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Beperkt aantal bezoekers…
Met hoeveel mensen mogen we samenkomen om Kerstmis te vieren? Dit is de vraag die menigeen
zich op dit moment stelt. De coronamaatregelen dwingen ons de Kerst dit jaar in een heel klein gezelschap door te brengen. En dat is moeilijk te begrijpen, want het zijn de dagen bij uitstek om samen te komen met familie en vrienden.
Maar dit jaar is het anders dan anders, want we willen immers elkaar beschermen. Toch?
Als we dan toch een moment voor onszelf hebben, zou het misschien een idee zijn om eens de
Bijbel ter hand te nemen en het kerstverhaal te lezen! Misschien valt het u dan ook op dat er niet
veel veranderd is. Ook bij de geboorte van het Kerstkind was het bezoekersaantal beperkt. Er kwamen maar enkele herders die nacht, of maar 3 wijzen op bezoek! Terwijl er toch ruimte genoeg
was…
Juist hierin ervaren we het grote wonder: God openbaart Zijn liefde in het kleine, bescheidene. In
mensen van goede wil! Een hemelse heerschare zingt dan ook: “vrede op aarde aan de mensen in
wie Hij welbehagen heeft”.
In de onzekerheid of we met velen Kerstmis mogen vieren, hebben we één grote zekerheid: bij Hem
zijn we altijd welkom! Niet alleen op 25 december. Als wij van ‘goede wil’ zijn, laten we ons niet beperken tot enkele dagen in het jaar om goed te doen.
Al zal het fysieke contact beperkt zijn, mogen wij ons laten raken door het lijden van onze medemens. Het Kerstgeloof daagt ons uit solidair te zijn met alle kwetsbare en lijdende mensen.
Laten wij ons niet te groot of overbodig voelen. Wees van goede wil! Dan zal de vrede en vreugde
van Kerstmis iedere grens van 1,5 meter overtreffen.
Zalig Kerstfeest wens ik u en uw dierbaren.
P.Bronneberg, pastoor-deken

Veel dank
Al zullen we Kerstmis moeten vieren met een beperkt aantal deelnemers aan de vieringen, toch
hebben velen zich weer bijzonder ingezet om alles zo goed en plechtig mogelijk te laten verlopen.
Kerststallen werden opgebouwd, gebouwen werden extra gepoetst en versierd, enz… dank voor
aller inzet!
De actie voor de voedselbank in onze parochies heeft weer een geweldig resultaat opgeleverd.
Ruim 50 volle kratten met houdbare levensmiddelen zijn samengebracht. Veel dank aan alle gulle
gevers!
De coronapandemie heeft veel mensen hard geraakt. Het overlijden van dierbaren, het lijden van
veel zieken, maar zeker ook de eenzaamheid, onzekerheid of angst. Tal van initiatieven ontstonden er her en der als een steun en bemoediging. Geweldig dank hiervoor! Laten we deze saamhorigheid vasthouden!
Ook onze parochies ontkomen niet aan de gevolgen van dit virus. Wat was het fantastisch om te
mogen rekenen op (extra) steun van mensen, zodat we ons werk voort mochten zetten. Langs deze
weg willen we alle weldoeners ook hartelijk dank zeggen!

Donderdag 24 december
16.00 – 18.00: tijdens deze uren kunnen ouders
met jonge kinderen een bezoek brengen aan
kerststal en deelnemen aan kerstroute 2020
22.30: Nachtmis
Augusto Diana; Enzo Zuodar; Leo Schlenter
(col)
Vrijdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis
11.00: 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 Gerrickens-Peeters;
Marcel In de Braek; Wiel Ubachs en zoon Mattie
tevens tiv overledenen familie Ubachs-Vliegen;
ouders Pinckers-Offermans en overleden kinderen; ouders Narinx en kinderen
Zaterdag 26 december H.Stefanus, eerste martelaar (Tweede Kerstdag)
11.00: 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; Frans Schreuder; ouders Han en Bertien
Hutschemaekers-Herman; Paula Pinkers-Spiertz
Zondag 27 december Feest H.Familie, Jezus,
Maria, Jozef
11.00: uit dankbaarheid
Maandag 28 december Feest van de Onschuldige kinderen
19.00: voor het welzijn van onze parochie
Woensdag 30 december
19.00 uur: voor roepingen tot het Godgewijde
leven
Donderdag 31 december H.Sylvester
19.00: overleden en levende collectanten van
onze parochie
Vrijdag 1 januari: Hoogfeest H.Maria, moeder
van God
11.00: Leontien Wenders-Sluysmans (col); tev ‘t
H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 2 januari HH.Basilius de Grote en
Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
19.00: jrd Gerda Gulpen en Albert Sterkenburgh
(st); jrd ouders Claassens-Jacobs; Mayke ZinkBeijer; Pierre Oligschlager en zonen, ouders
Zink-Henssen en zoon
Zondag 3 januari Hoogfeest Openbaring des
Heren
11.00: Jo Heunen
Maandag 4 januari
19.00: om kracht voor onze zieken
Woensdag 6 januari
19.00: voor onze vrijwilligers
Vrijdag 8 januari
19.00: voor het welzijn van onze parochie

