
 

Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen na 1 juni  

Kom heilige Geest 

Juni 2020 jaargang 9 nr 6 

Na het sterven van Jezus aan het kruis zijn de leerlingen even de figuurlijke weg kwijt. Wat nu? Hoe 
nu verder? Met als gevolg dat ze zich afsluiten van de buitenwereld, gaan terug naar huis, of pak-
ken hun oude beroep weer op en gaan vissen! Al hun dromen en plannen waren plotseling stukge-
slagen. Zelfs wanneer Jezus hen ontmoet, als de Verrezene, dan nog slaat hun gedrag niet direct 
om. Angst, onzekerheid en machteloosheid overheerst hun leven. Het gebed was hun enige ver-
bondenheid! 
Sinds het uitbreken van het coronavirus is dit geen onbekend beeld meer voor velen onder ons. 
Plotseling lijkt niets meer zeker of maakbaar. Voelen we ons heel klein! Als het al niet gedwongen, 
dan heeft menigeen zich teruggetrokken en afgesloten voor de buitenwereld. Zelfs in onze kerken 
konden we de afgelopen periode niet samenkomen om ons geloof te vieren. 
Na 50 dagen ‘quarantaine’ ontvangen de leerlingen de heilige Geest, die hun kracht zal schenken 
om te getuigen. In de Bijbel lezen we genoeg verhalen van werken die zij verrichten. Alleen konden 
ze dit niet! Die Geest verandert hun innerlijk. Schenkt kracht om te vertellen over de Boodschap van 
hoop, zonder angst! 
Deze Helper is ook eens aan ieder van ons beloofd, door ons doopsel en vormsel. Zijn gaven van 
wijsheid, sterkte, inzicht, raad, vroomheid, kennis en ontzag voor God werken door heel de geschie-
denis van de Kerk en de mensheid heen. Deze gaven en talenten zijn geen individueel bezit, maar 
om ons in te zetten voor onze naasten de Kerk. 
Pinksteren 2020 wil ons daarom op een bijzondere wijze hoop brengen. Hoop dat we weer samen 
mogen komen om ons geloof te belijden in het vieren van de eucharistie; hoop dat na de corona-
quarantaine weer nieuw leven gloort: waar we er zijn voor elkaar, waar we getuigen van Gods liefde 
onder de mensen. 
Laten we daarom bidden om de komst van Gods heilige Geest. Opdat ons hart vervuld mag zijn 
van het vuur van Gods liefde! 
Ik wens u en de uwen alvast een Zalig Pinksterfeest. 
P.Bronneberg, pastoor-deken 

 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en 
mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van 
de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart 

voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. 

Over het resultaat hiervan worden parochies via het eigen bisdom zo spoedig mogelijk geïnfor-
meerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd nodig 
hebben voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen.  
 
Zodra meer informatie bekend is zullen we dit publiceren op onze website: 
www.parochiegulpen.nl  



Maandag 1 juni H.Maria, Moeder van de Kerk 
(Tweede Pinksterdag) 
19.00 uur: Hub Kuipers (col)  
Woensdag 3 juni HH Carolus Lwanga en gezel-
len, martelaren 
19.00 uur: om zegen over de gezinnen 
Vrijdag 5 juni HH.Bonifatius, bisschop, en ge-
zellen, martelaren 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag  6 juni  
19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; echtpaar Frankort-
Heijnen (st); Wim Willems (col) 
Zondag 7 juni H.Drie-Eenheid 
Géén H. Mis ivm Bronk Wijlre  
Maandag 8 juni  
19.00 uur: echtpaar Martin Hönders en Netta 
Hönders-DeBie (st) 
Woensdag 10 juni  
19.00 uur: tev H.Bernadette  
Vrijdag 12 juni  
19.00 uur: voor vrede in de wereld  
Zaterdag 13 juni H.Antonius van Padua, pries-
ter en kerkleraar 
19.00 uur: jrd. Christina Webers; echtpaar Hu-
bert en Liza Didden-Janssen (st); echtpaar Jef 
en Mia Janssen-Lardinois (st); Augusto Diana 
Zondag 14 juni Sacramentsdag 
11.00 uur: jrd ouders Mathieu Franssen en 
Mayke Kaelen (st); jrd Jules Pinckaers en ouders 
Pinckaers-Hendrickx; Huub Gillissen; Fien 
Knops-Meertens (col); Maria Pinckers-Mobers 
Maandag 15 juni  
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie 
Woensdag 17 juni  
19.00 uur: om kracht voor onze zieken  
Vrijdag 19 juni H.Hart van Jezus 
19.00 uur: Jef Vleugels (col)  
Zaterdag 20 juni Onbevlekt Hart van Maria 
19.00 uur: jrd echtpaar André Simons en Hélène 
Martens (st); jrd Dolf Lousberg (st); ouders Ma-
thieu en Mayke Zink-Beijer (st) 

