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Allerzielen - Allerheiligen
Langzaam maar zeker voelen we de temperaturen dalen en zien we de natuur zich terugtrekken in
de stilte van de winter. Een periode waarin wij als christenen, meer dan ooit, stil staan bij onze dierbare overledenen. We voelen de leegte en het gemis, al kunnen we hun naam en verdiensten niet
vergeten. Juist op zulk een moment is geloof een kracht: te kunnen geloven dat het leven niet in het
niets eindigt! Maar dat we allen eens hopen te delen in het eeuwig leven bij God.
Toch is Allerzielen 2020 een bijzondere dag! We denken bijzonder terug aan hen die in eenzaamheid overleden zijn, waar we geen afscheid van konden nemen! Vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus moeten we letterlijk afstand houden, of een mondkapje opzetten waardoor contact nog
moeilijker is! Juist dan ervaar je de machteloosheid!
Onze kerk nodigt allen uit om te delen in de pijn en verdriet. Dat kunnen we door met elkaar te delen
in de boodschap van hoop. Concreet door elkaar nabij te zijn in gebed, in een luisterend oor of een
bemoedigend woord. Ook in onze kerken zijn onze dierbaren niet vergeten. Hun namen worden
genoemd tijdens de vieringen en een kaars wordt ontstoken, om een beetje licht te brengen in het
duister van verdriet.
Zo overbruggen we elke afstand en zijn we elkaar nabij in de moeilijke momenten.
U veel kracht en troost toewensend,
P.Bronneberg, pastoor-deken

Maatregelen coronavirus
Zoals intussen bekend, zijn de maatregelen tegen het coronavirus, onlangs weer aangescherpt. Zo
mogen er bijv. maar 30 personen deelnemen aan de vieringen! Met name voor de weekendvieringen is dit een moeilijke situatie. Daarom moeten we u dringend verzoeken om u telefonisch aan te
melden, indien u wenst deel te nemen aan de vieringen! Bel daarvoor Gulpen: (0434501226) of
Wijlre (043-4502261). Ook vragen wij u om een mondkapje te dragen in de kerkgebouwen!
De kerkbesturen beseffen dat deze maatregelen moeilijk zijn, zeker met de viering van Allerzielen in
het vooruitzicht! Daarom is er besloten om op zondag een extra eucharistieviering te plannen: om
16.00 uur in Wijlre en 17.00 uur in Gulpen.
Op zondag 1 november zal er in plaats van het Allerzielenlof een uitstelling en moment van aanbidding van het Allerheiligste plaatsvinden, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze uren kan een
ieder de kerk betreden om Gods kracht en troost te vragen door gebed en/of een kaars te ontsteken. In Wijlre zal de lichtjesviering niet door kunnen gaan! Kinderen worden uitgenodigd om op
zondagmiddag hun wens of gebed te komen ophangen in de levensboom.
Om te voorkomen dat er teveel mensen zich verzamelen op het kerkhof, zullen de diaken en deken,
op een gepast moment de graven zegenen op de kerkhoven.

Red Wednesday
Sinds enkele jaren kennen we wereldwijd de actie “Red Wednesday”. Met deze actie wordt aandacht
gevraagd voor vrijheid van Godsdienst en in het bijzonder voor de vervolgde christenen. Daarom is
het voornemen van de kerkbesturen om hier aan deel te nemen, door de kerk op woensdag 25 november a.s. rood aan te lichten. Tevens zullen we hier bijzonder aandacht aan besteden tijdens de
viering van deze avond. Hopelijk sluit u zich ook aan, door op deze avond een extra Onze Vader te
bidden voor deze intentie!

