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Met moeder Maria onder het kruis… 

Uitvoering van requiem van John Rutter in kerk van Gulpen 

Bij het schrijven hiervan vieren we in de kerk het feest van Kruisverheffing (14 sept) en Maria, moe-
der van Smarten (15 sept). Ook wij dragen onze dagelijkse zorgen en pijnen en mogen telkens 
opkijken naar het Kruis om kracht en troost te vragen. Ook onze hemelse moeder Maria. Want, wat 
heeft zij niet moeten meemaken? 
We kijken misschien terug op een vreemde zomervakantie. De coronapandemie heeft menig reis-
plan omver geworpen en daar kwam de overstroming nog bij! Meer dan ooit worden niet alleen aan 
wetenschappers vragen gesteld om uitleg, maar menigeen zal z’n ogen omhoog heffen en God 
vragen: “waar ben je? Kom ons te hulp!”. Op zulke momenten van zware beproeving is vertrou-
wensvol opkijken naar het kruis best wel zwaar! 
Misschien juist daarom dat ons Maria, als onze hemelse moeder, geschonken is. Zij staat ons als 
voorbeeld, om door de pijn en zorg heen, te blijven opkijken naar Hem. Hij, die niet vluchtte maar 
Zijn leven gaf. Haar Zoon. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. 
In deze oktobermaand, toegewijd aan de rozenkrans, worden wij uitgenodigd om op haar voor-
spraak te komen tot haar Zoon. Door het bidden van de rozenkrans het vertrouwen uitspreken dat 
ons het lijden niet wordt weggenomen, maar ons de kracht geschonken wordt om dit te dragen. 
Meer nog, de bereidheid tonen om mee te werken om het lijden van elkaar te verlichten. 
Wees er verzekerd van, zo’n vertrouwen doet ons op een andere manier opkijken naar het kruis! 
P.Bronneberg, pastoor-deken 

Eerbetoon aan allen die getroffen werden door corona 
Op vrijdag 22 oktober 2021 vindt er een herdenkingsconcert plaats in de Sint Petruskerk te Gulpen. 
Aanleiding is het verlies van mensen en het daardoor ontstane verdriet als gevolg van de Corona 
pandemie. 
Het programma bestaat uit het Requiem van John Rutter, uitgevoerd door Het Kempisch Kamer-
koor onder leiding van dirigent Cees Wouters. 
Soliste is Rianne Wilbers en het geheel wordt begeleid door een professioneel orkest. 
Deze avond wordt mede ingevuld door Mannenzangvereniging Caecilia en met herdenkingsrituelen 
door Renate Rothbauer. 
Ook zal de burgemeester van Gulpen-Wittem, mevr. Ramaekers-Rutjes, het woord voeren. 
Iedereen, die stil wil staan bij de gebeurtenissen uit deze periode, kan hier troost vinden bij de mu-
ziek en de woorden van de sprekers. 
Het programma begint om 20.15 uur en zal anderhalf uur omvatten (geen pauze). Vanaf woensdag 
8 september zijn er toegangskaarten verkrijgbaar: gratis, maximaal twee per persoon, zolang de 
voorraad strekt. Afhaalpunten: 

 Bibliotheek Gulpen tijdens de openingsuren, adres: Willem Vliegenstraat 4, Gulpen; 

 Parochiezaal van de kerk te Gulpen op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 13.00 uur. 
Adres: Kapelaan Pendersplein 10, Gulpen. 

De regels in verband met corona zullen bij de organisatie in acht worden genomen. 
Het Bach Comité Gulpen is initiatiefnemer van dit project. Ditzelfde comité heeft het voornemen om 
op vrijdag 8 april 2022 de Johannes Passion ten uitvoering te brengen; ook in bovengenoemde 
kerk. 
Vragen en reacties kunnen per mail gericht worden aan het secretariaat van het Bach comi-
té:info@bachcomitegulpen.nl. Overige informatie is te vinden op de website van het Bach Comité 
Gulpen: www.bachcomitegulpen.nl   

