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Kijk naar Maria…
Bij het schrijven hiervan zijn veel mensen op vakantie. De straten en pleinen zijn intussen gevuld
met mensen die van overal komen, om rust en ontspanning te vinden. Opvallend is het hoe vaak
mensen de kerk even binnenlopen, een kaarsje aansteken en een moment van rust zoeken bij de
beeltenis van onze hemelse moeder Maria.
Wat zou het toch zijn dat van haar beeltenis zo’n aantrekkingskracht uitgaat? Dat is de vraag die
dan bij mij opkomt. Jong en oud nemen de tijd, voor Maria, voor zichzelf of toch voor God!
Hoe kijk ik zelf naar Maria? Je ziet dan dat beeld voor je van die vrouw met de eeuwige glimlach,
die haar goedheid en betrokkenheid op mensen aangeeft. Vaak met open armen, alsof ze wil zeggen dat we bij haar welkom zijn! Alleen al het zien van haar beeltenis brengt troost en bemoediging!
Dikwijls ook met de vinger verwijzend naar Jezus, alsof ze wil zeggen: Hij is de belangrijkste, om
Hem gaat het.
Het is alsof ze iets duidelijk wil maken aan diegenen die naar haar kijken: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Maria wil ons dus de weg wijzen… dat kaarsje staat dus symbool voor dat figuurlijke licht
dat zij ons wil zijn.
Op 15 augustus vieren we het belangrijkste feest van Maria, Maria Tenhemelopneming. Wij geloven
immers dat zij deelt in Gods heerlijkheid. Daar zal zij voor ons ten beste spreken.
In deze vakantiedagen, zoekend naar rust en troost, wijst zij ons de weg! We hoeven alleen maar
op te kijken naar haar.
P.Bronneberg, pastoor-deken

Helpende handen gezocht
Paus Franciscusgroep zoekt helpende handen.
Wilt u wel eens een klusje doen? Mensen eenmalig of structureel ondersteunen? Neem dan eens contact op met de Paus
Franciscus Groep.
De Paus Franciscus Groep is actief in de kernen Wijlre en
Gulpen en biedt hulp op diverse terreinen zoals onder andere:
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.
Wij worden geconfronteerd met de meest uiteenlopende hulpvragen. We zullen altijd proberen om
hulp te bieden.
Weet u niet welk vrijwilligerswerk bij u past, neem dan gerust contact met ons op. In overleg is er
altijd een zinvolle passende invulling mogelijk. Uiteraard staat u er niet alleen voor. Wij staan alle
vrijwilligers met raad en daad bij.
De gemeente Gulpen-Wittem heeft voor vrijwilligers een verzekering afgesloten via de VNG. De
informatie vindt u op de website van de gemeente.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer:

06-44377571

Zaterdag 1 augustus H.Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar
19.00 uur: zeswekendienst Wilma de VriesDera; Mayke Zink-Beijer; jrd Hay Rouwette; Elly
Martinussen-Brouwers (col); Wim Willems (col);
Maria Vluggen (col)
Zondag 2 augustus Achttiende Zondag door
het jaar
11.00 uur: jrd ouders Boers-Geurts tevens tiv
overledenen van de familie (st); Fien KnopsMeertens (col); Maria Pinckers-Mobers; Mathieu
Gerrickens (col); Sjeng Houben (col)
Maandag 3 augustus
19.00 uur: Annie Vluggen-Senden tevens tiv
Hoepa Vluggen en zonen Huub en Ruud (st)
Woensdag 5 augustus
19.00 uur: om Gods zegen voor alle parochiële
vrijwilligers
Vrijdag 7 augustus
Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 8 augustus H.Dominicus, priester
19.00 uur: echtpaar Hubert en Liza DiddenJanssen (st); Augusto Diana; Lambert Webers
(col)
Zondag 9 augustus Negentiende Zondag door
het jaar
11.00 uur: uit dankbaarheid
Maandag 10 augustus H.Laurentius, diaken en
martelaar
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Woensdag 12 augustus
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Vrijdag 14 augustus H.Maximiliaan Maria Kolbe
19.00 uur: voor onze communicantjes en vormelingen
Zaterdag 15 augustus Feest van Maria ten
Hemelopneming
11.00 uur: H.Mis op de Gulpenerberg (bij goed
weer anders in de kerk)
uit dankbaarheid bgv 60-jarig huwelijk Jacques
en Leny Braken-Geurts; om zegen voor het Dekenaat op voorspraak van Maria (Maria-comité);
Gunther Böhmer en zoon Richard
Kroedwusj zegening
19.00 uur: géén H.Mis
Zondag 16 augustus Twintigste Zondag door
het jaar
11.00 uur: Peter Coumans; Zuster Teunissen
tevens tiv overledenen van de familie Teunissen
-Smits (st); Theo Gerrekens (col); Jo Heunen
(col)
Maandag 17 augustus
19.00 uur: tev H.Bernadette