Zondag 1 november Allerheiligen
11.00 uur: jrd ouders Troisfontaine-Munnix en
zoon Harry tevens tiv zoon Pierre (st); jrd ouders
Loozen-Ortmans; José Eussen-Raeven; Leontien Wenders-Sluysmans (col); Jo Heunen (col);
ouders Schols-Collin en kinderen; Hub Lousberg
(echtgenote); Gunther Böhmer en zoon Richard;
Maria Conraads-Janssen en beide ouders
14.00 - 17.00uur: Uitstelling en aanbidding Allerheiligste
17.00 uur: H. Mis
Maandag 2 november Allerzielen
11.00 uur: gedachtenis van alle overleden gelovigen
19.00 uur: géén H.Mis
Woensdag 4 november H.Carolus Borromeüs,
bisschop
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Vrijdag 6 november Alle H.Verkondigers van
het geloof
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 7 november H.Willibrord, bisschop
10.00 uur: Hubertusviering jrd ouders Frans en
Bertha Schmets-Jongen, zonen Hub en Wiel en
dochters Lies en Eugenie; Mayke Zink-Beijer;
Wim Willems (col)
19.00 uur: géén H.Mis
Zondag 8 november Twee-en-dertigste zondag
door het jaar
11.00 uur: 1e jrd Lambert Webers; jrd ouders
Voncken-Bertram; jrd ouders Wouters-Loozen
tevens tiv overleden familieleden; Theo Gerrekens (col); Jacques Van den Hove (col); Sjeng
Houben (col)
Maandag 9 november Kerkwijding Basiliek
St.Jan van Lateranen
19.00 uur: tev H.Bernadette
Woensdag 11 november H.Martinus (van
Tours), bisschop
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede
gaven
Vrijdag 13 november
19.00 uur: om Gods zegen over de inzet
van onze vrijwilligers
Zaterdag 14 november
19.00 uur: jrd Frans Coenjaarts en Jeanny
Coenjaarts-Ernenst (st); echtpaar Hubert en
Liza Didden-Janssen (st); echtpaar Jef en Mia
Janssen-Lardinois (st); Fieny DeBie-Voncken
(col); Maria Vluggen (col)

Zondag 15 november Drie-en-dertigste zondag
door het jaar
11.00 uur: zeswekendienst Gerrie de MunterSieben; jrd ouders Hub Lemmens en Marietta
Lemmens-Franken (st); jrd ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); jrd
ouders van der Heijden-Blezer; overledenen van
de familie Habets-Opreij; Wilma de Vries-Dera
(col)
Maandag 16 november
19.00 uur: om eenheid in de kerk
Woensdag 18 november
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Vrijdag 20 november
19.00 uur: voor de vervolgde christenen
Zaterdag 21 november Opdracht van de
H.Maagd Maria
19.00 uur: uit dankbaarheid
Zondag 22 november Christus, Koning van het
Heelal
11.00 uur: 1e jrd Mia van Dongen-Beijleveld; jrd
ouders Cobbenhagen-Horbach (st)
Maandag 23 november
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie
Woensdag 25 november
19.00 uur: ouders Delnoij-Heuts; ouders Brouwers-Hendriks en zonen Jan en Bert
Vrijdag 27 november
19.00 uur: voor onze paus en bisschoppen
Zaterdag 28 november
19.00 uur: jrd Maurice Martinussen; Augusto
Diana
Zondag 29 november
11.00 uur: Jacques Van den Hove (col)
Maandag 30 november
19.00 uur: voor een bijzondere intentie
Familieberichten
Overleden
op 30 september 2020 Gerrie de MunterSieben, 89 jaar
op 6 oktober 2020 Leo Schlenter, 78 jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Spreuken
Spreuk van de maand
Liefde leeft altijd voort, waar het leven eindig is.
Weer /natuur spreuk
De natuur bedriegt ons nooit: wij zijn het altijd die onszelf bedriegen.
Alzheimer Café
In verband met het coronavirus zullen er dit jaar geen bijeenkomsten zijn van het Alzheimer Café.

Overleden in het kerkelijk jaar 2019-2020 Parochie St.Petrus Gulpen
Deken Constant Clerx
Dies Blume
Lambert Webers
Mia van Dongen-Beijleveld
Jef Vleugels
Marie-José Ploemen
Wim Willems
Fieny DeBie-Voncken
Jean Peerboom
Giel Webers
Maria Vluggen
Theo Gerrekens
Jo Heunen
Barbara Schols-Bruels
Mien Frederiks
Sjeng Houben

77 jaar
87 jaar
70 jaar
87 jaar
91 jaar
74 jaar
80 jaar
83 jaar
86 jaar
78 jaar
59 jaar
89 jaar
75 jaar
90 jaar
68 jaar
88 jaar

