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Uitzien naar…
Het is intussen al meer dan een jaar dat onze wereld in de greep gehouden wordt door het coronavirus. Al meer dan een jaar dat allerlei beperkende maatregelen nog niet het gewenste resultaat
hebben. Niet voor niets dat we allemaal uitzien naar het moment dat we niet meer hoeven te letten
op afstand of mondkapjes te dragen met beslagen bril! De meest gehoorde hartenkreet momenteel
is: perspectief!
Van jong en oud wordt veel gevraagd, veel geduld en doorzettingsvermogen. We houden ons vast
aan ieder hoopvol bericht. Van iedere kleine versoepeling tot een steeds verder dalende leeftijd
voor de vaccinatie, ook al gaat dit meestal trager dan we gehoopt of verwacht hebben! We houden
ons vast aan de indrukwekkende beelden van de enorme inzet van zorgverleners.
Maar, we beseffen maar al te goed dat perspectief niet iets is wat anderen ons kunnen geven. Daar
kunnen alleen wijzelf voor zorgen! Hooguit dat we elkaar bemoedigen en voor elkaar klaar staan,
zolang het nodig is.
Laten we eerlijk zijn, er is zoveel in ons leven waar wij naar uitzien, maar niet zomaar werkelijkheid
kan worden. Denk bijv. aan een wereld van vrede en gerechtigheid. Al zou je soms denken dat we
vooruitgang boeken, plotseling breekt weer ergens de oorlog uit. Maar de hoop laten we niet varen
en blijven er zelf ook aan meewerken.
Wederom zal de Goede Week een bijzondere betekenis hebben: te blijven geloven dat we Pasen
pas bereiken na Goede Vrijdag! Laten we daarom de hoop koesteren dat de weg van het kruis
geen
doodlopende
weg is, maar een weg
die ons uiteindelijk
voert naar het eeuwig
Paasfeest bij God,
waar wij allen naar
uitzien.
Als perspectief kan
dat tellen!

Namens het kerkbestuur wens ik u
en de uwen een
Zalig Paasfeest!
P.Bronneberg, pastoor-deken

Donderdag 1 april Witte Donderdag
19.00 uur: jrd Sjef en Dora Hautvast-Weijenberg
tevens tiv zoon Jos Hautvast (st)
Aanbidding van het Allerheiligste tot 21.00 uur
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg
19.00 uur: Kruisverering in kerk van Wijlre
Zaterdag 3 april Stille Zaterdag Paaswake
20.00 uur: echtpaar Hubert en Liza DiddenJanssen (st); Mayke Zink-Beijer; Wim Lamboo;
overledenen familie Ubachs-Vliegen; overledenen familie Aussems-Fouarge en familie HickBoon; Pierre Bormans en zoon Marc en Mathieu
Sieben
Zondag 4 april Hoogfeest van Pasen
11.00 uur: jrd Maria Pinckers-Mobers (st); Leontien Wenders-Sluysmans (col); overledenen
familie Bormans-Schins (st); Troutje WoutersCoelen (col); Gunther Böhmer en zoon Richard
tevens tiv Kien en Hub Schillings; ouders Schols
-Collin en kinderen; Hub Lousberg (vw echtgenote); Gerda Horbach echtgenote van Freuns
Krans (geboren in Gulpen en overleden in Sydney/Australië)
Maandag 5 april Paasmaandag
11.00 uur: H.Mis tiv slachtoffers van coronapandemie; Paula Pinkers-Spiertz
Woensdag 7 april
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede
gaven
Vrijdag 9 april
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 10 april
19.00 uur: Maria Vluggen (col)
Zondag 11 april Tweede Zondag van Pasen /
Beloken Pasen
11.00 uur: jrd Maria Hodiamont; Wilma de VriesDera (col); Wiel De Bie (col)