Woensdag 19 augustus
19.00 uur: ouders Brouwers-Hendriks en zonen
Jan en Bert; ouders Delnoij-Heuts
Vrijdag 21 augustus H.Pius X, paus
19.00 uur: voor een bijzondere intentie
Zaterdag 22 augustus H.Maagd Maria, Koningin
19.00 uur: Bèr Senden (col); echtpaar Hubert en
Liza Didden-Janssen tevens tiv ouders JanssenBeckers (st); echtpaar Jef en Mia JanssenLardinois (st)
Zondag 23 augustus Eenentwintigste Zondag
door het jaar
11.00 uur: jrd ouders André Canisius en Plien
Canisius-Nix; jrd Maria Conraads-Janssen; Elly
Gerrickens-Peeters (col); Fieny De Bie-Voncken
(col); Mia van Dongen-Beyleveld (col); Wilma de
Vries-Dera (col)
Maandag 24 augustus H.Bartholomeüs, apostel
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Woensdag 26 augustus
19.00 uur: om eenheid in de kerk
Vrijdag 28 augustus H.Augustinus, bisschop en
kerkleraar
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede
gaven
Zaterdag 29 augustus Marteldood H.Johannes
de Doper
19.00 uur: 1e jrd Elly Martinussen-Brouwers; jrd
ouders Bisschops-Didden en zoon Wilbert (st);
jrd Jef Schellings; ouders Willem Gerrickens en
Mia Gerrickens-Cremers (st)
Zondag 30 augustus Tweeentwintigste Zondag
door het jaar
11.00 uur: Viering Eerste Heilige Communie
Dinie Widdershoven tevens tiv ouders Widdershoven-Schnackers en overledenen van de familie (st); Miets Honee; Dies Blume (col)
Maandag 31 augustus
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie
Familieberichten
overleden
op 20 juni 2020 Wilma de Vries-Dera, 66 jaar
Moge zij ruste in Gods eeuwige vrede
Van harte proficiat
Op 11 juli 2020 hebben Anan Almakhoul en Julie
Van den Hove elkaar het ja-woord gegeven in
het sacrament van het huwelijk, van harte proficiat. Moge God hun leven als gehuwden rijkelijk
zegenen met geluk.

Wij feliciteren de communicanten van Gulpen
Marylene L’homme Nick Lindelauf Sanne Pinxt Finn Ruijters Jaycee Smeets Ninthe Vluggen Julie Vluggen Madeleine Woudstra.
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is hun eerste heilige Communie niet door kunnen
gaan in mei, maar zal nu plaatsvinden op 30 augustus. Helaas is het coronavirus nog niet helemaal
overwonnen en zijn er nog steeds beperkende maatregelen, bijv. beperkt aantal plaatsen ter beschikking. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om deze zondag zo veel mogelijk plaats te laten
voor de communicanten en hun families. We wensen de communicanten een onvergetelijke dag
toe!

Spreuken
Spreuk van de maand
Gevouwen handen zijn sterker dan gebalde vuisten.
Weer /natuur spreuk
Als je echt van de natuur houdt vind je schoonheid overal.

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.