Zaterdag 9 januari
19.00: jrd Math Bartholomée en Riet Bartholomée-Bollen (st); jrd ouders Sjeng en Bertine
Schreuder-Meessen; ouders Han en Bertien
Hutschemaekers-Herman; Hoepa Vluggen tevens tiv Annie Vluggen-Senden en zonen Huub
en Ruud (st)
Zondag 10 januari Feest Doop van de Heer
11.00: 1e jrd Finie DeBie-Voncken; 1e jrd Jean
Peerboom; jrd Rector Guillaume Kroonen (st);
jrd Jos Hautvast (st); jrd ouders Conraads-van
Loo tevens tiv overleden kinderen (st); jrd ouders
Albert en Mia Brouns-Nix; Sjeng Houben (col);
ouders Willem Gerrickens en Mia GerrickensCremers
Maandag 11 januari
19.00: OL Vrouw van Lourdes
Woensdag 13 januari
19.00: uit dankbaarheid voor Gods goede gaven
Vrijdag 15 januari H.Arnold Janssen, priester
19.00: tev H.Bernadette
Zaterdag 16 januari
19.00: ouders Mathieu en Mayke Zink-Beijer (st);
echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st)
Zondag 17 januari IIe Zondag door het Jaar –
B
11.00: jrd Jacques Kockelkoren (st); Wilma de
Vries-Dera (col)
Maandag 18 januari
19.00: om Gods zegen over alle parochiële vrijwilligers
Woensdag 20 januari HH.Fabianus en Sebastianus, martelaren
19.00: Jo Heunen (col); Gunther Böhmer en
zoon Richard
Vrijdag 22 januari
19.00: uit dankbaarheid
Zaterdag 23 januari
19.00: echtpaar Fouarge-Engelen (st)
Zondag 24 januari IIIe Zondag door het Jaar –
B
11.00: jrd Tonnie Kockelkoren-de Bruin tevens
tiv ouders Kockelkoren-Blume
Maandag 25 januari Feest Bekering apostel
Paulus
19.00: om zegen over allen die zieken verzorgen
of liefdevol nabij zijn
Woensdag 27 januari
19.00: voor de vervolgde christenen
Vrijdag 29 januari
19.00: voor een bijzondere intentie
Zaterdag 30 januari
19.00: uit dankbaarheid; Augusto Diana
Zondag 31 januari IVe Zondag door het Jaar –
B
11.00: jrd Fons DeBie; Anna Hamers en ouders
Hamers-Schoenmakers (st); Dinie Widdershoven (st)

