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Advent in coronatijd
Nog geen jaar geleden was het “een virus”… ver weg in China, daarna in Noord Italië dus dichterbij.
Intussen houdt ditzelfde virus de hele wereld al maandenlang gevangen. Steeds meer dringt het tot
ons door dat we uiteindelijk maar kleine en kwetsbare mensen zijn in de schepping, die een ‘broos’
bestaan leiden. Meer dan ooit worden we geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid.
Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt. Gelukkig mogen we wel vertrouwen! En niet radeloos in paniek raken. Want iedere dag is
weer een nieuwe kans om de aanwezigheid van God te ervaren, in het aandachtig zoeken van
het goede. We mogen de hoop uitdragen in de wereld, een licht te zijn voor elkaar, door om te zien
naar de mensen om ons heen.
Advent wijst ons op de komende Christus, die tot de wereld komt om een ‘Licht’ te zijn in de duisternis. Hoopvol zien we uit naar Hem! Die ons de kracht schenkt om dit te dragen!
Advent 2020 mag voor ons een nieuwe kans zijn om onze christelijke spiritualiteit te herontdekken:
de Bijbel ter hand te nemen en te luisteren wat de Emmanuel (God met ons) ons te zeggen heeft.
Laten we niet vergeten te ‘genieten’ van hetgeen we misschien ontdekken!

Het was anders dan anders…
Anders dan anders, maar zeker niet minder indrukwekkend! De viering ter ere van Sint Hubertus in
coronatijd! De markt kon niet doorgaan, maar Sint Hubertus werd op een bijzondere wijze aangeroepen tijdens een toespraak van de burgemeester (zie onze website) en tijdens de viering. Deze
werd muzikaal opgeluisterd door een ensemble van Harmonie St. Petrus, organist & cantor. Maar
zeker niet te vergeten de bijdrage van ondernemers en bewonersnetwerk. Langs deze weg willen
we iedereen die hier aan bijgedragen heeft, hartelijk dank zeggen!

Spreuken
Spreuk van de maand
De Advent geeft ons hoop: een hoop die niet teleurstelt.
Weer /natuur spreuk
“Kijk naar de natuur en kalmeer je gemoed”.

Seniorenproject Dr. Ackenshuis
Wilt u leeftijdsgenoten uit de buurt ontmoeten en samen deelnemen aan diverse laagdrempelige
activiteiten? Zorgorganisatie Sevagram organiseert op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
leuke activiteiten, zoals gezelschapsspellen, creatieve activiteiten, geheugentraining, enz. Voor
deelname aan de dagopvang heeft u een WMO indicatie nodig. U bent dan welkom van 10.00 tot
16.00 uur. Daarnaast bieden we op dezelfde dagen, in de middaguren, op dezelfde locatie ook het
seniorenproject aan. Hiervoor heeft u geen indicatie nodig. U bent dan welkom van 13.00 tot 16.00
uur. Zien we u binnenkort bij het seniorenproject in het Dr. Ackenshuis?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Bertram–Coerver (wijkcoördinator): 06
-51150246

Woensdag 2 december
19.00 uur: Jef Vleugels (col)
Vrijdag 4 december
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie
18.00 uur Uitstelling en aanbidding Allerheiligste.
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid; Leontina Wenders-Sluysmans (vw vriendin José)
Zaterdag 5 december
19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; Bernard Hacking
en Dora Hacking-Thijssen (st)
Zondag 6 december Tweede Zondag van de
Advent
11.00 uur: jrd echtpaar Frankort-Heijnen (st); jrd
Louis Debougnoux; jrd Louise Van den HoveFranssen en Lizie Van den Hove-Weerts; Sjeng
Houben (col); ouders Pinckers-Offermans tevens
tiv overledenen van de familie
Maandag 7 december H.Ambrosius, bisschop
en kerkleraar
19.00 uur: voor alle corona-slachtoffers
Woensdag 9 december
19.00 uur: voor de levende- en overleden leden
van Maria-comité
Vrijdag 11 december
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Zaterdag 12 december
19.00 uur: jrd Ella Jacobs-Habets; Bèr Senden;
Maria Vluggen (col)
Zondag 13 december Derde Zondag van de
Advent
11.00 uur: jrd ouders Leo Didden en Maria
Didden-Höppener (st); Maria Frankort-Heijnen
(st); ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); Wilma de Vries-Dera (col);
Leontina Wenders-Sluysmans (vw vriendin José)
Maandag 14 december H.Johannes van het
Kruis, priester en kerkleraar
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Woensdag 16 december
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Vrijdag 18 december
Vanaf 09.00 uur Kerst-/Ziekencommunie
19.00 uur: tev H.Bernadette
Zaterdag 19 december
19.00 uur: jrd Jef Janssen tevens tiv Mia Janssen-Lardinois (st); echtpaar Hubert en Liza
Didden-Janssen (st); Lambert Webers (col)
Zondag 20 december Vierde Zondag van de
Advent
11.00 uur: jrd Wiel van Ham; ouders FouargeFeron en ouders Fouarge-Schins

