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Vriendelijkheid kost niet veel, maar levert veel op!
In het vorige parochieblad hebben we kunnen lezen dat alle parochies in ons bisdom voor een proces staan van herstructureren. Met de treffende titel “Die van daarachter zijn ook maar mensen”
werd al duidelijk gemaakt dat zo’n proces niet vanzelfsprekend is. Onwetendheid, emoties, angsten
of vragen, zijn maar enkele vormen van weerstand.
Je zou bijna kunnen zeggen dat zo’n proces het beeld is van de levensweg van iedere mens. Vriendelijk zijn is niet zo moeilijk. Sterker nog, de meeste mensen zijn vriendelijk voor elkaar! Maar als
mensen bakenen we de grenzen van vriendelijkheid af. Zolang je “één van ons” bent, goed verzorgd uitziet en geen moeilijke vragen stelt, dan is alles in orde.
Maar als je door handicap of ouderdomstraagheid de boel ophoudt, als je anders bent of handelt
dan de gangbare medeburger, dan wordt het allemaal wat moeilijker om vriendelijk te zijn! Zoals mij
iemand onlangs zei: “het lijkt erop dat het dan minder aaibare mensen zijn!”
De komende tijd zal ons de noodzaak tot samenwerken nog duidelijker worden. De vitaliteit van
onze gemeenschap in de ‘post-corona’ periode en het vertrek van enkele priesters uit de omgeving,
brengen de herstructurering heel dichtbij. Vriendelijkheid maakt de bereidheid tot samenwerking
alvast een stuk draaglijker.
Misschien kunnen we beginnen met een glimlach en een vriendelijk woord voor iedereen die we op
deze weg tegenkomen. Aaibaar of niet! God laat immers de zon schijnen voor iedereen! Het eerste
resultaat hebben we dan al binnen, de weg zal dan minder zwaar zijn!
P.Bronneberg, pastoor-deken

De een gaat… de ander komt!
Afgelopen jaar hebben we Jean Leonard Ratokiniana als stagiair mogen begroeten in onze parochies,. Jean Leonard uit Madagaskar. Velen hebben hem ontmoet in de vieringen of andere activiteiten binnen de parochie. In korte tijd heeft hij daadwerkelijk een bijzonder plekje verworven in
onze gemeenschap. Hij is nu aangekomen aan het einde van zijn studieperiode.
In zijn gemeenschap is het gebruikelijk dat de studenten aansluitend een periode van minimaal 2
jaar elders in parochies gaan werken. Daarom heeft Jean Leonard afscheid genomen van onze
parochies en zal binnenkort beginnen aan zijn “itinerantie”. Wij willen hem bedanken voor zijn periode hier en veel zegen toewensen op zijn verdere weg naar het priesterschap.
Met grote vreugde mogen we ook komend jaar een nieuwe stagiair begroeten en helpen op zijn
weg naar het priesterschap: Stephano uit Italië. In het volgende parochieblad zal hij zich voorstellen. We heten hem van harte welkom in onze gemeenschap en wensen hem veel succes!