Interview met Hub Bessems, voorzitter harmonie St. Gertrudis
Hub Bessems is een geboren en getogen Wijlrenaar. Na de lagere school is hij naar de Henricus Mulo gegaan te Heerlen. Na de kweekschool werd hij benoemd als onderwijzer aan de
lagere jongensschool te Wijlre. Drie jaar later
werd hij leraar Duits en biologie aan de Henricus
Mavo, waar hij collega werd van zijn voormalige
docenten. Vervolgens werd hij leraar en enkele
jaren later directielid aan het Zuid Limburgs
Avondlyceum, avond- en dagopleidingen voor
volwassenen voor mavo, havo en vwo, waaronder ook de toentertijd bekende Moeder Mavo
behoorde. Begin jaren 2000 werden deze opleidingen onderdeel van het Arcuscollege waar zij
als afdeling Educatie verder ging.
In 1962 trad Hub in het bestuur van harmonie
St. Gertudis te Wijlre. Hij werd meteen benoemd tot secretaris. Na 15 jaar moest hij, vanwege zijn
drukke werkzaamheden, die functie neerleggen. Na zijn pensionering is hij wederom secretaris van
de harmonie geworden en toen Jan Bormans de functie als voorzitter neerlegde, volgde Hub hem
op. De harmonie is een actieve vereniging in Wijlre en telt gelukkig veel jonge leden die diverse
opleidingen volgen. Zij beginnen in blazersgroepjes en na het behalen van de diploma’s A en B
worden ze volwaardig lid van de grote harmonie.
Het jaar 2020 zou het grote jubileumjaar worden, ware het niet dat de uitbraak van het coronavirus
alles totaal op zijn kop zette. Van de een op de andere dag mocht niets meer. Het bestuur probeerde de continuïteit van de vereniging zo veel als mogelijk in te vullen. Omdat opleidingen niet door
konden gaan probeerde men online of fysiek aan huis toch les te geven, uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM. Omdat gezamenlijke repetities niet mogelijk waren, heeft dirigent
Roel Meessen opdrachten gemaakt die de leden thuis konden oefenen. De eindresultaten werden
digitaal opgenomen. Een aantal leden hebben deze stukken samengevoegd tot één muziekstuk,
Easy Sound, dat gestreamd werd via YouTube, zodat veel Wijlrenaren hiervan konden genieten. In
navolging hiervan heeft de drumband ook een mooi op, hun welbekende manier, een muziekstuk
opgenomen dat met de Kerstmis te beluisteren valt op o.a. YouTube.
Voor het bestuur was het een moeilijke tijd. Soms was er weer iets mogelijk en later werd dat door
nieuwe maatregelen weer ingetrokken. Misschien wel de grootste domper van het afgelopen jaar
was dat bijna alle activiteiten van het 125-jarig jubileumfeest werden gecanceld, zoals de Pontificale
H Mis op 17 maart gecelebreerd door onze bisschop. Het Ommetje waar diverse professionele- en
amateurmuzikanten aan deel zouden nemen. Ook het grote afsluitingsfeest op de brouwerij in september, waar vele verenigingen van Wijlre en omgeving aan deel zouden nemen, heeft niet kunnen
plaatsvinden.
Gelukkig hebben net voor de Lockdown nog twee activiteiten met heel veel succes kunnen plaatsvinden. De Music-Factory voor de jeugd van de basisschool en de carnavalsrevue’s, waar vele
artiesten uit het Wijlrese aan deelnamen. Bijzonder was ook dat de harmonie na jaren van afwezigheid, weer mee heeft gelopen in de carnavalsoptocht.
Er wordt nog nagedacht of gecancelde activiteiten naar 2021 verplaatst kunnen worden. Als alles
weer “normaal” is zal op 19 mei 2021 (Moederdag) het Ommetje plaatsvinden en in september het
feest op het terrein van de brouwerij. Inmiddels zijn de repetities (in kleine groepen) weer hervat,
zowel van het harmonieorkest als van de drumband. Hierdoor kunnen met Kerstmis de Eucharistievieringen worden opgeluisterd. Ook zullen zij de 24e tussen 16 en 19 uur enkele Kerstliederen spelen in de kerk.
Wat de concoursen betreft zullen zij gezien de jonge bezetting van de leden voorlopig hieraan niet
deelnemen maar wel aan beoordelingsconcerten.
Er is een nieuw vaandel in de maak welk indien onze harmonie weer voltallig kan optreden plechtig
ingezegend zal worden. De grote wens van bestuur en leden van onze harmonie is dat zij, zij het
verlaat, enkele activiteiten van het jubileumjaar alsnog kunnen realiseren. Hub Bessems spreekt ten
slotte de hoop uit dat harmonie St. Gertrudis spoedig in de vertrouwde samenstelling kan repeteren
en optreden en dat dit tot in lengte van jaren mag blijven. Harmonie St. Gertrudis is immers een
vereniging die, samen met vele verenigingen in Wijlre, bijdraagt tot het goede leven in ons mooie
Wijlre.
Fons Bessems en Ed Meessen

Uitzien naar 2021
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Zullen we dan bevrijd zijn van het coronavirus? Dat zou fijn
zijn: weer samen mogen komen, geen mondkapjes, dat we de blijdschap en dankbaarheid luid mogen zingen! Zo zal een ieder nog wel heel wat vragen en verlangens hier aan toe kunnen voegen.
Hoe het ook moge zijn, laat het een jaar zijn van saamhorigheid!
Kerkbesturen en geestelijkheid wensen u allen een voorspoedig Nieuwjaar

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
Spreuken
Spreuk van de maand
De geboorte van Jezus, het feest van vertrouwen en van de hoop, dat de onzekerheid en het pessimisme overwint.
Weer /natuur spreuk
St. Silvesterwind met zonneschijn,
geeft zelden goede wijn.