Erik Haffmans
Jo Steijns
Harry Mourmans
Betsy Linckens-Herman
Leen Muijrers-Ruipers
Ria Harings-Gerhards
Leontien Wenders-Sluysmans
Maria Pennings-Deguelle
Wilma de Vries-Dera
Hub Lousberg
Bertien Hutschemaekers-Herman
Paula Sauer-Steens
Jacques Van den Hove
Gerrie de Munter-Sieben
Leo Schlenter

86 jaar
84 jaar
86 jaar
86 jaar
83 jaar
79 jaar
90 jaar
72 jaar
66 jaar
69 jaar
96 jaar
81 jaar
86 jaar
89 jaar
78 jaar

HalloHeuvelland, het digitale dorpsplein van Gulpen-Wittem
Op 20 september jl. werd HalloHeuvelland feestelijk gepresenteerd.
HalloHeuvelland is hét digitale dorpsplein van en voor inwoners
van Wijlre en de andere dorpen van de gemeente GulpenWittem. Het is een online platform waar dorpsbewoners elkaar
ontmoeten. Iedereen kan meedoen en berichten plaatsen. Het is
heel gebruiksvriendelijk. Op HalloHeuvelland vind je het laatste nieuws uit je eigen buurt, van verenigingen, bedrijven en inwoners. Het is ook dé plek om spulletjes aan te bieden of te vinden. En
waar je hulp kunt vragen of geven. Je vereniging kan op HalloHeuvelland nieuwe leden werven of
activiteiten vermelden op de agenda.Ben je ondernemer? Presenteer dan je bedrijf en vertel wat je
te bieden hebt.
Blijf op de hoogte van wat er speelt in Wijlre of de andere dorpen van Gulpen-Wittem.
Neem een kijkje op HalloHeuvelland en laat je verrassen!
Dorpsverbinders
HalloHeuvelland is een initiatief van de gezamenlijke kernoverleggen in Gulpen-Wittem. Ieder kernoverleg wil graag in contact staan met de inwoners van zijn dorp. HalloHeuvelland maakt dat mogelijk. Als dorpsverbinder willen we alle mooie dingen zichtbaar maken en mensen, bedrijven en verenigingen verbinden. En misschien wel het allerbelangrijkste….
Door meer onderling contact, ook via HalloHeuvelland, help je mee de vitaliteit en leefbaarheid van
je eigen leefomgeving te verbeteren.
Wij zijn de dorpsverbinders voor Wijlre:

Jacq en Ingrid Theunissen, e-mail: jacq.halloheuvelland@gmail.com;

Ingrid Theunissen, e-mail: ingrid.halloheuvelland@gmail.com;
 - Martin Creusen, e-mail: martin.halloheuvelland@gmail.com;
 - Hilda Keulders, e-mail: hilda.halloheuvelland@gmail.com.
Als dorpsverbinders zullen wij er alles aan doen om HalloHeuvelland tot een succes te maken. We
hopen dat veel Wijlrenaren HalloHeuvelland gaan gebruiken en uitdragen.
Hoe meer mensen meedoen, hoe meer HalloHeuvelland dé digitale ontmoetingsplek wordt in de
gemeente Gulpen-Wittem.

Belangrijke data deze maand:
1 november: Uitstelling en aanbidding Allerheiligste
2 november: Gedachtenis aan alle overleden gelovigen. In Gulpen is dan de H.Mis om 11.00 uur en
in Wijlre om 19.00 uur
7 november: Hubertusviering in Gulpen. Om 10.00 uur is er een bijzondere viering in Gulpen.
25 november: Red Wednesday. We staan deze avond bijzonder stil bij het lijden van alle vervolgde
christenen

Ter overweging het gedicht: Naast jou
Laat me naast je staan als de wereld grauw lijkt
en je een schaduw bent van wie je was.
Laat me dichtbij komen en je een hand toesteken.
Laat me delen in wat je voelt en denkt.
Misschien staan we samen minder machteloos.

