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In hoc signo vinces… (in dit teken zult gij overwinnen)
Wandelend langs de Tiber in Rome, kom je langs ‘Ponte Milvio’
waar deze spreuk opgetekend staat. Deze gaat terug op de Romeinse keizer Constantijn de Grote in de IVe eeuw. Voorafgaand
aan de slag bij de Milvische brug zou hij een visioen hebben gehad
van een oplichtend kruis aan de hemel met bovengenoemde tekst.
Daarna zou Christus aan hem verschenen zijn in een droom, om
hem uit te leggen dat hij het teken van het christendom moest inzetten tegen zijn vijanden.
Zeker in deze tijd is het niet gebruikelijk te spreken over het kruis
als een symbool van overwinning. Dit teken is immers al uit menig
huis verbannen! Het staat voor velen eerder als symbool van lijden.
We worden liever niet herinnerd aan Goede Vrijdag..
En toch vieren wij als christenen in deze septembermaand de overwinning van het Kruis. Op 14 september viert de kerk het feest van Kruisverheffing! Het is dan exact
40 dagen na het feest van de Gedaanteverandering, de dag dat Jezus verscheen in hemelse glorie.
De apostelen juichten toen ze dit mee maakten! Totdat Jezus Zijn lijden, sterven en verrijzen aankondigde. Toen veranderde hun houding, want dat hadden ze niet verwacht… dat konden ze nog
niet begrijpen. Wij wel?
We staan er misschien niet bij stil, maar dit teken staat midden in ons leven! We maken het kruisteken aan het begin en het einde van een gebed; bij het opstaan of slapen gaan; ouders die hun kindje tekenen met het kruis, mijn moeder maakte met het mes een kruisteken wanneer zij het brood
ging snijden, zelfs in ons dagelijks taalgebruik maken we er vaak gebruik van!
In momenten van lijden of vreugde, telkens weer mogen we opkijken naar het kruis! Dat is geloven
dat niet het kwaad overwint, maar Gods liefde.
Een eenvoudig gebaar… maar een machtig teken!
P.Bronneberg, pastoor-deken

Spreuken
Spreuk van de maand:
Wie de wereld wil veranderen begint het best bij zichzelf.
Weer /natuur spreuk:
De stilte der natuur heeft vele geluiden.

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

Woensdag 2 september
19.00 uur: Lambert Webers (col)
Vrijdag 4 september
Vanaf 9.00 uur ziekencommunie
19.00 uur: Toediening H.Vormsel
tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 5 september
19.00 uur: jrd echtpaar Meijs-Noteboren (st);
Mayke Zink-Beijer; Wim Willems (col); Augusto
Diana; Lambert Webers
Zondag 6 september Drieëntwintigste Zondag
door het jaar
11.00 uur: 1e jrd Bèr Senden; jrd Sjeng Bleser;
jrd ouders Boumans-Vrösch (st); jrd ouders Mathieu en Elly Gerrickens-Peeters; ouders Gerrickens-Peerboom, dochter Maria en ouders Peeters-van de Boel; Sjeng Houben (col)
Maandag 7 september
19.00 uur: tev H.Bernadette
Woensdag 9 september
19.00 uur: voor de levende- en overleden leden
van het Maria-comité; voor een bijzondere intentie
Vrijdag 11 september
19.00 uur: géén H.Mis
Zaterdag 12 september
19.00 uur: zeswekendienst Bertien Hutschemaekers-Herman; jrd Marga Jacobs; jrd Sjef Meertens en Mia Meertens-Hoche tevens tiv ouders
Hoche-Cobben en zoon Hub en ouders Meertens-van Laar en kleinzoon Peter; jrd Liza
Didden-Janssen tevens tiv Hubert Didden (st);
echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st)
Zondag 13 september Vierentwintigste Zondag
door het jaar
11.00 uur: jrd echtpaar Ploemen-Pinckers (st);
jrd Walter Gulikers; jrd ouders Essers-Denis;
Theo Gerrekens (col); Wilma de Vries-Dera
(col); Mien Frederiks en we bidden speciaal voor
haar zoon Jeroen; uit dankbaarheid en voor
sterkte
Maandag 14 september Kruisverheffing
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie
Woensdag 16 september HH.Cornelius, paus,
en Cyprianus, bisschop, martelaren
19.00 uur: Harry Mourmans tevens tiv Christien
Mourmans-Herben
Vrijdag 18 september
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Zaterdag 19 september
19.00 uur: 1e jrd Mayke Zink-Beijer tevens als
jrd Mathieu Zink; Maria Vluggen (col)
Zondag 20 september Vijfentwintigste Zondag
door het jaar
11.00 uur: zeswekendienst Paula Sauer-Steens;
jrd echtpaar Pinkers-Hendrikx (st); jrd ouders
Pinckers-Offermans tevens tiv Miriam, Maria en
Mia;