http://www.bachcomitegulpen.nl/


Vrijdag 1 oktober H.Teresia van het Kind Je-
zus, maagd en kerklerares 
vanaf 9.00 uur Ziekencommunie  
18.00 uur Uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste  
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 2 oktober HH.Engelbewaarders 
19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; Augusto Diana 
Zondag 3 oktober XXVIIe Zondag door het 
Jaar - B 
11.00 uur: jrd Mariëtte Debets (st); jrd Berna-
dette Roijen-Possen (st); jrd echtpaar Fouarge-
Engelen (st); jrd Wiel Schols tevens tiv ouders 
Deguelle-Coelen en dochter Maria; Troutje Wou-
ters-Coelen (col); Maria Pinckers-Mobers; Hub 
Lousberg (vw echtgenote) 
Maandag 4 oktober H.Franciscus van Assisi 
19.00 uur: voor onze Bisschop 
Woensdag 6 oktober  
19.00 uur: tev H.Bernadette 
Vrijdag 8 oktober 
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes 
Zaterdag 9 oktober 
19.00 uur: jrd echtpaar Kaelen-Schoenmakers 
(st); jrd Lies Hoche (st); jrd Nico Hamaekers; 
echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st) 
Zondag 10 oktober XXVIIIe Zondag door het 
Jaar - B 
11.00 uur: 1e jrd Leo Schlenter; jrd Huub Gillis-
sen; jrd overleden ouders Dumont-Meijs tevens 
tiv overleden familieleden (st); Wiel DeBie (col) 
Maandag 11 oktober 
19.00 uur: voor vrede in de wereld 
Woensdag 13 oktober 
19.00 uur: voor de Afghaanse vluchtelingen 
Vrijdag 15 oktober H.Teresia van Jezus, 
maagd en kerklerares 
19.00 uur: om kracht voor onze zieken  
Zaterdag 16 oktober  
19.00 uur: zeswekendienst Huub Bartholomé 
tevens tiv ouders Bartholomé-Hambeukers en 
ouders Bröcheler-Gubbels; jrd ouders Guus 
Hegger en Truus Hegger-Beckers (st); jrd Pierre 
Oligschlager; ouders Willem Gerrickens en Mia 
Gerrickens-Cremers (st) 
Zondag 17 oktober XXIXe Zondag door het 
Jaar - B 
11.00 uur: jrd echtpaar Loozen-Brouns (st); 
Roos Thoma-de Bie (col) 
Maandag 18 oktober H.Lucas, evangelist 
19.00 uur: om geloof in onze gezinnen 
Woensdag 20 oktober 
19.00 uur: om zegen over allen die zieken ver-
zorgen of liefdevol nabij zijn 
Vrijdag 22 oktober 
20.15 uur: REQUIEM van JOHN RUTTER ter 
herdenking aan alle getroffenen door corona 

Zaterdag 23 oktober 
19.00 uur: echtpaar Hubert en Liza Didden-
Janssen (st); Tiny Abels-Schellings (col) 
Zondag 24 oktober XXXe Zondag door het 
Jaar - B 
11.00 uur: jrd Dinie Widdershoven (st); jrd ou-
ders Lemmerling-Jacobs tevens tiv Fred Dircks; 
Louis Debougnoux; Sjir Straaten (col) 
Maandag 25 oktober 
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie 
Woensdag 27 oktober 
19.00 uur: ouders Delnoij-Heuts; ouders Brou-
wers-Hendriks en zonen Jan en Bert , 
Vrijdag 29 oktober 
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies 
Zaterdag 30 oktober 
19.00 uur: Guillaume van den Heuvel 
Zondag 31 oktober XXXIe Zondag door het 
Jaar - B  (Viering Allerheiligen) 
11.00 uur: jrd ouders Troisfontaine-Munnix en 
zoon Harry tevens tiv zoon Pierre (st); jrd ouders 
Loozen-Ortmans; jrd voor een bijzondere inten-
tie; ouders Sjeng en Maria Houben-Schnackers 
(col); Hub Lousberg (vw echtgenote) 
15.00 uur: Uitstelling en aanbidding Allerheilig-
ste 
 
 
Mededeling 
Daar oktober de rozenkransmaand is, zal er 
voor de wekelijkse diensten om 18.15 uur de 
rozenkrans gebeden worden. 
 
Familieberichten 
Overleden 
op 20 augustus 2021 Annie Humble-Franssen, 
97 jaar 
op 27 augustus 2021 Huub Bartholomé, 74 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 
 
Gedoopt 
op 21 augustus Renz Straaten 
op 29 augustus Jesslynn Meijs 
op 5 september Lieke Jongen 
Moge de dopelingen altijd de vreugde van de 
Heer in hun leven ervaren 
 
Huwelijk 
op 4 september 2021 zijn in het Huwelijk getre-
den 
Ricky Kostons en Fabienne Smael 
Van harte Proficiat! 