Interview met statushouder Nezam Hassan
Het is meer dan 3 jaar geleden dat de familie Hassan Syrië ontvluchtte. Met pijn in zijn
hart moest vader Nezam, geboren in Agülah, met zijn gezin zijn geboorteland
verlaten. Na omzwerving via Turkije en
Griekenland kwam de familie in Gulpen
terecht, hun uiteindelijke woonplaats. Hier
voelen zij zich al snel thuis. Er wonen hier
zoveel goede mensen, zegt vader.
Omdat Nezam de Nederlandse taal nog
niet zo goed spreekt is zijn jongste zoon
Saleh bij het interview als tolk aanwezig.
Met trots vertelt Saleh dat hij 5 talen
spreekt: Arabisch, Turks, Koerdisch, Engels en Nederlands. Het Limburgs verstaat
hij ook al goed. Vader is nog actief aan het
inburgeren. Dit gaat niet vanzelf. Hij gaat
naar Maastricht, naar de inburgeringscursus. Daarnaast gaat hij elke woensdag
naar het taalcafé in Gulpen. Hier leer je de
Nederlandse taal pas echt goed zegt hij, omdat je over alledaagse dingen kunt praten. Hij vindt het
jammer dat hij zijn oude beroep als taxichauffeur nog niet kan uitvoeren. Omdat Nezam in Nederland opnieuw zijn rijbewijs moet halen is hij aan het lessen. De theorie heeft hij al gehaald, in november moet hij praktijkexamen doen. In de tussentijd wil hij zich toch dienstbaar maken. Daarom
is hij onder andere vrijwilliger geworden op het kerkhof in Gulpen. Hij helpt de beheerder bij het
onderhouden en onkruid verwijderen. Met trots vertelt hij dat hij de sleutel heeft van de materiaalruimte. Zo kan hij geheel zelfstandig zijn werk uitvoeren. Wanneer er een begrafenis is zorgt Nezam dat het kerkhof “picobello” in orde is. Vaak wordt hij daarbij geholpen door zijn zoons Achmed
en Saleh. Ook hier leert hij de taal omdat hij regelmatig met mensen die op het kerkhof komen
spreekt. Zoon Achmed werkt ook in de bakkerij van Talentino.
In de zomer van dit jaar heeft Nezam gewerkt bij het Mariabeeld op de Gulpenerberg. Omdat de
vrijwilligers die daar het groen onderhouden een dagje ouder worden kunnen ze best wat hulp gebruiken. Ook werkt hij ’s zaterdags bij Canilos in Gulpen.
Over het geloof is Nezam duidelijk. Hij is geen moslim. Wel leest hij de koran maar ook de bijbel.
Over de bijbel wilt hij nog veel leren. Ook wil hij graag de kerk van Gulpen van binnen zien. Op de
avond van het interview is die wens in vervulling gegaan.
Nezam heeft een heel positieve instelling. Maar toch heeft hij het er vaak moeilijk mee dat zijn familie nog in Syrië woont. Hij denkt nog veel aan zijn ouders die overleden zijn. Troost is dat zij de
vreselijke oorlog in hun vaderland niet mee hebben hoeven maken. Onlangs is zijn schoonmoeder
overleden. Daar kon de familie niet bij zijn en dat doet pijn.
In Gulpen heeft hij veel steun van mensen zoals Harrie en Ria. Ook zijn taalmaatje Anita helpt hem
veel. Door deze mensen wordt de pijn en stuk draaglijker.
Fons Bessems en Ed Meessen

Bedankt
Na de Heilige Mis op zondag 4 oktober, de feestdag van Sint Franciscus, werd ik blij verrast met
de toekenning van de “Moes”. Op dat moment schoten er heel veel momenten als een flits door
mijn gedachte. Blijde momenten, droevige momenten, successen en teleurstellingen. Uiteindelijk
zijn al die momenten tot stand gekomen door wederzijds vertrouwen. Of het nu ging om bestuurlijke zaken of hulp in de persoonlijke sfeer, de basis was vertrouwen.
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor het genoten vertrouwen maar ook iedereen bedanken die
het mogelijk hebben gemaakt om dit werk te kunnen en mogen doen.
Ed Meessen

