
 

“Heer, herinner U de namen” 

Vakantie in coronatijd? 

Juli 2020 jaargang 9 nr 7 

Met enige regelmaat hoor of lees je in de media de vraag of het mogelijk zal zijn om dit jaar op va-
kantie te kunnen gaan. En zo ja, naar welk land en onder welke voorwaarde. 

Na een wekenlange, ge-
dwongen, isolatie is de be-
hoefte groot om er even op 
uit te trekken. De angst en 
onzekerheid van de afgelo-
pen periode even opzij kun-
nen zetten. Want meer dan 
ooit werd de mens, dankzij 
een onooglijk virus, hard 
geconfronteerd met zijn 
eigen grenzen. Iedere zeker-
heid leek even ver weg. Met 
grote bewondering hebben 
we vele initiatieven zien 
ontstaan van medemenselijkheid: de vele complimenten jegens allen die onvoorwaardelijk hebben 
ingezet voor elkaar, de bemoedigende woorden in momenten van nood of de gezinnen die de waar-

de van het gezinsleven weer herontdekten. Hopelijk mag dit alles bewaard en gekoesterd blijven! 

Bij het schrijven hiervan beginnen we langzaam maar zeker weer in rustiger vaarwater te geraken. 
De aankomende vakantieperiode zal dan ook voor menigeen zeer welkom zijn! Of het nu thuis is of 
elders, het allerbelangrijkste zal zijn om even op rust te kunnen komen. Graag wil ik u allen van 

harte een mooie vakantie toewensen, waar u voldoende lichamelijke en geestelijke rust mag vinden. 

P. Bronneberg, pastoor-deken 

Tijdens de afgelopen weken en maanden hebben vele families nauwelijks of geen afscheid kunnen 
nemen van hun geliefde overledene. De uitvaart moest immers in heel beperkte kring plaatsvinden. 
Nu de liturgische vieringen weer mogelijk zijn met max. 100 personen, willen we in onze parochies 
deze dierbaren bijzonder gedenken en de nabestaanden nabij zijn. 
Daarom zal de viering van zaterdag 4 juli in het teken staan van hen, van wie we in de afgelopen 
periode afscheid moesten nemen. Hun namen zullen worden genoemd en een kaars ontstoken bij 
het kruisje van de uitvaartmis. 
Indien er voor een dierbare geen uitvaartmis heeft plaatsgevonden maar de nabestaanden alsnog 
wensen dat de naam genoemd wordt, een kruisje gemaakt en een kaarsje ontstoken, kunnen zij 
uiteraard contact opnemen met pastoor. 



5 juli 2020: géén processie in Gulpen 

Woensdag 1 juli  
19.00 uur: tev H.Bernadette 
Vrijdag 3 juli H.Tomas 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 4 juli  
19.00 uur: jrd ouders Harry en Jeanne Abels-
Bartholomée (st); jrd ouders Schellings-Gerhards 
(st); jrd Herbert Essers; Mayke Zink-Beijer; Wim 
Willems (col); ouders Fouarge-Feron en ouders 
Fouarge-Schins 
Zondag 5 juli Veertiende Zondag door het jaar 
11.00 uur: jrd ouders Hautvast-Pieters en overle-
den kinderen (st); Huub Gillissen; Mathieu Ger-
rickens (col) 
Maandag 6 juli  
19.00 uur: voor vrede in de wereld 
Woensdag 8 juli  
19.00 uur: Jef Vleugels (col)  
Vrijdag 10 juli  
19.00 uur : voor het welzijn van onze parochie 
Zaterdag 11 juli H.Benedictus, abt, patroon van 
Europa 
14.00 uur: Inzegening van het huwelijk van  Anan 
Almakhoul en Julie Van den Hove 
19.00 uur: zeswekendienst Maria Vluggen tevens 
als jrd Anneke Vluggen; Augusto Diana 
Zondag 12 juli Vijftiende Zondag door het jaar 
11.00 uur: zeswekendienst Leontien Wenders-
Sluysmans; jrd ouders Frans en Truus Hollands-
Pessers (st); Fien Knops-Meertens (col); Hub 
Kuipers (col); Theo Gerrekens (col)  
Maandag 13 juli  
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes 
Woensdag 15 juli H.Bonaventura, bisschop en 
kerkleraar 
19.00 uur: Paula Pinkers-Spiertz 
Vrijdag 17 juli  
19.00 uur: Harry Mourmans tevens tiv Christien 
Mourmans-Herben 
Zaterdag 18 juli  
19.00 uur: echtpaar Hubert en Liza Didden-
Janssen (st) 
Zondag 19 juli Zestiende Zondag door het jaar 
11.00 uur: jrd echtpaar Roijen-van Leijsen (st); 
Fieny De Bie-Voncken (col); Jo Heunen (col); 
Elly Gerrickens-Peeters (col) 