Maandag 21 december
19.00 uur: om eenheid in de kerk
Woensdag 23 december
Vanaf 9.00 uur Kerst/Ziekencommunie
19.00 uur: voor onze vrijwilligers
Donderdag 24 december
22.30 uur: nachtmis
Augusto Diana
Vrijdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis
11.00 uur: José Eussen-Raeven; Harry Mourmans tevens tiv Christien Mourmans-Herben;
Leontien Wenders-Sluysmans (col); Jo Heunen
(col); Huub Gillissen; Gunther Böhmer en zoon
Richard; Fons DeBie; Hub Lousberg (vw echtgenote); ouders Mathieu en Elly GerrickensPeeters
Zaterdag 26 december H.Stefanus, eerste martelaar (Tweede Kerstdag)
11.00 uur: jrd Peter Coumans; jrd Hub Jacobs
(st); ouders Lemmerling-Jacobs, ouders en kinderen Lousberg-de Lamboy en Fred Dircks;
Guillaume van den Heuvel; Theo Gerrekens
(col); ouders Hamaekers-Leroy tevens tiv overleden familieleden
Zondag 27 december H.Familie, Jezus, Maria,
Jozef
11.00 uur: uit dankbaarheid
Maandag 28 december HH.Onnozele Kinderen,
martelaren
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie
Woensdag 30 december
19.00 uur: voor roepingen tot het Godgewijde
leven
Donderdag 31 december Oudjaar
19.00 uur: overleden en levende collectanten
van onze parochie
Familieberichten
overleden
op 31 oktober 2020 Dies Blume, 84 jaar
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede

Acties voor de voedselbank
In onze parochies vinden ook dit jaar weer een aantal acties plaats ten behoeve van de voedselbank in onze regio.
Inzamelactie levensmiddelen
L1 is gestopt met de Voedselbankactie maar in Wijlre en Gulpen zamelen we net als voorgaande
jaren weer in voor de Voedselbank voor de decemberactie tot en met 5 december!
Op het boodschappenlijstje staan dit jaar: pasta, bakolie/olijfolie, rijst, blikgroente, blikken vlees,
houdbare zuivel in pakken, koffie en thee, aardappelpuree (pak), houdbaar broodbeleg (o.a.
jam,hagelslag,stroop), vruchtensap (pak) en maandverband.
Inleveren kan overdag achter in de kerk van Gulpen, die overdag steeds open is. Inleveren in Wijlre
kan tijdens de openstelling van het parochiecentrum.
U doet toch ook mee! Samen voor de Voedselbank.
!
Inzamelen Douwe Egberts waardepunten
Lionsclub Maastricht Trajectum organiseert ook dit jaar weer de Douwe Egberts waardepuntenactie
voor de Voedselbank Zuid-Limburg. Voor de ingezamelde punten stelt Douwe Egberts 250-grams
pakken koffie aan de voedselbank ter beschikking. De Lionsclub haakt hiermee in op een landelijke
actie van de Lions in Nederland.
Vorig jaar haalden wij voor meer dan 1.000 pakken koffie punten op, deze zijn begin 2020 uitgereikt
aan de Voedselbank. Dit jaar willen we dit aantal minimaal halen, zeker nu de Voedselbanken het in
deze Coronatijd extra hard nodig hebben. Wij zetten ons in voor deze kwetsbare groep, u ook?
Helpt u mee sparen voor de voedselbank? Lever dan van 23 november tot en met 31 december uw
DE-waardepunten in, in de daarvoor bestemde inzamelbox achter in de kerk.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, zo wordt deze actie weer een groot succes !!
Lions Maastricht Trajectum

