 12, 19 en 26 mei van 18.30 tot 19.30 uur de
kerk geopend om een kaarsje op te steken en
steun te zoeken. Het Allerheiligste zal worden
uitgesteld. Iedereen is van harte welkom om
binnen te lopen. Wel rekening houden met de
adviezen van de overheid.

Berichtje van ‘de kirrekezang’
Voor iedereen is het een vreemde, angstige,
bizarre tijd. Ook wij, zangers en zangeressen
van het zangkoor missen de wekelijkse repetitie
en de (bijna) wekelijkse uitvoeringen in onze
parochiekerk.Alle geplande activiteiten van het
koor zijn tot 1 juli geannuleerd, o.a.
het gezamenlijke zomerconcert met Walrams
Genootschap, de eindactiviteit.
We hopen snel weer dienstbaar te zijn aan parochie in wat voor vorm dan ook.
Voor ieder de wens: blijf gezond, zorg goed voor
elkaar, als de kerk weer open gaat: WIJ ZIJN
ERBIJ

Gebed in coronatijd
De Nederlandse bisschoppen nodigen alle gelovigen uit om samen onderstaand gebed te bidden,
nu we allemaal de gevolgen van COVID-19 voelen:
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken
corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw
nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Algemene informatie

Parochie geestelijken
Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl
Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl
Tarieven voor de misintenties:
Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 20,—.
Website Gulpen/Wijlre
www.parochiegulpen.nl
Aanleverdatum misintenties
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van
de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld
moeten worden.
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.
Vervallen missen
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.
Doopsel
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.

Kerkbestuur Gulpen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden
Kostergroep
Parochiekantoor
Parochiezaal

Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Dhr. B. Starmans Zes Bundersveld 9 Tel. 043-4502707
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
Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841
Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Mevr. H.Vonken Rijksweg 214 Tel. 043-4502046
Mevr. J. Bleeser Groeneweg 22 Tel. 043-4501897

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl
Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999
Kerkbestuur Wijlre
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Bloemsiergroep
Kostergroep

Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .043-4504413
Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766
Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407
(kerkhofbeheerder)
Dhr. G. Hagelstein Brouwerijstraat 12 Tel. 043-4501195
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

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27
Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl
Bankrekeningnr. Wijlre
kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431