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

Zondag 1 november 9.30 uur
jrd ouders Louis Sour en Maria Wijnands (st);
Math Vanhommerig (col); ouders Mobers-Bastin;
Gerda Martens-Muijrers (col); Rob Nacken en
familie; Math Ramakers (col); Mieke van den
Boorn-Leurs (col)
Zondag 1 november 14.00 - 16.00:
Uitstelling en aanbidding Allerheiligste
16.00 uur: H. Mis
Maandag 2 november 19.00:
H. Mis voor alle overleden gelovigen
Dinsdag 3 november 9.00 uur
om de eeuwige rust voor onze overledenen
Donderdag 5 november 9.00 uur
voor onze paus en bisschoppen
Zaterdag 7 november vanaf 9.00 uur ziekencommunie
Zaterdag 7 november 17.30 uur
jrd ouders H. Sleijpen-Meessen (st); Jo en Bertha Ortmans-Simons
Zondag 8 november 9.30 uur
jrd Sjef Kurvers
Dinsdag 10 november 9.00 uur
om eenheid in de kerk
Donderdag 12 november 9.00 uur
om kracht en bijstand voor onze zieken, met
name voor hen die getroffen zijn door het coronavirus
Zaterdag 14 november 17.30 uur
jrd Johan Keulders en Mia Keulders-Thewissen
(st); Theo Coonjers; Martin Sleijpen (col); Pierre
Bastin (col); Lor Hupperichs (col)

Zondag 15 november 9.30 uur
jrd ouders Jozef Bertram en Anna Geelen (st);
Nelly van Druten-Bogers en overl familieleden
(col); Friedel Heckmanns (col); Agnes VaassenAelmans (col)
Dinsdag 17 november 9.00 uur
Hein en Henri Hazen
Donderdag 19 november 9.00 uur
voor de vluchtelingen
Zaterdag 21 november 17.30 uur
jrd Michel Scheepers; ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers; ouders Hagelstein-Pieters en
dochter Maria
Zondag 22 november 9.30 uur
jrd Winand Knops en Annie Knops-Crutzen; voor
leden en overleden leden gem. kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Dinsdag 24 november 9.00 uur
voor het welzijn van onze parochies
Donderdag 26 november 9.00 uur
uit dankbaarheid bgv 55 jarig huwelijk Tiny en
Jan Limpens-Beckers
Zaterdag 28 november 17.30 uur
1e jrd Henk Gelders; jrd ouders BraekenVoncken en zoon Jan (st); jrd François Widdershoven
Zondag 29 november 9.30 uur
1e jrd Bertien Hendriks-Dautzenberg; jrd Frans
Hendriks
Familieberichten
Overleden
20-09-2020 Johan Dautzenberg, 80 jaar
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede
Gedoopt
27-09-2020 Twan Blom
18-10-2020 Jurre Kleijntjens
Moge de dopelingen altijd de vreugde van de
Heer ervaren in zijn leven

Overleden in het kerkelijk jaar 2019 - 2020 parochie St. Gertrudis Wijlre
Deken Constant Clerx
Bertien Hendriks-Dautzenberg
Mia Keulders-Thewissen
Henk Gelders
Math Vanhommerig
Peter Blezer
Gerda Martens-Muijrers
Friedel Heckmanns
Math Ramakers
Mieke van den Boorn-Leurs

77 jaar
82 jaar
89 jaar
72 jaar
69 jaar
62 jaar
81 jaar
78 jaar
69 jaar
81 jaar

Gerda Weerts - van Liere
Niek Gossens
Nelly van Druten-Bogers
Agnes Vaassen-Aelmans
Adriaan Geurts
Lor Hupperichs
Johan Dautzenberg

88 jaar
82 jaar
91 jaar
99 jaar
86 jaar
89 jaar
80 jaar

Encycliek 'Fratelli tutti' nu online
Paus Franciscus stelt in zijn nieuwe encycliek 'Fratelli tutti' (Allen broeders) het voorbeeld van de
barmhartige Samaritaan centraal. De paus pleit in zijn nieuwe rondzendbrief voor een rechtvaardige en broederlijke samenleving. De paus heeft de tekst zaterdag 3 oktober ondertekend in Assisi, waar de heilige Fransciscus begraven is. Zondag 4 oktober, de feestdag van Sint Franciscus, werd de tekst gepubliceerd. De nieuwssite van KRO-NCRV maakte een korte samenvatting
en linkt naar de volledige tekst in diverse talen.
U vindt de tekst op: https://www.bisdom-roermond.nl/Encycliek-Fratelli-tutti-nu-online

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
Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder)
Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel .043-4504320 (kerkhofbeheerder)
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