Maandag 20 juli  
19.00 uur: om kracht voor onze zieken 
Woensdag 22 juli H.Maria Magdalena 
19.00 uur: om Gods zegen voor alle parochiële 
vrijwilligers 
Vrijdag 24 juli  
19.00 uur: voor een bijzondere intentie 
Zaterdag 25 juli H.Jakobus, apostel 
19.00 uur: jrd Ans Didden tevens tiv Martien 
Didden (st); Bèr Senden (col); Sjeng Bleser 
Zondag 26 juli Zeventiende Zondag door het 
jaar 
11.00 uur: jrd ouders Domen-Hacking en zoon 
John (st); jrd Adri en Diesje Snellen-Bugter (st); 
jrd ouders Jacobs-Vrusch en kinderen (st); jrd 
Marcel In de Braek; Dies Blume (col); Mia van 
Dongen-Beijleveld (col); Frans Schreuder; voor 
een bijzondere intentie 
Maandag 27 juli Z.Titus Brandsma, priester en 
martelaar 
19.00 uur: Ans Didden tevens tiv Martien Didden 
Woensdag 29 juli H.Martha 
19.00 uur: voor allen die overleden zijn aan het 
coronavirus 
Vrijdag 31 juli H.Ignatius van Loyola, priester 
19.00 uur: uit dankbaarheid 
Wij feliciteren… 
Het bruidspaar Julie van de Hove en Anan Al-
makhoul. Op 11 juli a.s. geven zij elkaar het ja-
woord en dienen zij elkaar het sacrament van het 
huwelijk toe. We wensen hun veel zegen toe. 
 
Mededeling 
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. 
  
Familieberichten 
overleden 
op 26 mei 2020 Ria Harings-Gerhards, 79 jaar 
op 29 mei 2020 Leontien Wenders-Sluysmans, 
90 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

Vanwege de geldende maatregelen tegen het coronavirus is het niet toegestaan om, zoals gewoon-
lijk, in processie door de straten van Gulpen te trekken met het Allerheiligste. Toch willen we deze 

dag niet zomaar voorbij laten gaan. 

Als we niet met Allerheiligste naar de mensen toe kunnen gaan, willen we de mensen uitnodigen om 
naar het Allerheiligste in de kerk te komen! Na de H. Mis die op deze dag om 09.30 uur zal zijn, zal 
het Allerheiligste uitgestald worden op de hoge troon van het hoogaltaar tot 13.00 uur. Het is een 
ruime periode, zodat velen de kerk binnen kunnen lopen om het Allerheiligste Sacrament te aanbid-

den. Uiteraard met inachtneming van de regels tegen de verspreiding van het coronavirus! 

Naast momenten van stilte, zal er gebeden en gezongen worden.  



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 

Geweldige actie voor voedselbank 

Spreuk van de maand 
Volg je hart, want dat klopt. 
 
Weer /natuur spreuk 

De stilte der natuur heeft vele geluiden. 

Velen hebben de afgelopen weken bijgedragen aan de actie voor de voedselbank. Langs deze weg 
willen we alle gulle gevers bijzonder dank zeggen. Te midden van zorgen rond het coronavirus, hebt 
u op deze wijze uw hart laten spreken voor de hulpbehoevenden!  
Nu alles weer langzaam aan begint op te starten, zullen we deze actie voorlopig stoppen. Aan het 
einde van het jaar zullen we wederom vanuit de parochies gaan inzamelen! Hopelijk mogen we dan 
opnieuw op uw goedheid rekenen. 

Wist u dat 

 de redactie alle geslaagden wil feliciteren en een goede toekomst toegewenst? 

 per 1 juli 100 mensen aanwezig mogen zijn tijdens de vieringen? 

 u zich daar wel voor moet aanmelden? 

 op 30 augustus in Gulpen en op 13 september in Wijlre de Eerste H. Communieviering is? 

 op 4 september in Gulpen en op 18 september in Wijlre het H.Vormsel zal worden toege-
diend? 

 het steeds moeilijker schijnt te worden om de broodnodige afstand (1 ½ meter) te bewaren? 

 het steeds drukker wordt in ons mooie mergelland? 

 wij geduld moeten uitoefenen om weer terug te kunnen keren naar het leven zoals wij dat 
gewend waren? 

 de tuin rond het nieuwe gemeenschapshuis te Gulpen meer en meer gestalte krijgt? 

 velen blij zijn dat wij weer de weekendvieringen kunnen houden? 



