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Op weg naar een intensievere samenwerking
Het is intussen al bijna 20 jaar geleden dat het bisdom alle parochies opriep om intensiever samen
te gaan werken. Het doel hiervan is om aan het einde van dit jaar het hele bisdom om te vormen
van ruim 300 parochies naar 50 samenwerkende federaties of clusters.
Niet alleen de kerk moet hiertoe overgaan, maar de laatste decennia zien we veel gemeentes, verenigingen of andere instanties samengaan. De eisen van deze tijd zijn immers zwaar te dragen
door kleinere eenheden. Inkomsten staan onder druk, bestuursleden of andere vrijwilligers krijgen
te maken met strengere regels, de actieve deelname neemt af, enz… En dan zeker niet te vergeten
dat de druk op steeds minder schouders zwaarder weegt.
Daarom heeft onze bisschop afgelopen jaar een beleidsbrief doen uitgaan waarin hij de herstructurering en de vitalisering van de parochie weer onder de aandacht brengt. Ook vanuit het bisdom
zou gewerkt worden aan dit traject, o.a. door een gerichter benoemingenbeleid.
Het cluster Gulpen
Ook Gulpen en omstreken ontkomt niet aan deze ontwikkelingen. Daarom heeft de bisschop, bij het
vertrek van pastoor van de Berg, ondergetekende benoemd tot pastoor van Epen, Mechelen en Slenaken.
En om in dit traject steun te bieden, werden er ook
alvast 2 kapelaans benoemd: kapelaan Marthoma
Alexander en kapelaan Vins Siju, die onlangs tot diaken gewijd werd. Beide zijn afkomstig uit India en hebben de opleiding in Nederland gevolgd.
Laten we samen de hoop
uitspreken dat deze samenwerking een verrijking
mag zijn voor onze gemeenschappen en tegelijkertijd een bezinningsmoment, waar we ons allen Kapelaan Marthoma Alexander
de vraag mogen stellen
waar ieder van ons een bijdrage kan leveren voor de parochies. Ieder
van ons draagt immers de verantwoordelijkheid voor de vitaliteit van de
gemeenschap!
Kapelaan Vins Siju
Een bijzonder woord van welkom alvast aan beide kapelaans en we wensen hen veel heil en zegen
toe in ons midden.
P.Bronneberg, pastoor-deken

Zondag 1 augustus
XVIIIe Zondag door het Jaar - B
11.00 uur: jrd ouders Boers-Geurts tevens tiv
overledenen van de familie (st); Maria PinckersMobers
Maandag 2 augustus
19.00 uur: Annie Vluggen-Senden tevens tiv
Hoepa Vluggen en zonen Huub en Ruud (st);
Aloys Kaelen (v.w. verjaardag)
Woensdag 4 augustus H.Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester
19.00 uur: voor vrede in de wereld
Vrijdag 6 augustus Gedaanteverandering van
de Heer
Vanaf 9 uur Ziekencommunie.
18.00 uur: uitstelling en aanbidding Allerheiligste
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 7 augustus
19.00 uur: jrd ouders Hamaekers-Leroy tevens
tiv overledenen van de familie; jrd ouders LeroyStraaten en ouders Ronken-Martinussen; Mayke
Zink-Beijer; Augusto Diana
Zondag 8 augustus XIXe Zondag door het Jaar
-B
11.00 uur: Wiel De Bie (col); Troutje WoutersCoelen (col)
Maandag 9 augustus H.Teresia Benedicta van
het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares,
patrones van Europa
19.00 uur: om geloof in onze gezinnen
Woensdag 11 augustus H.Clara, maagd
19.00 uur: om Gods zegen over alle parochievrijwilligers
Vrijdag 13 augustus
19.00 uur: tev H.Bernadette
Zaterdag 14 augustus H.Maximiliaan Maria
Kolbe, priester en martelaar
19.00 uur: echtpaar Hubert en Liza DiddenJanssen tevens tiv ouders Janssen-Beckers (st);
echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st)