06-44377571
Slotkloosters in Partij en Mamelis
In Partij is sedert 1850 het slotklooster van de zuster Redemtoristinnen Mariëndaal gevestigd. Momenteel leven er 9 zusters. Zij dragen een opvallend rood habijt dat refereert aan de liefde tot God.
Hier overheen wordt een blauw scapulier en een zwarte sluier gedragen. Zij leiden een beschouwend leven en verlaten het klooster niet. Er is dan ook sprake van een volledig ommuurd complex
dat tevens de tuin omvat. Hun leven wordt beheerst door de aloude regel “ ora et labora” dat betekent “Bid en werk”. Naast de dagelijkse Eucharistieviering en het koorgebed, runnen zij een wasserij
voor kerken en hotels in de omgeving om zo in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Het klooster
kan niet bezichtigd worden. Wel kan men deelnemen aan de dagelijkse Eucharistieviering welke
plaatsvindt op zon- en feestdagen om 8.00 uur en door de week om 7.30 uur. Traditioneel wordt er
bij de voorbereiding van evenementen en communiefeesten een worst naar de zusters gebracht die
dan bidden voor goed weer en het slagen van het evenement .
In Mamelis ligt de abdij St. Benedictusberg. Hier wonen momenteel 15 monniken. Zij leven volgens
de regel van St. Benedictus. Ook hun leven wordt bepaald door de aloude regel “Ora et labora.”
Zeven maal per dag bidden zij in het koor het getijdengebed, welke aanvangt om 5.00 uur ‘s ochtends met de Metten en sluit met de Completen om 20.30 uur. Ook zij voorzien in hun onderhoud.
Zo is er een Kunstatelier waar beelden in brons, steen etc, vervaardigd worden en een Iconografie
waar orthodoxe iconen gemaakt worden. Deze kunnen in hun bescheiden winkel gekocht worden.
In het klooster kan men de abdijkerk en de crypte bezoeken en kan men deelnemen aan de diensten waaronder de dagelijkse Eucharistieviering (om 9.30 uur) en de vespers (om 17.00 uur). Voor
mannen is het mogelijk om als gast, dagen van bezinning en zo aan het dagritme van de monniken
deel te nemen. Daar de gastenkamers in het Slot liggen is dit helaas niet mogelijk voor vrouwen.
Voor iedereen is er gelegenheid tot biechten of een pastoraal gesprek met een van de priester monniken. Een afspraak hiertoe dient men telefonisch te maken.
Telefonisch is de abdij te bereiken dagelijks tussen 11.00 en 12.00 uur, 14.30 en 16.00 uur, 18.00
en 18.30 uur behalve op donderdagen alleen van 11.00 tot 12.00 uur. Telefoonnummer 04330361353 Fons Bessems

Wist u dat




ondanks dat er vele corona maatregelen zijn versoepeld, wij toch anderhalve meter afstand
moeten houden?
bij drukte in het centrum van Gulpen de aangegeven looppaden niet te betreden zijn i.v.m.
het wanordelijk parkeren van fietsen. en er zelfs gevaarlijke situaties ontstaan?
het nieuwe bijna voltooide gemeenschapshuis van Gulpen een juweeltje is?

Magnificat-concert 14 augustus
Op vrijdag 14 augustus om 20.00 uur zullen Frans Jespers en Bernhard Pfeiffer in de kerk van Wijlre een concert geven met werken die gewijd zijn aan Maria. Orgelkring Wijlre organiseert dit concert
op de vooravond van het feest van Maria Tenhemelopneming. In de loop van de eeuwen hebben
veel componisten orgelwerken geschreven voor Mariafeesten. Dikwijls waren dat korte stukken die
afgewisseld werden uitgevoerd met gregoriaanse gezangen. Bernhard Pfeiffer uit Aken is een tenor
die zich gespecialiseerd heeft in gregoriaans en lid is van de Schola Maastricht. Ook is hij een knap
organist. Samen met de vaste organist van Wijlre, Frans Jespers, voert hij orgelwerken en Mariagezangen uit. Het programma van een klein uur omvat werken van Titelouze, Guilain, Bach, Mendelssohn, Peeters en Paul Benoît. De toegang tot het concert is gratis, maar aanmelden is verplicht
via het aanmeldformulier op de website van de orgelkring (www.orgelkringwijlre.nl) of telefoon 0613072003. Een bijdrage als vrije gave wordt op prijs gesteld.