Maandag 12 april
19.00 uur: jrd ouders Hermans-Radermacher (st)
Woensdag 14 april
19.00 uur: voor onze vrijwilligers
Vrijdag 16 april
19.00 uur: 1e jrd Harry Mourmans tevens tiv
Christien Mourmans-Herben
Zaterdag 17 april
19.00 uur: jrd ouders Gèr Hegt en Victorina Hegt
-Gerhards (st); jrd Anna DeBie-Bonten tevens
voor Pierre DeBie (st); jrd Augusto Diana; ouders Han en Bertien Hutschemaekers-Herman
(col); ouders Mathieu Gerrickens en Elly Gerrickens-Peeters (col)
Zondag 18 april Derde Zondag van Pasen
11.00 uur: uit dankbaarheid
Maandag 19 april
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie
Woensdag 21 april
19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn
Vrijdag 23 april
19.00 uur: voor onze Paus en Bisschoppen
Zaterdag 24 april
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Zondag 25 april Vierde Zondag van Pasen
11.00 uur: Sjeng Houben en Maria HoubenSchnackers (col)
Maandag 26 april
19.00 uur: tev H.Bernadette
Woensdag 28 april
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Vrijdag 30 april
19.00 uur: om Gods zegen over alle parochievrijwilligers

Roepingenzondag
Priester of religieus worden is niet meer zo gebruikelijk als het vroeger was. Maar dat wil niet
zeggen dat God niemand meer roept. Elk jaar zijn er mensen die gehoor geven aan de oproep
van Christus om Hem te volgen en ‘vissers van mensen’ te worden. Elk jaar op de vierde zondag
van Pasen bidden we in de Kerk heel nadrukkelijk voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat of het godgewijde leven. Dit jaar valt Roepingenzondag op 25 april. Tijdens de vieringen
staan we stil bij de bijzondere roeping die een mens in zijn leven kan ervaren. Ook vindt er een
extra collecte plaats ten behoeve van de priesteropleiding in ons bisdom.
Heb je er zelf ook wel eens over nagedacht of een leven als priester, diaken of religieus iets voor
jou zou zijn? Kom eens vrijblijvend praten. Of neem contact op met de rector van de priesteropleiding via rector@rolduc.nl of kijk voor meer informatie op www.rolduc.nl.

Vieringen tijdens de Paasdagen
Witte Donderdag
Herdenken we de instelling van de Eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal. In de kerk van Gulpen is er om 19.00 uur een H.Mis en aansluitend is er gelegenheid om het Allerheiligste te aanbidden tot ca. 21.00 uur.
Goede Vrijdag
Herdenken we om 15.00 uur het lijden en sterven van Jezus Christus.
Om 15.00 uur bidden we daarom in de kerken van Wijlre én Gulpen de
Kruisweg.
Om 19.00 uur brengen we in de kerk van Wijlre hulde aan het kruis. Na
het luisteren van het lijdensverhaal is er gelegenheid om het kruis te
vereren.
Paaszaterdag
Vieren we de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Na het ontsteken van de nieuwe Paaskaars vieren we in vreugde de verrijzenis van
Jezus. In de kerk van Wijlre is de viering om 18.00 uur en in Gulpen
om 20.00 uur.
Pasen en tweede Paasdag
In de vreugde van Pasen is er, zoals op
zondag, in Wijlre om 09.30 uur en in Gulpen om 11.00 uur de eucharistieviering. U
bent van harte welkom om met ons deze
feestelijke momenten te vieren. Vanwege
de maatregelen tegen het coronavirus,
wordt u vriendelijk verzocht om zich vooraf
aan te melden!

Uitvaarten tijdens het Paastriduum
Omdat de kerk in de uitvaart het Paasmysterie viert, behoort de viering van de eucharistie wezenlijk
tot haar liturgie. Om verschillende redenen echter ontstaat de praktijk om geen eucharistie te vieren
bij een uitvaart, bijvoorbeeld wanneer de familie er om vraagt. Zo wordt ook tijdens Goede Vrijdag
en Paaszaterdag b.g.v. een uitvaart géén eucharistie gevierd, maar zal men zich aansluiten bij de
overweging van het lijden en sterven en de grafrust van de Heer. Daarvoor in de plaats zal een gebedsdienst plaatsvinden, en evt. later een Requiemmis (vgl. Dir. voor de Nederlandse Kerkprovincie).