Op zaterdag 12 juni j.l. werd er een jaardienst
gehouden voor Christina Webers

Zondag 25 juli: XVIIe Zondag door het Jaar - B
11.00 uur: 1e jrd Hub Lousberg; jrd ouders Domen-Hacking en zoon John (st); jrd Adri en Diesje
Snellen-Bugter (st); jrd Marcel In de Braek; ouVrijdag 2 juli
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie
ders Sjeng en Maria Houben-Schnackers (col)
18.00 uur: Uitstelling Allerheiligste en aanbid- Maandag 26 juli: HH.Joachim en Anna, ouders
van Maria
ding
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Zaterdag 3 juli H.Tomas, apostel
Woensdag 28 juli
19.00 uur: jrd ouders Harry en Jeanne Abels19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorBartholomée (st); jrd ouders Schellings-Gerhards gen of liefdevol nabij zijn
Vrijdag 30 juli
(st); jrd Herbert Essers tevens tiv overledenen
van de familie; Mayke Zink-Beijer; Troutje Wou19.00 uur: voor de vervolgde christenen
ters-Coelen (col); ouders Fouarge-Feron, ouders Zaterdag 31 juli: H.Ignatius van Loyola, priester
19.00 uur: jrd Ans Didden tevens tiv Martien
Fouarge-Schins en Piet Starmans;
Zondag 4 juli: XIVe Zondag door het Jaar - B
Didden (st)
11.00 uur: Op de Gulperberg
jrd ouders Hautvast-Pieters en overleden kinBronk te Gulpen
deren (st)
Omdat de Bronk dit jaar niet op de traditionele
Maandag 5 juli
wijze kan plaatsvinden, willen wij deze zondag
19.00 uur: tev H.Bernadette
de 4e juli 2021 toch een bepaald karakter geWoensdag 7 juli
ven.
19.00 uur: voor onze communicantjes
Vrijdag 9 juli: HH.Martelaren van Gorcum
Daarom zal de Eucharistieviering van 11.00
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
uur gehouden worden bij het Mariabeeld op
Zaterdag 10 juli
de Gulperberg.
19.00 uur: jrd Math Hounjet tevens tiv overledeMet uitstelling en aanbidding van het Allerheinen familie Hounjet-Hamaekers; Augusto Diana
ligste
Zondag 11 juli: XVe Zondag door het Jaar - B
11.00 uur:Viering Eerste heilige Communie van 7 Wij gaan niet in plechtige optocht naar de
communicantjes mmv Harmonie St.Petrus
Gulperberg.
jrd ouders Frans en Truus Hollands-Pessers (st);
jrd Finie Kuipers-Widdershoven tevens voor Hub
Kuipers; jrd ouders Essers-Denis
U bent allen hierbij van harte welkom!
Maandag 12 juli
Het kerkbestuur
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Woensdag 14 juli
19.00 uur: om geloof in onze gezinnen
Vrijdag 16 juli: O.L.V. van de Berg Carmel
Familieberichten
19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoeners
van onze parochie
overleden
Zaterdag 17 juli
Op 5 juni 2021 Tiny Abels-Schellings, 80 jaar
19.00 uur: echtpaar Hubert en Liza DiddenMoge zij rusten in Gods eeuwige vrede
Janssen (st)
Zondag 18 juli: XVIe Zondag door het Jaar - B
11.00 uur: jrd echtpaar Roijen-van Leijsen (st); jrd
ouders Jacobs-Vrusch en kinderen (st); Paula
Pinkers-Spiertz
Maandag 19 juli
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede
gaven
Woensdag 21 juli
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Vrijdag 23 juli: H.Birgitta, kloosterlinge, patrones
van Europa
19.00 uur: voor onze Bisschop
Zaterdag 24 juli
19.00 uur: 1e jrd Bertien HutschemaekersHerman tevens tiv Han Hutschemaekers; Sjeng
Bleser; ouders Blume-Herman en schoonzoon
Roland

Het sacrament van de biecht
Ook wel boetesacrament of sacrament van boete en verzoening genoemd, is een van de zeven
sacramenten van onze Katholieke Kerk. In dit sacrament kan een priester in Christus naam zonden
vergeven. De biecht is gebaseerd op de woorden van Jezus die Hij heeft gericht tot zijn apostelen
op de dag van Zijn Verrijzenis, toen hij zei: ” Ontvangt de H.Geest. Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”
Verloop van het sacrament van de biecht
Na de begroeting van de boeteling belijdt deze zijn zonden en legt de priester
de penitentie ( boetedoening) op en geeft hem goede raad om de fouten in de
toekomst te vermijden. Vervolgens verleent de priester de boeteling “vrijspraak
en vergeving” door de sacramentele absolutie met de woorden:” God, de
barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en verrijzenis en de Heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden. Hij schenke
u door het dienstwerk van de kerk vrijspraak en vrede en IK ONTSLA U VAN
UW ZONDEN IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE
GEEST”
De biecht heeft voor veel mensen een negatieve klank. Het doet denken aan een tijd, dat je verplicht een rijtje zonden moest vertellen aan een priester in een klein hokje (biechtstoel) en als
“straf” (genoegdoening) er enkele onze vaders of weesgegroetjes gebeden moesten worden. In de
jaren zestig van de vorige eeuw raakte deze biechtpraktijk in onbruik. Men zegt wel eens de biecht
is afgeschaft, maar het tegendeel is waar. All de eeuwen dat de biecht gefunctioneerd heeft, is het
voor veel mensen ook een manier geweest om hun loden last kwijt te raken.
Biechtgeheim of de sacramentele zegel (sigillum in het latijn)
Betekent dat de priester (biechtvader) datgene wat hij tijdens de biecht te horen krijgt onder geen
enkele voorwaarde mag onthullen, ook niet onder druk. Schending van het biechtgeheim kan voor
de priester vergaande gevolgen hebben. Hij kan een kerkelijke straf (excommunicatie) oplopen.
Boeteviering
In onze tijd kennen we als voorbereiding op de grote feestdagen de viering van inkeer en vergeving, waarin wij samen om vergeving vragen voor onze fouten. We vragen aan God om ons sterk te
maken in vergeven en verzoenen. Het aloude gebaar van de handoplegging is een belangrijk onderdeel. Maar het sacrament is voorbehouden aan het persoonlijk biechtgesprek met de priester. U
kunt ten allen tijde een afspraak maken met onze pastoor-deken. Ook kunt u volgens afspraak terecht bij een van de monniken Benedictijnen- te Mamelis (043-3061353)
Het sacrament van de biecht is ook op de dag van vandaag zinvol en kan zeker bevrijdend werken.
Fons Bessems