Kerstpakkettenactie Wijlre
De Paus Franciscusgroep heeft twee jaar geleden een nieuw initiatief genomen. Mensen uit de kern
Wijlre die een moeilijke periode doorgemaakt hadden, door welke oorzaak dan ook, kregen een
kerstpakket. We wilden hen laten merken dat we aan hen dachten, hun verdriet of moeilijke situatie
wilden we meedragen. Graag slaan we een arm om iemand heen om te laten merken dat we omzien
naar elkaar.
Omdat de actie afgelopen jaren in goede aarde is gevallen willen wij deze kerstpakkettenactie ook dit
jaar weer doen. Elk jaar bekijken we dan opnieuw wie in dit jaar voor een pakket in aanmerking kan
komen.
Het is dus niet automatisch zo dat iemand die eerder een kerstpakket kreeg, er dit jaar ook één krijgt.
We rekenen op uw begrip daarvoor.
Dit jaar is voor veel mensen bijzonder vanwege Corona. Mensen hebben minder contacten, komen
minder buiten en hebben het soms al maanden moeilijk om het uit te houden in deze moeilijke tijd.
De Paus Franciscusgroep heeft een aantal mensen en gezinnen op het oog die dit vriendelijke gebaar, deze arm om je heen, goed kunnen gebruiken. Mensen die we een hart onder de riem willen
steken.
Via een aantal intermediairs proberen we een meer compleet beeld te krijgen van deze mensen in
Wijlre. Maar we kunnen ook uw hulp goed gebruiken want we willen ook niemand teleurstellen.
Kent u iemand waarvan u denkt: “die verdient een kerstpakket”, laat het ons dan weten. Dat kan via
een telefoontje naar de Paus Franciscusgroep telefoon 06-44377571. Een e-mail aan franciscusgroepwg@gmail.com mag ook.
Ook kunt u een briefje met daarop de naam van degene waaraan u denkt deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum aan de Holegracht 27 te Wijlre of de daarvoor bestemde collectebus
achter in de kerk te Wijlre.
Vermeld even “kerstpakket 2020” met naam en adres van degene waarvoor het pakket is bedoeld.
Wanneer u de kerstpakkettenactie financieel wilt ondersteunen kunt u tijdens de Adventsperiode uw
gift deponeren in de collectebus achter in de kerk van Wijlre.
U kunt ook iets overmaken via de bank op nummer NL13 RABO 01588.01.431 o.v.v. kerstpakkettenactie.
Alvast bedankt voor uw medewerking, namens de Paus Franciscusgroep Wijlre.

Kerkbijdrage 2020
Het jaar 2020 is inmiddels bijna voorbij - Heeft U gedacht aan uw kerkbijdrage voor 2020? U kunt
deze (automatisch) overboeken naar de rekening van uw parochie, in Wijlre of Gulpen.
Neemt U nog niet deel aan de kerkbijdrage maar zou U er graag een begin mee maken, dan kunt u
een periodieke overboeking in gang zetten en uw naam en adresgegevens doorgeven aan het
parochiekantoor in Wijlre of Gulpen.
Vriendelijk dank voor uw financiële steun aan de kerk! In deze tijd met beperkte mogelijkheden zijn
we dankbaar dat we met velen samen de kosten van de parochie kunnen dragen.
Namens beide kerkbesturen,
De penningmeesters Carien Van Wersch (Wijlre) en Mirian Gillissen (Gulpen)

Kerstmis in de kerk voor de kinderen
De gezinsvieringen met kerstspel op Kerstavond zullen in Wijlre en in Gulpen dit jaar vervallen,
maar in beide kerken is een ander aanbod voor gezinnen:
In Wijlre:
De kerk van Wijlre is op kerstavond open van 16 tot 19 uur. De kinderen zijn welkom om 16.30 uur
en om 18 uur om te komen luisteren naar het Kerstverhaal. Dat duurt ruim 20 minuten. Kinderen
mogen ook verkleed komen als bijv. herder, engel, koning of schaapje. Er mogen maximaal 30
kinderen komen en aanmelden van te voren is noodzakelijk. Dat kan telefonisch bij Annie Huveneers (bij voorkeur na 18 uur) onder nummer 043-4502261.
De kinderen die niet naar het kerstverhaal kunnen komen luisteren, kunnen wel naar de kerk komen
om hun Kerstster in de kerstboom te komen hangen bij de kerststal. Alle kinderen kunnen een
kaarsje aansteken bij de kerststal en krijgen een leuke attentie mee naar huis met een kerstgedachte. De kerststerren worden op school uitgedeeld. De kinderen kunnen die thuis knutselen en meebrengen op Kerstavond. Tijdens het voorlezen van het kerstverhaal tussen 16.30 en ongeveer
17.00 uur en tussen 18 en ongeveer 18.30 uur zal het ophangen van de ster niet mogelijk zijn. Er
is muziek in de kerk als er geen kerstverhaal wordt voorgelezen.
In Gulpen:
De kerk van Gulpen is op kerstavond open van 16 tot 18 uur. Gezinnen zijn welkom om binnen die
uren de kerk te bezoeken en kunnen aan de hand van een boekje dat bij binnenkomst uitgedeeld
wordt de ‘kerstroute 2020’ lopen in de kerk. Een kerstwens schrijven en in de grote boom hangen,
het stalletje bezoeken, een kaarsje aanmaken, het verhaal van kerstmis lezen of luisteren. Het
boekje mag na de route mee naar huis. Er staat een mooi verhaal in voor thuis en een knutselopdracht om aan te werken en een ander blij mee te maken als het af is.
We hopen vele kinderen en ouders op deze manier een gelegenheid te bieden de geboorte van
Jezus in de kerk te gedenken en vieren, ook al is het anders dan we gewend waren.