Stichting M viefentwintig publiceert haar jaarverslag 2020
Het jaar 2020 was voor de Stichting M viefentwintig een bijzonder jaar. Vol goede moed, vol
plannen en met een volle agenda werd gestart
met het nieuwe jaar. Rond carnaval werd langzaam duidelijk dat het een heel ander jaar zou
worden. Een ogenschijnlijk onschuldig en onzichtbaar virus bepaalde het levensritme en
bleek al gauw hoe kwetsbaar het leven is. Een
stichting die kwetsbare mensen wilde helpen
moest erkennen dat ze zelf ook kwetsbaar is. Agenda’s werden leeggemaakt en activiteiten een
voor een afgeblazen of uitgesteld. Voor kwetsbare mensen werd de situatie steeds erger. Helemaal
alleen, elke dag hetzelfde en verstoken van contacten met medemensen. Het vergt creativiteit en
doorzettingsvermogen om in die omstandigheden er toch voor elkaar te zijn. De Stichting heeft in
het afgelopen jaar geprobeerd om haar doelstelling zoveel als mogelijk te realiseren. Wilt u het hele
verhaal lezen kijk dan op de webside www.mviefentwintig.nl of www.parochiesgulpen.nl voor het
hele verhaal.
Stichting M viefentwintig is de koepelorganisatie van de Paus Franciscusgroep, de Hoeskamer te
Wijlre en Bie truuj

De liturgie
In vorige uitgaven van ons
parochieblad hebben wij in de
rubriek “Wat zie ik’ de beelden met hun attributen en de
betekenis hiervan in onze
beide kerken gezien. Nu
willen wij in enkele artikelen
stil blijven staan bij de liturgische vieringen.j
De Eucharistieviering.
Wekelijks komen wij samen
om de Eucharistie, de bron
van ons katholiek zijn, te
vieren waarin de levende Heer in ons midden komt door zijn Woord en zijn Gave. In de viering
kennen wij de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie, zoals zij door de eeuwen
heen is opgebouwd.
De Viering van het Woord.
Aan de dienst van de Eucharistie gaat de dienst van het Woord vooraf.
De gelovige gemeenschap beluistert het woord van God zoals dit neergeschreven is in de H.
Schrift en vooral zoals het door Jezus als Blijde Boodschap is gebracht. Zij luistert er in hoe God
met de mensen bezig is geweest, heel de geschiedenis van schepping en verlossing door, in oud
en nieuwe testament. De vierende kerk, en ieder gelovige afzonderlijk, kent zich terug in het volk
van Israël, want in de kerk van vandaag, voltrekt zich nog steeds Gods bezig zijn met ons mensen.
Bij de zondagse eucharistieviering zijn er doorgaans drie lezingen uit de H. schrift, die als een
beweging naar de climax toe elkander opvolgen: oude testament, epistel en de brieven van de
apostelen en evangelie. Deze beweging blijkt ook uit de wijze van voorlezen: de beide eerste lezingen geschieden eenvoudig door een lector of lectrice. Zonder enige bijgaand plechtigheid, de
derde lezing daarentegen wordt gedaan door een diaken of priester. In plechtige vieringen wordt
het evangelieboek bovendien bewierookt en begeleiden twee dienaren het met kaarslicht. Het
Woord Gods wordt als het ware aan de vierende kerk opgediend (vandaar de benaming Dienst
van het woord). Maar het wordt ook gevierd: onder het teken van het Woord de kerk viert immers
de aanwezigheid van Jezus die zijn Blijde Boodschap verkondigt. Daarom spreekt men ook van de
viering van het Woord Gods.
Op de eerste lezing volgt een psalm, waarvan de inhoud bij de voorafgaande lezing aansluit. Op
de tweede lezing volgt een Alleluia vers, dat inleidt op de komende Evangelielezing.
De dienst van het Woord ziet er dus als volgt uit:
1.
EERSTE LEZING: Oude Testament (vormt meestal een thematische eenheid met de
evangelielezing);
2.
Tussenzang: Psalmverzen met refrein;
3.
TWEEDE LEZING: doorgaans uit de brieven van de apostelen;
4.
Alleluiavers : inleiding op het evangelie;
5.
EVANGELIELEZING;
6.
HOMILIE (preek) uitleg over de lezingen;
7.
Geloofsbelijdenis;
8.
Voorbeden.
Fons Bessems.

Spreuken
Spreuk van de maand
Liefde is sterker dan de dood.
Weer /natuur spreuk
Wandelen is het ultieme medicijn.