Zondag 20 september vervolg
ouders Willem Gerrickens en Mia Gerric
kens-Cremers (st); Fieny DeBie-Voncken (col);
Jo Heunen (col); ouders Heunen-Meurers en
ouders van Wersch-Breuer en broer Paul;
Maandag 21 september H.Matteüs, apostel en
evangelist
19.00 uur: om Gods zegen voor alle parochiële
vrijwilligers
Woensdag 23 september H.Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Vrijdag 25 september
19.00 uur: uit dankbaarheid
Zaterdag 26 september
19.00 uur: jrd Beb Bessems-Austen (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st); Jef
Vleugels (col); Lambert Webers (col)
Zondag 27 september Zesentwintigste Zondag
door het jaar
11.00 uur: zeswekendienst Jacques Van den
Hove; jrd Gèr (Sjir) Cobbenhagen (st); jrd ouders
Joseph Wouters en Lieske Wouters-Franssen
(st); Dies Blume (col); Mia van DongenBeijleveld (col); Sjef Horbach (geboren te Gulpen en overleden in Sydney Australië
Maandag 28 september
19.00 uur: ouders van Knippenberg-Collijn en
zoon Harry (st)
Woensdag 30 september H.Hiëronymus, priester en kerkleraar
19.00 uur: Jef Vleugels (col)
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
gedoopt
op 16 augustus Benthe Lemmens
op 22 augustus Memphis Vluggen
Moge de dopelingen altijd de vreugde van de
Heer ervaren in hun leven
overleden
op 21 juli 2020 Hub Lousberg, 69 jaar
op 25 juli 2020 Bertien HutschemaekersHerman, 96 jaar
op 2 augustus 2020 Paula Sauer-Steens, 81 jaar
op 6 augustus 2020 Jacques Van den Hove, 86
jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Wij feliciteren de vormelingen van Gulpen
Damien Schreuder
Dylan Schmets
Eelco Moors
Finn Simons
Iris Schellings
Jeffrey Peerboom
Kane Notermans
Keano Schreuder

Lara Pieters
Laura Frijns
Liv Franssen
Lorenzo Vluggen
Maximilian Kromhout
Milan Eichhorst
Naomi Peerboom
Nathan Schreurs

Philippe Schijns
Raf Bormans
Seppe Souren
Thijn Jongen
Tycho Gielen
Veerle de Bie
Vince Loomans
Xavier Lecoeur

Wij feliciteren de vormelingen van Wijlre
Op vrijdag 11 september zullen in de kerk van Wijlre 11 kinderen van groep 8 het H. Vormsel ontvangen. De viering begint om 19 uur.
Aangezien de kerk van Wijlre alleen voldoende plaats biedt aan de gezinnen en de opa’s en oma’s
van de communicanten, kunt u de viering alleen bijwonen als u een kaartje heeft.
De families van de vormelingen zullen die tijdig krijgen.
De vormelingen hebben zich tijdens de lessen op school voorbereid. Eigenlijk was het de bedoeling
om het vormsel in maart te ontvangen maar dat kon niet doorgaan.
Tijdens de coronaperiode hebben de kinderen al in praktijk kunnen brengen wat de opdracht van
het vormsel inhoudt.
Regelmatig zijn er tekeningen en knutselwerkjes van de kinderen verspreid bij zieke of oude mensen die vaak alleen thuis zijn.
De namen van de vormelingen zijn:
Jelle Baltussen
Emma Dolata
Bo Eijkenboom
Fleur Frijns
Pie Geurts
Thomas Meijers
Aymé Prast
Sam Robberts
Nienke Schillings
Len Stassen
Sanne van Proemeren