Interview met Ingrid en Jacq Theunissen “Hallo Heuvelland” 

Dekenale Bedevaart Banneux. 

 

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

Kunt u het zich nog herinneren? Het gezellige dorpsplein waar mensen elkaar ontmoetten. 
De plek waar de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. De plaats waar de kermis stond, 
kortom op het dorpsplein was altijd wel iets te beleven. Tijden zijn veranderd en anno 2020 
communiceren we heel veel digitaal. Ingrid en Jacq Theunissen zijn samen met Hilda Keu-
lers en Martin Creusen voor Wijlre kartrekkers van een nieuw fenomeen: het digitale dorps-
plein “HalloHeuvelland.nl”. 

Ingrid en Jacq zijn geboren 
en getogen in de mijnstreek. 
Omdat ze beiden gechar-
meerd waren en zijn van het 
prachtige Heuvelland, zijn ze 
19 Jaar geleden verhuisd 
naar het idyllische Elkenra-
de. Enkele jaren geleden 
verhuisden ze naar het Van 
Wachtendonckplein te Wijlre. 
Ingrid is werkzaam als com-
municatieadviseur bij Adel-
ante en Jacq als stafmede-
werker bij Bijzondere Zaken 
van UWV. Daarnaast is Jacq o.a. lid van de ouderraad van Op de Tien Bunder te Wijlre en al jaren 
betrokken bij jeugd- en jongerenwerk in Wijlre. Ook is hij medeorganisator van het “Ommetje” een 
activiteit in het kader van het 125 jarig jubileum van harmonie Sint Gertrudis uit Wijlre. Zoals het 

zich nu laat aanzien zal dit evenement plaatsvinden op Moederdag 2021. 

De website halloheuvelland.nl is reeds in de “lucht”, wel zal er nog een officiële lancering plaatsvin-
den. Deze is gepland op 20 september 2020. Vanaf dat moment is het voor iedereen mogelijk om 
hiervan gebruik te maken. Je kunt dan berichten plaatsen of zoeken naar nieuwtjes uit je omge-
ving. Doelstelling van “HalloHeuvelland” is vooral verbindingen tot stand brengen. Verbindingen 
tussen mensen onderling, maar ook verbindingen tussen de diverse kernen in de gemeente Gul-
pen-Wittem. Stel bijvoorbeeld dat je in Wijlre woont en op zoek bent naar een wandelmaatje. 
Plaats dan een berichtje op HalloHeuvelland. Iedereen in het Heuvelland kan deze vraag lezen en 

zeer waarschijnlijk krijgt hij of zij op korte termijn een positieve reactie uit bijvoorbeeld Wahlwiller. 

Ook bedrijven, verenigingen en instellingen kunnen gebruik maken van de website. Het is mogelijk 
om een eigen pagina aan te maken. Zo kunnen verenigingen hun activiteiten kenbaar maken en de 
winkelier zijn weekaanbiedingen promoten. Ook is het heel handig voor instellingen om een hulp-
vraag onder de aandacht te brengen. Ingrid en Jacq stellen heel duidelijk dat HalloHeuvelland 
geen concurrent is van bestaande media. Zij willen met het digitale dorpsplein een waardevolle 

aanvulling zijn.  

Omdat het systeem ongekend veel mogelijkheden heeft, is er een handige selectie optie. Je kunt 
aanklikken waar je in geïnteresseerd bent of over welke kern je berichten wilt zien. Ook is er een 
optie om een maal per week een nieuwsbrief te ontvangen. Kortom mogelijkheden genoeg om 

maatwerk te kunnen leveren. 

Wanneer er gesproken wordt over HalloHeuvelland en er verhalen geplaatst worden die anderen 

beroeren en kunnen motiveren, dan zijn zij in hun missie geslaagd. 