Orgelconcert Wijlre 30 juli
Op vrijdag 30 juli om 20.00 uur speelt Stefan Emanuel Knauer een
orgelconcert in de St. Gertrudiskerk in Wijlre. Orgelkring Wijlre
organiseert dit concert dat een uur zal duren. De toegang is gratis
en verloopt volgens de maatregelen die dan gelden. Stefan Knauer is cantor-organist aan de de St. Lambertuskerk in Erkelenz (D)
en is een veelgevraagd solist in heel Duitsland. Hij heeft op het
programma muziek staan van Sweelinck, Marchand, Mendelssohn, De Lange en Bossi. Kijk voor de bezoekersregels op onze
website www.orgelkringwijlre.nl. Na het concert kan met een vrije
gave bijgedragen worden aan de bestrijding van de onkosten.
Het Müller-orgel is half mei gestemd. Bij die gelegenheid is de
intonatie van de frontpijpen licht aangepast, waardoor ze milder
klinken en beter met de andere orgelpijpen mengen.

Spreuken
Spreuk van de maand
Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.
Weer /natuur spreuk
De stilte der natuur heeft veel geluiden.

Nieuwsflits
Sinds mei 2020 verschijnt met enige regelmaat een nieuwsflits van de St. Gertrudisparochie. Via de
e-mail sturen we de nieuwsflits rond met nieuwtjes, berichten en foto’s en korte verslagen van gebeurtenissen in onze parochie.
Aangezien we elkaar sinds corona minder kunnen ontmoeten, hebben we geprobeerd om mensen
op deze manier nabij te zijn.
Ook plaatsen we een korte overweging of een gebed of een link naar een meer uitgebreide tekst of
video.
Wanneer u prijst stelt op toezending van deze gratis nieuwsflits, kunt u een mailtje sturen naar gertrudis@hetnet.nl.. Mocht u op enig moment geen prijs meer stellen op toezending, dan kunt u zich
onderaan de nieuwsflits afmelden.

Financieel overzicht 2020 van de Sint Gertrudis Parochie Wijlre
Financieel heeft de parochie Wijlre het jaar 2020 opnieuw negatief afgesloten evenals 2019.
Redenen voor het financiële resultaat zijn met name:
 positief dat de opbrengst van de kerkbijdrage is gestegen: dank u wel voor uw ondersteuning;
 minder uitvaarten dan afgelopen jaren waardoor collectes en misstipendia terugliepen en minder opbrengst collectes door coronamaatregelen;
 hogere opbrengst begraafplaats door verlengen grafrechten;
 personeelskosten zijn gedaald door minder inzet dirigent en organist vanwege corona;
 verzekeringspremies werden met 30% verhoogd en de bliksemafleider werd gestolen in 2020;
 Bestuurskosten daalden doordat er geen vrijwilligersdag was in 2020
We zijn de kascontrolecommissie bestaande uit Paul Heuskes en Frank Schoonbrood dankbaar
voor hun kritische opmerkingen. Hun positieve bevindingen zijn een opsteker voor onze penningmeester. Ook danken we de vele vrijwilligers en donateurs die onze parochie financieel draaiende
houden, ook in een moeilijk jaar met corona.