KIDSMAIL
Er staan vier kaarsjes op een rij te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien hoe mooi het is geweest.
Nu mogen er twee kaarsjes aan, ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk, dit huis waarin God woont.
Vandaag branden drie kaarsjes, drie vlammetjes van licht
vertellen van het kind dat komt, is dàt geen mooi bericht?
Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
Nog een paar nachtjes slapen, dan wordt het kind geboren.

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

Dinsdag 1 december 9.00 uur
om trouw en standvastigheid voor alle gehuwden
Donderdag 3 december 9.00 uur
om geloof in onze gezinnen
Zaterdag 5 december vanaf 9.00 uur ziekencommunie
Zaterdag 5 december 17.30 uur
1 jrd Peter Blezer; jrd ouders van Reij-Eggen en
kinderen (st); jrd ouders Math en Jeanne Didden
-Lousberg (st);
jrd Albert en Mia Hofman-van Reij (st)
Zondag 6 december 9.30 uur
1 jrd Math Vanhommerig; jrd Rob Nacken; jrd
Marij Van den Boorn-van Wersch
Dinsdag 8 december 9.00 uur
voor het welzijn van de parochianen
Donderdag 10 december 9.00 uur
uit dankbaarheid voor Gods goede gaven
Zaterdag 12 december 17.30 uur
Theo Coonjers; Mia Keulders-Thewissen (col);
Pierre Bastin (col); Math Ramakers (col); Mieke
van den Boorn-Leurs (col); ouders HagelsteinPieters en dochter Maria
Zondag 13 december 9.30 uur
voor vrede in de wereld
Dinsdag 15 december 9.00 uur
voor het welzijn van de parochie
Donderdag 17 december 9.00 uur
voor alle vluchtelingen
Zaterdag 19 december 17.30 uur
Math Rekko en Bertha Rekko-Nordhausen; Agnes Vaassen-Aelmans en overleden familie (col)
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk
Zondag 20 december 9.30 uur
zeswekendienst Leo Ramaekers; jrd Ruud Schneiders; jrd Sjir Smeets; Gerda Martens-Muijrers
bgv verjaardag (col);
Nelly van Druten-Bogers en overleden familieleden (col)
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk
e

e

Dinsdag 22 december 9.00 uur
voor gezegende kerstdagen
Donderdag 24 december vanaf 9.00 uur Kerst/
ziekencommunie
Donderdag 24 december 21.00 uur Nachtmis
Rob Nacken en familie; Hein en Henri Hazen;
Friedel Heckmanns (col); Adriaan en Riek
Geurts-Rutten (col);
ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers
Vrijdag 25 december 9.30 uur
jrd Jo Driessen; jrd Tonny Wetzels-Habets; pater
Sjuul Habets; Jeanne Habets-van Can;
Lor Hupperichs en Annie Hupperichs-Vleugels
(col)
Zaterdag 26 december 17.30 uur
ouders Mobers-Bastin; ouders KurversNotermans en Paul Wilders; Giel en Anna Lemmens-Kicken; Giel Ackermans
Zondag 27 december 9.30 uur
bijzondere intentie
Dinsdag 29 december 9.00 uur
Mien Packbier– Senden en ouders
Donderdag 31 december 17.30 uur
Hein en Henri Hazen
Familieberichten
Gedoopt
31-10-202 Julie Debey
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer
ervaren in haar leven
Overleden
27-10-2020 Leo Ramaekers, 84 jaar
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede

Kerkdeur open
Ook in de maand december is de kerkdeur in Wijlre ‘s zondag na de H.Mis open tot 11.30 uur
om een kaarsje op te steken en een moment van gebed.

Kunnen we kijken, luisteren en praten
Laat ons het mooie van het leven zien
laat ons de goede dingen horen
en de juiste woorden zeggen
Zalig Kerstfeest en Gelukkig 2021
d’r kirrekezank

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

Website 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