Zondag 15 augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming en zegening Kroedwusj
11.00 uur: 1e jrd Jacques Van den Hove; Zuster
Teunissen tevens tiv overledenen familie Teunissen-Smits (st); Louis Debougnoux; Sjir Straaten
en zoon Bert; Gunther Böhmer en zoon Richard;
om zegen voor het Dekenaat op voorspraak van
Maria (Maria-Comité); voor een bijzondere intentie
Maandag 16 augustus
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Woensdag 18 augustus
19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn
Vrijdag 20 augustus H.Bernardus, abt en kerkleraar
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede
gaven
Zaterdag 21 augustus H.Pius X, paus
19.00 uur: jrd Maria Conraads-Janssen
Zondag 22 augustus XXIe Zondag door het
Jaar - B
11.00 uur: voor een bijzondere intentie
Maandag 23 augustus
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Woensdag 25 augustus
19.00 uur: voor onze Paus en Bisschoppen
Vrijdag 27 augustus H.Monica
19.00 uur: voor de vervolgde christenen
Zaterdag 28 augustus H.Augustinus, bisschop
en kerkleraar
19.00 uur: jrd ouders Bisschops-Didden en zoon
Wilbert (st); jrd Sjef en Mia Meertens-Hoche
tevens tiv ouders Hoche-Cobben en zoon Hub
en ouders Meertens-van Laar en kleinzoon Peter; Miets Honee; ouders Willem Gerrickens en
Mia Gerrickens-Cremers (st)
Zondag 29 augustus XXIIe Zondag door het
Jaar - B
11.00 uur: jrd ouders Voncken-Bertram tevens
tiv overledenen van de familie; jrd. ouders André
Canisius en Plien Canisius-Nix; Dinie Widdershoven tevens tiv ouders WiddershovenSchnackers en overledenen van de familie (st);
Sjir Straaten (col); ouders Sjeng en Maria Houben-Schnackers (col)
Maandag 30 augustus
19.00 uur: voor roepingen tot het Godgewijde
leven
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming en zegening Kroedwusj
Op 15 augustus viert de kerk het hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming. Op deze zondag
zullen we de H. Mis om 11.00 uur vieren bij het
beeld op de Gulpenerberg. Tenminste, als de
weersomstandigheden dit toelaten. Tijdens deze
viering zal ook de ‘Kroedwusj’ gezegend worden.

Sacrament van het huwelijk
Het huwelijk is eigenlijk het mooiste sacrament. Het gaat immers over de liefde. In de liefde vindt de
mens zichzelf. Want God die de liefde zelf is, heeft de mens naar zijn evenbeeld geschapen: als
man en vrouw. Wanneer een man en vrouw elkaar gaan ontmoeten,van elkaar gaan houden en
hun leven met elkaar willen delen, beloven ze elkaar hun leven lang trouw. Zij dienen elkaar het
sacrament van het huwelijk toe door middel van het jawoord.We spreken over een kerkelijk huwelijk
als dat jawoord gegeven wordt in tegenwoordigheid van een bedienaar van de kerk en twee getuigen. Zoals bij de meeste sacramenten gaat het hier ook niet om een momentopname, maar om een
situatie die al aan de gang is en zal blijven duren, want dat jawoord wordt dagelijks uitgesproken.
Man en vrouw kiezen elke dag weer voor elkaar. Aan een relatie moet blijvend gebouwd worden:
trouw moet groeien. De kern en betekenis van een huwelijk is ook niet dat je voortaan afhankelijk
bent van elkaar, maar dat de ander jou bij jouw diepste zelf brengt en andersom. Twee mensen
vullen elkaar aan, worden steeds meer één.
Het huwelijk is vooral ook een sacrament, omdat het een verbintenis is waarbij God heel sterk betrokken is. De trouwbelofte is afgeleid van de naam van Jahweh-God: "Ik zal er zijn voor jou". Liefde
en trouw zijn goddelijke eigenschappen. Daarom hoort bij de trouwbelofte ook de zin: "Al de dagen
van ons leven samen, tot de dood ons scheidt". Mensen trouwen namelijk ook met elkaar om niet
moederziel alleen te hoeven sterven. De dood is onverbiddelijk, maar de liefde is dat ook. En daarom is de liefde de enige macht die het tegen de dood kan opnemen. Liefde doorbreekt eenzaamheid en schept nieuw leven. Naar elkaar toegroeien, met elkaar vergroeien maakt het huwelijk vanzelf onontbindbaar, want je wilt en je kunt niet meer zonder elkaar leven. Maar verder dan de dood
reikt de menselijke liefde niet. Alleen de liefde van God kan verder gaan. Hij zal er dan ook zijn als
het zover is. Het huwelijk als sacrament vieren en beleven geeft diepte en lading aan een relatie.
Het verleent een relatie extra glans en dat is misschien ook wel de bedoeling van dit sacrament:
een goddelijke glans geven aan de liefde tussen mensen.
Fons Bessems