Zondag 21 juni Twaalfde Zondag door het jaar 
11.00 uur: Hub Kuipers (col); Fieny De Bie-
Voncken (col)  
Maandag 22 juni  
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes  
Woensdag 24 juni  
19.00 uur: om Gods zegen over alle parochiële 
vrijwilligers  
Vrijdag 26 juni  
19.00 uur: voor een bijzondere intentie  
Zaterdag 27 juni  
19.00 uur: Bèr Senden (col); Bernard Hacking en 
Dora Hacking-Thijssen (st) 
Zondag 28 juni Dertiende Zondag door het jaar 
11.00 uur: Elly Martinussen-Brouwers (col); Dies 
Blume (col); ouders Willem Gerrickens en Mia 
Gerrickens-Cremers (st); Mia van Dongen-
Beijleveld (col); Theo Gerrekens (col)  
Maandag 29 juni  
19.00 uur: Lambert Webers (col)  
 
Familieberichten 

overleden 
op 7 mei 2020 Betsy Linckens-Herman, 86 jaar 
op 8 mei 2020 Leen Muijrers-Ruipers, 83 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 
 
Er zijn nog geen vieringen in de parochieker-
ken conform de Corona-richtlijnen van het 
bisdom. 
De zondagse eucharistievieringen worden 
opgenomen in WIjlre of Gulpen.  
U kunt deze vieringen na afloop op een door 
u gekozen tijdstip kijken op: 
www.parochiewijlre.nl 
In deze vieringen worden de opgegeven in-
tenties gebeden.  



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 tele-

foonnummer. 

Spreuken 

Kruisen en kapellen online opzoeken 

Spreuk van de maand 
De deur die Jezus is, staat altijd en voor iedereen open, zonder uitzondering, zonder iemand uit te 
sluiten, zonder privilege. 
 
Weer /natuur spreuk. 
Als er muggenzwermen dansen, 
krijgt 't schoon weerke alle kansen 

Maar liefst meer dan driedui-
zend zijn het er: de kruisen en 
kapellen die langs de Limburg-
se wegen staan. Sommige zijn 
al eeuwenoud, andere pas 
recent opgericht. Het zijn klei-
ne monumentjes van volks-
vroomheid in het landschap. 
Zeker in deze vakantietijd is 
het de moeite waard om al 
wandelend of fietsend er eens 
een paar te bezoeken. 
De stichting Kruisen en Kapel-
len in Limburg zet zich al meer 
dan 65 jaar in voor het behoud 
en beheer van dit klein-
religieus erfgoed. Honderden 
vrijwilligers zijn in Limburg in 
de weer om de monumentjes 
te onderhouden. Sinds kort 
heeft de stichting een nieuwe 
website waarop alle informatie 
over kruisen en kapellen in 
Limburg te vinden is, evenals 
links naar leuke wandel- en 
fietsroutes. Kijk eens op 
www.kruisenenkapellenlimbur
g.nl  

http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/
http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/


Feesten in juni 

 