Franciscusgroep Wijlre-Gulpen
Hulp nodig? Waar kan ik die vinden?
Wanneer u op zoek bent naar hulp bij het invullen van formulieren of van uw papieren, hulp bij het
boodschappen doen of gewoon voor een praatje, dan kunt u steeds de hulplijn bellen. Als we niet
direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug. Uiteraard kunt u ook anderen
aanmelden voor hulp. U kunt de Paus Franciscusgroep bereiken via telefoonnummer:
06-44377571

Wij feliciteren onze communicanten uit Gulpen en hun ouders
Djianni Boon
Camiel Broecheler
Rick Cortenraad

Sem Dreessen
Syenna Jaspers

Milan Knops
Colin Triepels

Donderdag 1 juli
9.00 uur: voor de mantelzorgers
Zaterdag 3 juli vanaf 9.00 uur Ziekencommunie
Zaterdag 3 juli 17.30 uur
Mien Ortmans-Heugen en Fonny
Zondag 4 juli: XIVe Zondag door het Jaar - B
9.30 uur: jrd Anna Maria Bertrand (st); jrd Cor
Bertrand (st); jrd Mathieu Knoren (st); ouders
Dautzenberg-Pieters (st);
Johan Dautzenberg; Leo Ramaekers
Dinsdag 6 juli:H.Maria Goretti, martelares
9.00 uur: voor de jeugd
Donderdag
8
juli
9.00 uur: om kracht voor onze zieken
Zaterdag
10
juli
17.30 uur: Theo Coonjers; Albert en Mia Hofman
-van Rey (st)
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk
Zondag 11 juli: XVe Zondag door het Jaar - B
9.30 uur: Nelly van Druten-Bogers (col); uit
dankbaarheid bgv 50 jarig huwelijk
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk
Dinsdag
13
juli
9.00 uur: voor de vervolgde christenen
Donderdag 15 juli: H.Bonaventura, kerkleraar
9.00 uur: voor trouw en standvastigheid in de
gezinnen
Zaterdag
17
juli
17.30 uur: Christien Schijns; Els WesselsLassauw (col)

Zondag 18 juli: XVIe Zondag door het Jaar - B
9.30 uur: 1e jrd Nelly van Druten-Bogers; uit
dankbaarheid
Dinsdag
20
juli
9.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoeners
van onze parochie
Donderdag 22 juli: H.Maria Magdalena
9.00 uur: voor het welzijn van de parochie
Zaterdag
24
juli
17.30 uur: Mieke Deben-Ramakers (col)
Zondag 25 juli: XVIIe Zondag door het Jaar - B
9.30 uur: voor het welzijn van de parochianen
Dinsdag 27 juli: Z.Titus Brandsma, martelaar
9.00 uur: voor onze Paus en bisschoppen
Donderdag
29
juli:
H.Martha
9.00 uur: voor vrede in de wereld
Zaterdag 31 juli: H.Ignatius van Loyola
17.30 uur: 1e jrd Agnes Vaassen-Aelmans
Familieberichten
Overleden
28-05-2021 Johan Rosenboom, 80 jaar
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede

Rondgang in Wijlre
Op zondag 30 mei trok de
rondgang door de straten
van Wijlre. Aangezien het
houden van een processie
nog niet kon binnen de huidige coronaregels, hebben
we voor een rondgang met
het Allerheiligste gekozen.
Burgemeester Ramaekers
bracht ons op het idee om
ook de schutterij en de harmonie te vragen om deel te
nemen. Tijdens ons telefoongesprek over de toestemming om de rondgang
te houden, wees ze er op
dat de versoepelingen misschien meer mogelijk maakten. De drumband van Schutterji St. Maternus en de muzikanten van
harmonie St. Gertrudis hebben hun muzikale medewerking verleend. De schutterij trok vooruit waar
de rondgang kwam en de harmonie ontving de groep aan de kerk met processiemarsen.
Het was een zonnige morgen: niet alleen letterlijk door het mooie weer, maar ook figuurlijk in de
harten van de mensen waar we voorbij trokken. Samen hebben we gezongen en gebeden en geprobeerd om elkaar nabij te zijn. We weten ons daarbij door Hem gezegend.

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 de geplande H.Mis op die dag komen te vervallen. 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. Fieny. Steins 06-15031212

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen
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, 6321 AJ Wijlre
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