Interview met Eline Bos, studente en schrijfster
Als 18 jarige een boek schrijven is bijzonder. Als je op die
leeftijd een boek schrijft over zelfdoding is dat wel heel
bijzonder. Eline Bos uit Gulpen heeft met succes het boek
“Een hemel zonder sterren” geschreven. Uit meer dan 800
boeken werd haar boek, in de categorie Young Adult, bekroond met Boekgoud publieksprijs 2019 en werd ze 2e in
de categorie vakjury.
Eline is geboren en getogen in Gulpen. Het hechte gezin
Bos bestaat uit vader, moeder en 2 kinderen. Eline volgde
het gymnasium en studeert nu aan de universiteit te Nijmegen Pedagogische Wetenschappen. Op heel jonge leeftijd
begon ze met het schrijven van gedichten. Op haar nachtkastje ligt pen en papier om haar inspiraties vast te leggen.
“Ik weet niet waarom” zegt ze “maar mijn gedichten gingen vroeger over engelen”. Met de tijd groeide ook de behoefte om een boek te schrijven. Maar het schrijven moest ook een doel hebben: mensen helpen. Ze koos voor het onderwerp zelfdoding. Juist dit onderwerp waarop een taboe rust.
Eline wil met haar boek dit taboe doorbreken. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Als je over je
probleem kunt praten en eerlijk bent dan kun je passende hulp verwachten, stelt ze.
Als jongere moet je de wereld zelf ontdekken. Je ervaart het mooie
van het leven, maar ook de problemen die je tegen komt. Je moet
een strategie ontwikkelen zodat je ook hierover kunt praten. In haar
boek worden deze strategieën besproken. Als je je slecht voelt, wijs
je vaak alles af. Terwijl op die momenten hulp juist noodzakelijk is.
Verbergen en schaamte zijn geen oplossingen.
De titel van het boek “Een hemel zonder sterren” geeft dit in de kern
weer: Hier wordt treffend weergegeven dat de sterren aan een donkere hemel lichtpunten zijn. Je moet ze alleen kunnen en willen zien,
zelfs in de donkerste perioden van het leven. Hulpverleners of een
goed boek kunnen daarbij zeker helpen.
Eline heeft naar aanleiding van haar boek veel reacties gekregen.
Mensen hebben gebeld en berichten gestuurd met hun eigen verhaal, waardoor bij haar het gevoel is versterkt dat ze, ondanks de
fictieve verhaallijn, een realistisch boek heeft geschreven.
Het helpen van mensen voelt Eline als haar verantwoordelijkheid. Zij heeft hiervoor talenten gekregen en wilt deze ook inzetten.
Het schrijven van het boek heeft bijna 3 jaar geduurd. Dit komt ook omdat ze, naast schrijven, nog
meer hobby’s heeft. Zingen is daarbij een heel belangrijke. Ze heeft in diverse koren gezongen
zoals bij Galou en het operakoortje van Marjon Lambriks, dat helaas ter ziele is gegaan. Jaren is zij
misdienaar geweest. Alhoewel geweest, nu komt het nog wel eens voor dat ze samen met haar
vader, die lector is, de Mis dient als ze in Gulpen is en er geen misdienaars zijn.
Eline vindt het jammer dat er nog maar weinig misdienaars zijn en vele jongeren sporadisch in de
kerk zijn. Wellicht zou de kerk wat meer divers moeten zijn met name voor jonge mensen. De mensen zijn veranderd, maar de kerk is nog niet veranderd. Dit betekent niet dat je het geloof moet
veranderen, maar de weg ernaartoe moet meer van deze tijd zijn. Probeer de taal van de jeugd te
spreken.
Fons Bessems en Ed Meessen
PS. Het boek is verkrijgbaar in de boekenwinkel van het klooster te Wittem en Primera te Gulpen.
Heeft u vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met telefoonnummer 113 of
www.113.nl.

Kroedwusj
De 'kroedwusj' bestaat uit zeven verschillende gewassen/kruiden. De 7 kruiden zouden zijn aangetroffen in het graf van Maria. Vanwege dit verband vindt de jaarlijkse zegening van de kroedwusj
plaats op 15 augustus, de dag waarop de Kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming viert.
Samenstelling van het boeket: twee broodgranen rogge en tarwe (of gerst), twee kruiden met een
geneeskrachtige werking (hiervoor neemt men kruiden die in het vroegere volksleven werden aangewend ter bestrijding van ziekten bij mens en dier. Bekend als zodanig zijn onder andere boerenwormkruid, duizendblad, kamille, salie, smeerwortel en engelwortel), twee kruiden waarvan men
aanneemt dat ze onweer kunnen afwenden (denk hierbij aan alsem, bijvoet, Sint Janskruid en koninginnekruid) en het zevende en laatste kruid is het blad van de walnoot (dit is namelijk samengesteld uit zeven blaadjes. Bovendien wordt er beweerd dat de bliksem nooit inslaat in een notenboom).
De precieze samenstelling van de Kroedwusj varieert van plaats tot plaats. Wel zit er bijna overal
Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Bijvoet (Artemisia vulgaris) Het waren zowel kruiden die
dienden bij het bestrijden van ziektes van mensen als van dieren. Het aldus samengestelde boeket
wordt samengebonden met een (blauw) lint dat een lengte heeft van zeven el en meegenomen naar
de kerk waar het door de geestelijke wordt gezegend. De kruidenbundel is eigenlijk een geurig gebed dat spreekt over het vertrouwen dat God bij ons is in tijden van gevaar.