Nieuwe bestuursleden R.K. Caritasfonds Gulpen
Per 1 april 2020 heeft Roel Ronken het voorzitterschap overgenomen van Frans Vluggen van het
R.K. Caritasfonds te Gulpen. Frans Vluggen heeft de afgelopen 8 jaar als voorzitter gefungeerd en
daarmee eindigde automatisch zijn zittingstermijn. In die periode heeft Frans veel werkzaamheden
verricht en het bestuur bedankt Frans hartelijk voor zijn inzet. Tegelijkertijd is per 27 oktober Kirsten
Franssen toegetreden als bestuurslid van het R.K. Caritasfonds Gulpen.
Voor financiële nood bij individuele mensen is de gemeentelijke overheid verantwoordelijk. Het R.K.
Caritasfonds Gulpen wil bijdragen aan andere vormen van hulp bij nood/armoede in de parochie
Gulpen. Dit doet het R.K. Caritasfonds Gulpen niet direct, maar zij maakt hierbij gebruik van informatie afkomstig van mensen en instanties binnen, maar ook buiten onze parochie.

Een gedicht
Zijn Licht schijnt Eeuwig
Eeuwig Licht nooit meer nacht is door Jezus komst gebracht
Hij de Heiland lang verwacht Hij die ons verlossing bracht.
Nooit meer tranen en verdriet is door Jezus komst geschiedt
Straks voor Eeuwig bij Hem zijn nooit meer lijden en geen pijn.
Duisternis die gaat verdwijnen Zijn Licht zal Eeuwig schijnen
Eeuwig Licht nooit meer nacht Hij die ons verlossing bracht.

Donderdag 24 december vanaf 9.00 uur Kerst-/
ziekencommunie
Donderdag 24 december 16.00 uur – 19.00
uur
tijdens deze uren kunnen ouders met jonge kinderen een bezoek brengen aan kerststal en luisteren naar het kerstverhaal op verschillende
momenten.
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 Hoogfeest van
Kerstmis
jrd Jo Driessen; jrd Tonny Wetzels-Habets; pater
Sjuul Habets; Jeanne Habets-van Can;
Lor Hupperichs en Annie Hupperichs-Vleugels
(col)
Zaterdag 26 december 9.30 uur H. Stefanus,
eerste martelaar
ouders Mobers-Bastin; ouders KurversNotermans en Paul Wilders; Giel en Anna Lemmens-Kicken; Giel Ackermans;
Twan en Marietje Knops-Paffen; Julie Limpens;
Pierre Sluijsmans en dochters Mia, Lea en Elly
Zondag 27 december 9.30 uur Feest H. Familie
bijzondere intenties
Dinsdag 29 december 9.00 uur
Mien Packbier-Senden en ouders
Donderdag 31 december 17.30 uur H. Sylvester
Hein en Henri Hazen
Vrijdag 1 januari 9.30 uur Hoogfeest H. Maria,
moeder van God
Rob Nacken en familie
Zaterdag 2 januari 17.30 uur
1e jrd Gerda Martens-Muijrers; jrd Ferdinand
Martens; Friedel Heckmanns
Collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk
Zondag 3 januari 9.30 uur Hoogfeest Openbaring des Heren
Nelly van Druten-Bogers (col)
Collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk

Dinsdag 5 januari 9.00 uur H. Pater Karel
Houben, priester
voor de jeugd
Donderdag 7 januari 9.00 uur
voor vrede in de wereld
Zaterdag 9 januari 17.30 uur
Theo Coonjers
Zondag 10 januari 9.30 uur Feest Doop van
de Heer
jrd Els Otten
Dinsdag 12 januari 9.00 uur
Hein en Henri Hazen
Donderdag 14 januari 9.00 uur
Math Ramakers (col); Mieke van den BoornLeurs (col)
Zaterdag 16 januari 17.30 uur
jrd Charel Ritzen; om zegen over onze parochie
vrijwilligers
Zondag 17 januari 9.30 uur IIe Zondag door
het Jaar – B
Agnes Vaassen-Aelmans (col)
Dinsdag 19 januari 9.00 uur
om kracht en bijstand voor onze zieken
Donderdag 21 januari 9.00 uur H.Agnes, martelares
zussen Tiny, Lies en Maria van den Hove
Zaterdag 23 januari 17.30 uur
Lor Hupperichs (col)
Zondag 24 januari 9.30 uur IIIe Zondag door
het Jaar – B
voor het welzijn van onze parochies
Dinsdag 26 januari 9.00 uur HH.Timoteüs en
Titus, bisschoppen
voor het welzijn van onze parochianen
Donderdag 28 januari 09.00 uur H.Thomas van
Aquino, kerkleraar
om eenheid in de kerk
Zaterdag 30 januari 17.30 uur
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen
en jongeren
Zondag 31 januari 9.30 uur IVe Zondag door
het Jaar – B
jrd ouders Hub en Marieke Geelen-Hodiamont
(st); ouders Dautzenberg-Pieters (st)

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 Tel. 043-4501226
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