Donderdag 1 april Witte Donderdag
19.00 uur H.Mis in Gulpen
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
09.00: Ziekencommunie
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Kruisverering
Zaterdag 3 april 18.00 uur Stille zaterdag,
Paaswake
Adriaan Geurts (col); ouders Math en Jeanne
Didden-Lousberg (st); Leo Ramaekers (col); bgv
40 jarig Huwelijk; Françoise Huynen-van der
Linden; ouders Van Wersch-Vincken; collecte
bestemd voor onderhoud parochiekerk
Zondag 4 april 09.30 uur Hoogfeest van Pasen
jrd Sjeng Meessen en Maria Meessen-Bertram
(st); jrd Antoinette, Maria, Johanna en Victor
Janssen (st); jrd ouders van den Boorn-Ortmans;
Lor Hupperichs en Annie Hupperichs-Vleugels
(col); Jo Driessen; ouders Mobers-Bastin; Rob
Nacken en overleden familie; Jeanne Habetsvan Can; pater Sjuul Habets; ouders KurversNotermans; Paul Wilders; collecte bestemd voor
onderhoud parochiekerk
Maandag 5 april Paasmaandag 09.30 uur
jrd overledenen van familie Otten (st)
Dinsdag 6 april 9.00 uur
voor de parochie vrijwilligers
Donderdag 8 april 9.00 uur
om geloof in onze gezinnen
Zaterdag 10 april 17.30 uur
jrd Annie en Winand Knops-Crutzen; Theo
Coonjers
Zondag 11 april 09.30 uur
jrd Ruud Schneiders; Johan Dautzenberg; Sjir
Souren en Annie Souren-Dresen

Dinsdag 13 april 9.00 uur
Hein en Henri Hazen
Donderdag 15 april 9.00 uur
om trouw en standvastigheid voor alle gehuwden
Zaterdag 17 april 17.30 uur
ouders Hagelstein-Pieters en dochter Maria
Zondag 18 april 09.30 uur
bijzondere intenties
Dinsdag 20 april 9.00 uur
om de eeuwige rust voor onze overledenen
Donderdag 22 april 9.00 uur
uit dankbaarheid voor gods goede gaven
Zaterdag 24 april 17.30 uur
jrd ouders Aelmans-Roebroeks (st)
Zondag 25 april 09.30 uur
1e jrd Mieke van den Boorn-Leurs (col); jrd ouders Pieters-Hoenen, zoon Hans en dochter
Marlou (st); Math Ramakers (col)
Dinsdag 27 april 9.00 uur
voor het welzijn van de parochianen
Donderdag 29 april 9.00 uur
voor het welzijn van onze parochies
In verband met het coronavirus is het nodig
om zich vooraf aan te melden voor de H.Mis
op zaterdag en zondag. Dit kan bij mevrouw
A.Huveneers tel. 043-4502261 (liefst na 18.00
uur)
Familieberichten
Overleden
15-02-2021 Els Wessels-Lassauw 86 jaar
12-03-2021 Mieke Deben-Ramakers 96 jaar
Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede

Pelgrimini’s: bedevaarten van één dag
Dit voorjaar is het nog niet mogelijk om met grote groepen pelgrims meerdaagse bedevaarten
naar bijvoorbeeld Lourdes of Rome te maken. Daar heeft het Huis voor de Pelgrim in Maastricht
iets op gevonden: Pelgrimini’s. Dat zijn minibedevaarten van één dag in Nederland, die met een
kleine groep deelnemers coronaproof kunnen worden gehouden.
De bedoeling is dat de deelnemers zich vooraf aanmelden en op de dag van de bedevaart op
eigen gelegenheid naar de betreffende locatie toegaan. Daar wordt binnen de op dat moment
geldende coronaregels een programma aangeboden met vieringen, rondleidingen, wandeltochten en een veilige lunch. De volgende Pelgrimini’s zijn gepland:
Bezoek aan bedevaartsoord in mei
Woensdag 12 mei: Klein-Lourdes, Tienray (gemeente Horst aan de Maas)
Wandelpelgrimages
Vrijdag 14 mei: Bunderbos (Bunmei de-Elsloo)
Vrijdag 11 juni: Roode Beek (Brunssummerheide)
Donderdag 1 juli: Geleenbeekdal (Nuth-Schinnen)
Vanaf september hoopt het Huis voor de Pelgrim weer reizen naar Lourdes en andere internationale bedevaartsoorden te kunnen aanbieden. Voor aanmelden en meer informatie over de programma’s van de Pelgrimini’s: www.huisvoordepelgrim.nl

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. 06-36140461

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