Paus Franciscus als inspirator
Om toch een beetje fit te blijven besloot ik op een regenachtige ochtend
om een half uurtje op zolder te trimmen
op mijn hometrainer. Om de tijd te
doden zet ik dan altijd de tv aan en
zoek ik een ontspannend programma.
Op deze ochtend was er niet veel bijzonders op de tv, maar tijdens het
zappen viel mijn oog op een documentaire over Paus Franciscus. Uit de
veelheid van items zijn er een paar die,
volgens mij, door hun eenvoud groots
zijn.
Het begon met een beeld dat de Paus
in de kantine van het Vaticaan met zijn
bordje netjes in rij staat te wachten tot hij aan de beurt was om zijn lunch op te scheppen. Het commentaar hierbij: “kent u een andere wereldleider van dit formaat die zelf zijn lunch ophaalt?”
Iets verder in de film werd getoond dat de Paus nieuwe glazen moest hebben voor zijn bril. Hij ging
naar de lokale opticien om zijn ogen te laten opmeten. Toen de opticien hiermee klaar was vroeg hij
aan de Paus om het nieuwe montuur uit te zoeken. Paus Franciscus reageerde verbaasd: “Nieuw
montuur? Het oude montuur is toch niet stuk, dat past prima.”
De aandacht van de Paus voor de armste mensen is algemeen bekend. Maar ik zag in de documentaire dat hij onder zijn verblijf in het Vaticaan een ruimte heeft laten inrichten voor de daklozen
van Rome. Letterlijk voor mensen die hem na aan het hart liggen.
De maker van de documentaire schrijft in een interview: “om het geheim van paus Franciscus te
ontrafelen, ben ik Italië doorkruist. Tijdens de opnames van “In de ban van de paus” ben ik – voor
het eerst van mijn leven – op m’n knieën gegaan in een katholieke kerk.” Wilt u meer weten over
deze documentaire kijk dan op: www.eo.nl/in de ban van de paus.
Ik heb op die bewuste ochtend langer getraind dan gebruikelijk, omdat ik de documentaire wilde
afkijken. Tenslotte kwam ik tot de conclusie dat ook ik als vrijwilliger van de Paus Franciscusgroep,
in alle bescheidenheid maar met heel veel blijdschap, een fractie van het werk van deze Paus vorm
kan geven.
Een vrijwilliger

Welke jongere verdient een lintje?
Gemeente Gulpen-Wittem zet jongeren in het zonnetje met gemeentelijk Jongerenlintje
Soms verdient iemand het om in het zonnetje te worden gezet. Bijvoorbeeld vanwege een bijzondere prestatie, zijn/haar opvallende
inzet voor de samenleving of het behalen van een mijlpaal. Speciaal
voor jongeren in Gulpen-Wittem heeft de gemeente het Jongerenlintje in het leven geroepen. Het lintje wordt uitgereikt aan jongeren in de
leeftijd van 6 tot en met 20 jaar, die een bijzondere prestatie hebben
verricht en daardoor een positieve bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente.
Welke jongere of groep jongeren heeft een opvallende inspanning verricht en verdient volgens u
een lintje? Laat het ons weten.
Wat valt er onder een ‘bijzondere prestatie’?
De definitie van een bijzondere prestatie is erg breed. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het redden
van een mens of dier, het leveren van een opvallende bijdrage aan het milieu, het opzetten van een
actie voor derden of een sportieve prestatie. Maar ook jongeren die langdurig zorgdragen voor een
zieke of hun haren kortknippen om ze te doneren aan een goed doel zijn enkele voorbeelden.
Aanmelden
Kent u zo iemand of zo’n groep, maak dit dan kenbaar via een aanmeldformulier op onze website.
Het formulier kunt u hier downloaden: www.gulpen
-wittem.nl > Onderscheidingen> Jongerenlintje. Let
erop dat u het formulier inclusief motivatie volledig
invult en dat uw aanvraag uiterlijk 15 september
2021 bij ons binnen is. U kunt het op twee manieren retourneren:
- per e-mail naar: info@gulpen-wittem.nl of
- per post aan: Gemeente Gulpen-Wittem, t.a.v.
kabinetsmedewerker, Postbus 56, 6270 AB Gulpen
Selectie en uitreiking
De aanmeldingen die binnenkomen worden door een selectiecommissie beoordeeld. Deze commissie bestaat uit inwoners uit Gulpen-Wittem die begaan zijn met de doelgroep jongeren. De commissie adviseert vervolgens het college van burgemeester en wethouders over de toekenning van
de Jongerenlintjes. Wanneer een Jongerenlintje wordt toegekend zal de jongere of de groep jongeren door het college van burgemeester en wethouders tijdens een officiële uitreiking in het zonnetje
worden gezet. Deze uitreiking vindt dit jaar plaats op 17 november 2021. In die week wordt de Dag
van de Rechten van het Kind gevierd.
Vragen en meer informatie
Wilt u meer weten of toch een aanvraagformulier digitaal of per post toegestuurd krijgen, bel dan
naar 043- 8800 727 of e-mail: kabinet@gulpen-wittem.nl