Wij feliciteren de communicanten in Wijlre
De communieviering in Wijlre was gepland op Pinksterzondag 31 mei maar zoals bekend kon het
feest op die dag niet doorgaan. We verheugen ons op de communieviering van zondag 13 september. Hopelijk zijn er voldoende mogelijkheden voor iedereen voor een mooi feest met de recente
nieuwe maatregelen. Heel erg jammer voor de kinderen en de families in onze parochie.
Iedereen werkt eraan mee dat het een feestelijke dag wordt. De kerk wordt mooi versierd, de harmonie zal de kinderen begeleiden en tijdens de viering zal een klein ensemble van de harmonie
spelen. Na afloop is de hele harmonie in corona-opstelling aanwezig om de communieviering bij de
kerk feestelijk af te sluiten. Hopelijk daarna voor iedereen een feestelijke dag binnen alle beperkingen die er zijn.
De kinderen hebben ook dit jaar communielessen gehad van communie-juf Marie-José Degens
rondom het thema “Jezus kleurt je leven”. De kinderen hebben o.a. een excursie gehad naar de
eigen parochiekerk en mochten een doopviering bijwonen. Dat was bijzonder dit jaar omdat een van
de communicantjes toen zelf gedoopt is. Ook zal er tijdens een excursie aandacht besteed worden
aan het goede doel. Dat zijn dit jaar de contactclowns voor ouderen en dementerenden. Juist in
deze coronatijd hebben de kinderen zelf kunnen ervaren hoe het is om minder of in ieder geval
anders contact te hebben met hun naasten/opa's en oma's; en dus ook hoe belangrijk dit contact is.
Op zondag 13 september zullen om 9.30 uur 14 kinderen in Wijlre de eerste H. Communie ontvangen. De communicanten 2020 zijn:
Nelke Baggen
Dr. Franssesstraat 5
Bente Baltussen Brouwerijstraat 1A
Britt Bartholomé
Hoensbroek
Finn Beset
B.B. an Hövellstraat 39
Finn Gossen
Antoon Coolenstraat 4
Emma Hodiamont Grachtstraat 30, S.o.G
Jolie Kaelen
Wijlre
Zeb Krott
B. Van Laarstraat 45
Vera Meijers
Brouwerijstraat 18
Teuntje Moulen Marchierstraat 18
Bob Mullenders
Burg. Van Laarstraat 44
Yanou Richardson Parallelweg 36
Mads en Vesper Jaminon Graafstraat 18 S.o.G
Aangezien de kerk van Wijlre alleen voldoende plaats biedt aan de gezinnen en de opa’s en oma’s
van de communicanten, kunt u de viering alleen bijwonen als u een kaartje heeft.
De families van de communicanten zullen die tijdig krijgen. Uiteraard bent u even voor aanvang en
na afloop aan de kerk welkom om de kinderen te begroeten op veilige afstand.

Interview met dames van het Hoeskamerproject in Wijlre
Lucy Schepers, Martha Lemmens en Marlies Hodiamont zijn de drijvende krachten
achter het Hoeskamerproject in het Parochiecentrum aan de Holegracht te Wijlre.
Vanaf het begin, 5 jaar geleden, zijn zij
elke eerste woensdag van de maand present om een smakelijke en gezellige middag voor hun gasten te organiseren.
“We doen dit niet alleen, maar samen met
een wisselende groep vrijwilligers kunnen
we het onze gasten naar hun zin maken.”
was de eerste reactie van de drie dames.
En dat de bezoekers van het Hoeskamerproject het fijn vinden om te komen blijkt wel uit het feit dat de Hoeskamer altijd vol zit. Er zijn inmiddels zo’n 13 gasten die er vanaf de eerste maaltijd bij zijn.
De dames doen hun werk met heel veel plezier. We lachen veel en onze gasten zijn erg dankbaar.
Rond 10.00 uur wordt de vergaderruimte in het parochiecentrum omgetoverd tot een heus restaurant. De tafels worden ingedekt en op elke tafel staat wel een bloemetje. Het diner begint om 12.00
uur, maar de eerste gasten zijn al om 11.30 uur aanwezig. Om 15.00 uur is het afgelopen. De dames doen de afwas, poetsen de ruimtes zodat alles weer netjes is voor de volgende activiteiten.
Het concept is sinds de start niet veranderd. Dat willen onze gasten, zeggen de dames. Om 12.00
uur wordt een driegangenmenu, bestaande uit (zondagse) soep, een hoofdgerecht en een toetje,
geserveerd. Na afloop is er nog koffie met een bonbon. Het menu wordt voorbereid en uitgeserveerd door de talenten van Talentino.
Aansluitend is er tijd voor gezelligheid. Er is een groep kaarters, anderen doen spelletjes en weer
anderen vinden het gezellig om te babbelen.
Soms wordt er na het diner even tijd ingeruimd voor informatie. Maar de gezelligheidsfactor is voor
de bezoekers het belangrijkst waar vooral nieuwtjes uit het dorp worden uitgewisseld. Toen onze
burgemeester een ochtend meegeholpen had, werd haar na het diner op subtiele wijze door de
gasten kenbaar gemaakt dat het nu tijd was voor hun eigen activiteiten. Dus de burgemeester kon
gaan afwassen.
De ruimte in het parochiecentrum biedt ruimte voor maximaal 26 personen, wat jammer is omdat er
geen mogelijkheid is voor uitbreiding. Gezien de leeftijd van de gasten, er zijn 6 personen ouder
dan 90 jaar, kan het vervoer een probleem zijn. Maar we hebben gelukkig een aantal vrijwilligers (4
chauffeurs) die de gasten die slecht ter been zijn halen en brengen.
In Wijlre worden een aantal activiteiten georganiseerd voor dezelfde doelgroep, wij willen hiervoor
geen concurrent zijn, zeggen de dames, maar ons concept is uniek in Wijlre en wordt door de gasten ook gewaardeerd. En voor de prijs hoeven ze het niet te laten. Er is een eigen bijdrage maar
door subsidie en sponsoren kan de prijs laagdrempelig blijven.
Jammer dat als gevolg van de corona maatregelen het Hoeskamerproject niet kan doorgaan. Wij
hopen dat dit niet lang meer duurt.
Het Hoeskamerproject wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Paus Franciscusgroep Wijlre. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 043-4501244.
Fons Bessems en Ed Meessen