De maand juni kent heel wat religieuze feesten zoals Pinksteren, het feest van de nederdaling van 
de H Geest dat ook wel wordt aangeduid als de geboorte van de Kerk daar de apostelen op die dag 
na de nederdaling van de H. Geest vrijmoedig met de verkondiging begonnen..De tweede Pinkster-
dag is door onze huidige paus in maart 2018 toegewijd aan Maria,als Moeder van de Kerk. De zon-
dag na Pinksteren is het feest van de Heilige Drie-eenheid, het mysterie van de Drie ene God. God 
de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in wiens naam wij gedoopt zijn. De zondag er na 
is Sacramentsdag, de dag waar in ons mooie Limburg traditiegetrouw op vele plaatsen met veel 
pracht en praal de Sacramentsprocessie worden gehouden. De dag waar wij getuigen van ons ge-
loof in de Levende Heer en met Hem rondtrekken door onze woonplaatsen. Helaas is dit gezien het 
coronavirus dit jaar niet mogelijk maar zal wel op vele plaatsen b.v. door een Uitstelling van het 
Allerheiligste in de kerk of op een andere bescheiden manier gevierd worden. De vrijdag na Sacra-
mentszondag wordt het feest van het H. Hart van Jezus gevierd. Tussen 1673 en 1675 had Marga-
retha-Maria Alacoque (een Franse Heilige) verschillende visioenen over het Heilig Hart. Hoewel Zij 
reeds in 1675 een feestdag ter ere van het Heilig Hart verlangt, wordt een eerste Heilig Hart-liturgie 
pas in 1765 toegestaan. De volledige officiële goedkeuring werd in 1854 door paus Pius IX ver-
leend, de derde vrijdag na Pinksteren werd hoogfeest van het Heilig Hart. In 1899 wijdt paus Leo 
XIII de wereld toe aan het Heilig Hart van Jezus. In ons Limburg werden sinds die periode meer dan 
100 H. Hart beelden op straten en pleinen geplaatst zoals in Gulpen op het Kapelaan Pendersplein. 
Ook in vele huiskamers stonden er H. Hart beelden en in de jaren vijftig van de vorige eeuw wijden 
vele gezinnen zich toe aan het H. Hart . Vaak gebeurde dat door op een plechtige wijze door een 
priester een H.Hart beeld te plaatsen in huis waarbij het gezin zich stelde onder de bescherming 
van het H. Hart.. Ook nu nog is iedere eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het H. hart van 
Jezus. In de verering van het H. Hart van Jezus krijgen zijn liefde en barmhartigheid een concrete 
gestalte. Jezus’ hart staat symbool voor al de liefde, al de compassie, die Christus voor ons heeft. 
Maar evenzeer voor al het lijden dat Hij hiervoor heeft moeten ondergaan. Op 24 juni vieren wij het 
feest van de geboorte van de H. Johannes De Doper. Een van de weinige heiligen waarvan de 
geboorte en sterfdag gevierd wordt. Hij was de roepende in de woestijn die de komst van Jezus 
Aankondigde en Hem doopte in de Jordaan en Jezus herkende als de komende en Hem noemde 
het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Op 29 juni vieren wij het feest van de HH. 
apostelen Petrus en Paulus. de twee zuilen van de kerk. Op deze heiligen heeft Christus zijn Kerk 
gebouwd. Petrus is de rots waarop de Kerk onwankelbaar is gegrondvest. Hij is ook de patroon van 
onze parochie in Gulpen. Paulus is degene die het geloof aan de heidenen verkondigd heeft. Hij 
heeft ons vele brieven nagelaten die ook op de dag van vandaag nog actueel zijn. Beiden hebben 
met hun leven getuigd van het geloof en zijn begraven in Rome. Moge de feesten van deze maand 
ons helpen bij de beleving van ons geloven om zo ons geloof te verstevigen. 
Fons Bessems  

Wist u dat 

 De Looiersstraat een van de mooiste straten in ons Gulpen is geworden? 

 De oude Timpaan binnenkort een juweeltje is? 

 De schildering aan de muur van de Gulpener brouwerij een ode is aan onze prachtige na-
tuur? 