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

Spreuken
Spreuk van de maand
Wie met zichzelf kan lachen is nooit belachelijk. (Seneca)
Weer /natuur spreuk
Bloemen zijn langs iedere weg te vinden, maar niet iedereen kan er een krans van maken.

Zondag 1 augustus 9.30 uur XVIIIe Zondag
door het Jaar - B
voor het welzijn van onze parochies
Dinsdag 3 augustus 9.00 uur
Hein en Henri Hazen; Iet Henrotte-Hazen (col)
Donderdag 5 augustus 9.00 uur
voor vrede in de wereld
Zaterdag 7 augustus
Vanaf 9 uur Ziekencommunie.
17.30 uur
ouders Math en Jeanne Didden-Lousberg (st);
Leo Ramaekers (col); Iet Henrotte-Hazen (col)
Zondag 8 augustus 9.30 uur XIXe Zondag
door het Jaar - B
Els Sieben-Habets (col); uit dankbaarheid bgv
90e verjaardag
Dinsdag 10 augustus 9.00 uur H.Laurentius,
martelaar
om eenheid in de kerk
Donderdag 12 augustus 9.00 uur
voor onze paus en bisschoppen
Zaterdag 14 augustus 17.30 uur H.Maximilian
Kolbe, martelaar
jrd Jan en Annie Cobbenhagen-Ortmans; Theo
Coonjers
Zondag 15 augustus 9.30 uur Hoogfeest Maria Tenhemelopneming en zegening Kroedwusj
1e jrd Adriaan Geurts; jrd Jeanne Habets-van
Can; ouders Mobers-Bastin
Dinsdag 17 augustus 9.00 uur
voor de vervolgde christenen
Donderdag 19 augustus 9.00 uur
voor roepingen tot het godgewijde leven
Zaterdag 21 augustus 17.30 uur
zeswekendienst Jo Gelders; Jo en Bertha
Ortmans-Simons; Mien Ortmans Heugen en
Fonny; Els Wessels-Lassauw (col)
collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk

Zondag 22 augustus 9.30 uur XXIe Zondag
door het Jaar - B
1e jrd Lor Hupperichs; jrd Annie HupperichsVleugels; jrd Netty Herberigs (st); jrd Harry Paffen (st);
jrd José Dautzenberg-Ortmans
collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk
Dinsdag 24 augustus 9.00 uur Feest
H.Bartholomeus, apostel
jrd ouders Beckers-Voncken; bgv een 80e verjaardag
Donderdag 26 augustus 9.00 uur
om zegen over onze parochie vrijwilligers
Zaterdag 28 augustus 17.30 uur
Agnes Vaassen-Aelmans en overl. familie (col);
ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers;
voor de leden en overleden leden voetbalvereniging SV Geuldal
Zondag 29 augustus 9.30 uur XXIIe Zondag
door het Jaar - B
voor bijzondere intenties
Dinsdag 31 augustus 9.00 uur
uit dankbaarheid voor Gods goede gaven
Familieberichten
Overleden
4-7-2021 Jo Gelders, 83 jaar
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede

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