Wist u dat







het H.Hartbeeld op het Kapelaan Pendersplein op 27 oktober 1929 plechtig werd ingezegend als laatste hartewens van deken Schröeder die op 8 december 1927 plotseling stierf
in de sacristie?
het nieuwe gemeenschapshuis “het Gulpener Hoes” een juweeltje is?
de bloemen in het centrum van Gulpen een lust voor het oog zijn?
wij nog altijd de 1 ½ meter handhaven?
de Eucharistieviering op de Gulpenerberg op 15 augustus een hoogtepunt was die door
meer dan 120 personen bezocht werd?

Dinsdag 1 september 9.00 uur
voor vrede in de wereld
Donderdag 3 september 9.00 uur
om eenheid in de kerk
Zaterdag 5 september vanaf 9.00 uur ziekencommunie
Zaterdag 5 september 17.30 uur
jrd ouders Pisters-Keulders (st); Henk Gelders
(col); Mia Keulders-Thewissen (col)
collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk
Zondag 6 september 9.30 uur
zeswekendienst Nelly van Druten-Bogers; jrd
Harie Bex en Maria Sour (st); jrd ouders DiddenWijnen en familie;
jrd Jaan van Beek
collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk
Dinsdag 8 september 9.00 uur
voor het welzijn van onze parochies
Donderdag 10 september 9.00 uur
broers Jeu, Wiel en Ger Beckers
Vrijdag 11 september 19.00 uur Toediening H.
vormsel.
voor Fred Baltussen
Zaterdag 12 september 17.30 uur
Theo Coonjers; Pierre Bastin (col); ouders Hagelstein-Pieters en dochter Maria; Wim Born en
John; Math Ramakers (col); Mieke van den
Boorn-Leurs (col)
Zondag 13 september 9.30 uur E.H. Communie
Fred Baltussen
Dinsdag 15 september 9.00 uur
Hein en Henri Hazen
Donderdag 17 september 9.00 uur
om geloof in onze gezinnen

Zaterdag 19 september 17.30 uur
voor het welzijn van onze parochianen; bijzondere intenties
Zondag 20 september 9.30 uur
jrd familie Winthagen (st); jrd Jo Schillings; Marian Schillings; ouders Schillings-Keulders; ouders
Mobers-Bastin
Dinsdag 22 september 9.00 uur|
voor onze vrijwilligers
Donderdag 24 september 9.00 uur
voor de jeugd
Zaterdag 26 september 17.30 uur
jrd ouders Pieters-Mechgels (st)
Zondag 27 september 9.30 uur
1e jrd Martin Sleijpen; jrd Lies Claessens
Dinsdag 29 september 9.00 uur
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen
en jongeren
Familieberichten
Overleden
18 juli 2020 Nelly van Druten-Bogers, 91 jaar
31 juli 2020 Agnes Vaassen-Aelmans, 99 jaar
15 augustus 2020 Adriaan Geurts, 86 jaar
16 augustus 2020 Lor Hupperichs, 89 jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede
Gedoopt.
op 23 augustus Nelke Baggen
Moge de dopeling steeds de vreugde van de
Heer ervaren in haar leven.

Communicanten Wijlre

We wensen de communicanten van harte proficiat en een heel mooie dag toe!

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
Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris
Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester
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
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