Fons Bessems en Ed Meessen 



De Kaars 

zaterdag 4 juli 
17.30 uur Mien Heugen en zoon Fonny; Henk 
Gelders (coll); Mia Keulders-Theunissen (coll); 
Pierre Bastin (coll);  
Peter Blezer 
zondag 5 juli geen H. Mis 
dinsdag 7 juli 
9.00 uur om trouw en standvastigheid voor alle 
gehuwden 
donderdag 9 juli 
9.00 uur om geloof in onze gezinnen 
zaterdag 11 juli 
17.30 uur Theo Coonjers; Albert en Mia Hofman-
van Rey (st) 
Collecte bestemd voor het onderhoud van de 
parochiekerk 
zondag 12 juli 
9.30 uur jrd Mathieu Knoren (st); jrd Cor Ber-
trand (st); jrd Anna Maria Bertrand (st); jrd Es-
ther Neuefind en overl familie; Anneliese 
Neuefind; ouders Loozen-Ackermans dochters 
en schoonzoon 
Collecte bestemd voor het onderhoud van de 
parochiekerk 
dinsdag 14 juli 
9.00 uur om de eeuwige rust voor onze overle-
denen 
donderdag 16 juli 
9.00 uur uit dankbaarheid voor Gods goede 
gaven 
 
 
 
 

zaterdag 18 juli 
17.30 uur jrd Jo Knops; jrd Christien Schijns (st); 
Annie Wijnants (coll); Math Rekko en Bertha 
Rekko-Nordhausen; 
Pierre Bastin (coll) 
zondag 19 juli 
9.30 uur voor het welzijn van onze parochianen 
dinsdag 21 juli 
9.00 uur Hein en Henri Hazen 
donderdag 23 juli 
9.00 uur voor de jeugd 
zaterdag 25 juli 
17.30 uur 
jrd Mia Savelberg-George (st) 
zondag 26 juli 
9.30 uur Jo Meessen (coll); Jeanne Habets-van 
Can (st) 
dinsdag 28 juli 
9.00 uur voor vrede in de wereld 
donderdag 30 juli 
9.00 uur om eenheid in de kerk 
 
 
Gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia 
Ongemerkt gaat de’ corona-vakantie’ over in de 
zomer koor-vakantie. 
De maanden juli en augustus 
zal het zangkoor nog niet 
aanwezig zijn bij de wekelijk-
se eucharistievieringen. 
In september zijn wij er weer bij! 
Wij wensen alle parochianen een mooie zomer-
tijd.  
 

De beelden aan de voorzijde van de kerk te Wijlre zijn de H.Barbara en de H.Isidorus. 
Ze zijn van J. Weerts die ze in 1949 heeft geplaatst.  
Het geeft een goed beeld van het leven van midden vorige eeuw in de Wijlrese gemeenschap. De 
beroepsbevolking bestond voor een groot deel uit mijnwerkers en agrariërs. De mijnwerkers hadden 
H.Barbara (feestdag 4 december) als patrones. Zij houdt een toren in haar hand die wijst naar de 
toren waarin haar vader haar opsloot omdat ze weigerde te trouwen. De donkere toren verwijst ook 
naar de donkere mijngangen waarin de mijnwerkers moesten werken. De agrariërs hadden H. Isido-
rus van Madrid als patroonheilige (feestdag 15 mei). Hij wordt afgebeeld als een eenvoudige landar-
beider met een spade, die verwijst naar engelen die het land bewerkten zodat hij kon bidden. Hij 
wordt aangeroepen voor een goede oogst. 

In deze corona tijd zijn er in kerken en kapellen meer dan ooit kaarsen opgestoken. Zoals de vlam 
van de kaars opstijgt naar de hemel zo stijgt ons gebed veelal op voorspraak van Maria of een heili-
ge op naar God die onze Vader is. 
Het is als het ware een verlenging van ons gebed om sterkte en kracht voor hen die met het leed 
van het virus getroffen werden en om vrijwaring van het virus. Ook brengt het meer eenheid in onze 
maatschappij. Zo werd ik getroffen door een verslag van een corona patiënt uit Valkenburg die 12 
dagen in coma op de IC gelegen had en nu revalideerde. Hij (een gereformeerde) vertelde dat hij 
wist dat velen van zijn dorpsgenoten en vrienden kaarsen opgestoken hadden voor zijn genezing. 
Het had zijn geloof verstevigd, maar ook het besef dat wij ondanks onze verscheidenheid in de 
beleving van ons geloof toch een eenheid vormen als kinderen van de ene ware God. 
Fons Bessems.  

Wat zie ik 

 



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 .06-22290092 
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     www.parochiewijlre.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.  

 