 Het bezoekerscentrum van de Brand Bierbrouwerij bijna klaar is? 

 Het wandelen in de natuur in deze corona tijd meer en meer toeneemt? 



Maandag 1 juni 2e Pinksterdag  
9.30 uur: Jeanne Habets-van Can 
Dinsdag 2 juni 
9.00 uur: Hein en Henri Hazen  
Donderdag 4 juni 
9.00 uur: voor de parochie vrijwilligers 
Zaterdag 6 juni 
17.30 uur: Henk Gelders; Math Rekko en Bertha 
Rekko-Nordhausen; Mia Keulders-Thewissen 
Zondag 7 juni 
9.30 uur: jrd José Dautzenberg-Ortmans 
Maandag 8 juni 
voor leden en overleden leden van schutterij St. 
Maternus; Math Vanhommerig 
Dinsdag 9 juni 
9.00 uur: voor vrede in de wereld 
Donderdag 11 juni 
9.00 uur: om eenheid in de kerk 
Zaterdag 13 juni 
17.30 uur: jrd Lies Lousberg-Creusen; Theo 
Coonjers 
Zondag 14 juni 
9.30 uur: om kracht voor allen die getroffen wor-
den door het coronavirus 
Dinsdag 16 juni 
9.00 uur: om kracht en bijstand voor onze zieken 
Donderdag 18 juni 
9.00 uur: om een gelukkige toekomst voor onze 
kinderen en jongeren 
Zaterdag 20 juni 
17.30 uur: 1e jrd Pierre Bastin; Annie Wijnants; 
ouders Hagelstein-Pieters en dochter Maria 
Zondag 21 juni 
9.30 uur: jrd Jan Wierts en dochter Conny; Jean-
ne Habets-van Can; Martin Sleijpen; ouders 
Mobers-Bastin;  
Lei Hamackers bgv vaderdag; ouders Martens-
Muijrers 
Dinsdag 23 juni 

9.00 uur: om geloof in onze gezinnen 
Donderdag 25 juni 
9.00 uur: om de eeuwige rust voor onze overle-
denen 
Zaterdag 27 juni 
17.30 uur: voor het welzijn van onze parochies 
Zondag 28 juni 
9.30 uur: jrd ouders Grassère-Maubach; jrd 
ouders Schijns-Franssen; Jo Meessen; ouders 
Dautzenberg-Pieters(st) 
Dinsdag 30 juni 
9.00 uur: voor de jeugd 
 
Er zijn nog geen vieringen in de parochiekerken 
conform de Corona-richtlijnen van het bisdom. 
De zondagse eucharistievieringen worden opge-
nomen in WIjlre of Gulpen.  
U kunt deze vieringen na afloop op een door u 
gekozen tijdstip kijken op: www.parochiewijlre.nl 
In deze vieringen worden de opgegeven inten-
ties gebeden.  
 
 Familieberichten 
  
Overleden 
25-04-2020 Mieke van den Boorn-Leurs, 81 jaar 
04-05-2020 Gerda Weerts-van Liere, 88 jaar 
04-05-2020 Niek Gossens, 82 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

Orgelconcerten Wijlre 

Het Limburgs Orgelfestival 2020 
wordt vanwege de coronamaatrege-
len doorgeschoven naar de zomer 
van 2021. Er waren al afspraken 
met solisten gemaakt over twee 
concerten in Eys en Wijlre, dus die 
worden verplaatst naar volgend jaar. 
Maar vanwege de herstelbeurt van 
het Müller-orgel wil de orgelkring 
toch graag een presentatieconcert 
aanbieden aan de parochie en an-
dere geïnteresseerden. Vaste orga-
nist Frans Jespers zal dit najaar een 
concert verzorgen, waarna de be-
zoekers zelf ook boven op het ok-
saal bij het orgel de resultaten van het werk kunnen bekijken. Ook zal er een reportage van de 
foto’s over de werkzaamheden te zien zijn. Dit concert zal tijdig aangekondigd worden.  
 



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 
 
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 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 
 
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  

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 publi-
ceren. 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.  

 