zaterdag 1 augustus vanaf 9.00 uur ziekencommunie
zaterdag 1 augustus 17.30 uur
Jo Meessen (coll); Martin Sleijpen (coll); ouders
Math en Jeanne Didden-Lousberg (st); Mia Keulders-Thewissen (coll);
Hub Heijdendael
zondag 2 augustus 9.30 uur
voor het welzijn van onze parochianen
dinsdag 4 augustus 9.00 uur
voor vrede in de wereld
donderdag 6 augustus 9.00 uur
Math Ramakers (coll); Mieke van den Boorn –
Leurs (coll)
zaterdag 8 augustus 17.30 uur
jrd Jan en Annie Cobbenhagen-Ortmans; Theo
Coonjers; Henk Gelders (coll); Pierre Bastin
(coll)
zondag 9 augustus 9.30 uur
voor onze paus en bisschoppen
dinsdag 11 augustus 9.00 uur
om zegen over onze parochie-vrijwilligers
donderdag 13 augustus 9.00 uur
uit dankbaarheid voor Gods goede gaven
zaterdag 15 augustus geen H.Mis Wijlre
zaterdag 15 augustus 19.00 uur H. Mis Gulpenerberg
zondag 16 augustus 9.30 uur
1e jrd Jeanne Habets-van Can; ouders MobersBastin

dinsdag 18 augustus 9.00 uur
Hein en Henri Hazen
donderdag 20 augustus 9.00 uur
om trouw en standvastigheid voor alle gehuwden
zaterdag 22 augustus 17.30 uur
1e jrd Annie Wijnants; jrd Julie Limpens; Mien
Ortmans-Heugen en zoon Fonny; Jo en Bertha
Ortmans-Simons
Collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk
zondag 23 augustus 9.30 uur
jrd Netty Herberigs (st); jrd Harry Paffen (st)
Collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk
dinsdag 25 augustus 9.00 uur
om eenheid in de kerk
donderdag 27 augustus 9.00 uur
om kracht en bijstand voor onze zieken
zaterdag 29 augustus 17.30 uur
jrd ouders Math en Anneke Gossens-Severijns;
ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers;
ouders Hagelstein-Pieters en dochter Maria;
Pierre Bastin (coll);
voor levende en overleden leden voetbalvereniging SV Geuldal
zondag 30 augustus 9.30 uur
jrd Fred Baltussen; Gerda Martens-Muijrers (coll)

Financiën 2019 Gertrudisparochie Wijlre
Het jaar 2019 was voor de Wijlrese parochie in financieel opzicht geen goed jaar. Sinds lange tijd is
er sprake van een negatief saldo.
Redenen voor het tekort van € 6.808 zijn met name:

minder uitvaarten dan afgelopen jaren waardoor collectes en misstipendia terugliepen;

lagere opbrengst begraafplaats door vervallen grafrechten en minder begravingen;

diefstal van de koperen regenpijpen die uit eigen middelen vervangen moesten worden;

forse verhoging van de premie van de brandverzekering;

bestuurskosten stegen door de tweejaarlijkse vrijwilligersdag in 2019.
We zijn de kascontrolecommissie dankbaar voor hun kritische opmerkingen. Paul Heuskes en Suzanne Packbier adviseerden met name om de onderhoudsvoorzieningen en reserveringen voor de
toekomst nog eens kritisch tegen het licht te houden en beleid op dat punt te formuleren. Hun positieve bevindingen zijn een opsteker voor onze penningmeester en de vele vrijwilligers en donateurs
die onze parochie financieel draaiende houden.

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
www.parochiegulpen.nl

Wijlre
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 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 .06-22290092
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)
Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
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