Overledenen in het kerkelijk jaar 2020-2021 Parochie St.Petrus Gulpen 

Wereldmissiedag van de kinderen 

Mooi Piëtabeeld in de kerk van Gulpen 

Op de dag dat we als kerk de gedachtenis vieren van O.L.V.Moeder van Smarten, ontvangt de 
parochiekerk van Gulpen een mooi beeld: Maria, met de gestorven Christus op haar schoot, ook 
wel bekend als “Piëta”. Dit beeld is afkomstig uit de kapel van het klooster van Wittem. Nu is dit 
geplaatst in de gedachteniskapel van Gulpen, waar we alle dierbare overledenen gedenken. Maria, 
die zelf zoveel smarten gedragen heeft, wijst ons tevens de weg naar de Barmhartige Jezus. Ook 
wij mogen daarom, op voorspraak van Maria, onze noden tot God brengen.  
Dankbaar hebben we dit geschenk aangenomen. We zijn er van overtuigd dat velen bij Maria de 
troost en de kracht zullen vinden! 

Dies Blume   84 jaar 
Kitty Mulders-Hacking  71 jaar 
Marlies Schlenter-Geelen 73 jaar 
Wiel De Bie   86 jaar 
Catharina Hacking-Roebroeks 90 jaar 
Troutje Wouters-Coelen 91 jaar 
Keup Wolters   86 jaar 

Maria Houben-Schnackers 88 jaar 
Jet Prevoo-Langohr  85 jaar 
Sjir Straaten   88 jaar 
Tiny Abels-Schellings  80 jaar 
Roos Thoma-de Bie  74 jaar 
Annie Humble-Franssen 97 jaar 
Huub Bartholomé  74 jaar   

Dit jaar vieren we op 2 en 3 oktober Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar 
helpen we de kinderen in de weeshuizen in staat Guinee. 
Welkom in Guinee 
Guinee is een land in West-Afrika en ligt aan de Atlantische Oceaan. Het grenst 
verder aan zes andere landen: in het oosten aan Ivoorkust en Liberia, in het westen aan Guinee-
Bissau, in het zuiden aan Sierra Leone en in het noorden aan Senegal en Mali. Guinee is ongeveer 
zes keer zo groot als Nederland. De hoofdstad heet Conakry. 
In het land wonen ongeveer 12 miljoen mensen. Die behoren tot 24 verschillende bevolkingsgroe-
pen, elke groep heeft zijn eigen taal. De officiële taal van het land is Frans. De Guineeërs leven 
vooral van de landbouw, veeteelt, handwerk of kleine bedrijfjes. In bepaalde streken verdienen 
mensen geld met de verkoop van rode palmolie. Aan de kust is de visserij belangrijk. De gevangen 
vissen worden op de markt verkocht. 
Arm land 
Guinee is een arm land. Niet alle kinderen kunnen naar school. Hun ouders kunnen het schoolgeld 
niet betalen of ze moeten thuis meewerken. Dat is vooral zo in de afgelegen gebieden, zoals in het 
zuiden van het land. De meisjes zorgen voor hun kleinere broertjes en zusjes, gaan water halen en 
hout voor de keuken. De jongens bewaken de kudde en houden zich bezig met de kleine dieren 
rondom het huis. Vaak ook moeten de ouders ergens anders werk gaan zoeken. De kinderen kun-
nen niet mee en leven dus ver van hun vader en moeder. 
Missio steunt het pastorale werk van de kerk in Guinee, in het bijzonder het werk van de zusters 
Servantes de marie Vierge et Mère in het bisdom N’Zérékoré. 
Wat kun jij doen voor de kinderen in Guinee? 
Op Wereldmissiedag van de kinderen, helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door van hun 
zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van MISSIO te doen. Dat kun jij ook doen! 
Dit jaar helpen we de kinderen in de weeshuizen in Guinee. Kijk ook eens op de website 
www.missiokids.nl 
Al meer dan 140 jaar bidden voor kinderen in Sittard 
In de binnenstad van Sittard staat de kerk Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. In 1878 werd de 
zgn. Kinderkrans opgericht met als doel kinderen onder de bijzondere bescherming te stellen van 
Maria, de moeder van God en onze moeder. Ouders en (over)grootouders voelen heel goed aan 
dat de geboorte van een nieuwe mens iets wonderlijks is, een groot geheim. Vaak beseffen zij maar 
al te goed dat wij dat nieuwe leven niet in onze macht hebben en het dus ook niet altijd kunnen 
behoeden voor pijn en ongeluk. Maria, de moeder van Jezus, kent het geluk, maar ook de zorgen 
en de pijn, die dit nieuwe leven met zich mee kan brengen. Als moeder van Jezus is zij moeder van 
allen die in Hem geloven. Daarom dragen veel mensen hun kinderen en kleinkinderen op aan Onze 
Lieve Vrouw van het Heilig Hart door hen in te schrijven in de Kinderkrans. Kinderen kunnen direct 
na de geboorte worden ingeschreven en blijven dan automatisch lid totdat zij volwassen zijn. Sinds 
de oprichting zijn er tienduizenden kinderen ingeschreven. Ook nu nog worden er maandelijks tallo-
ze kinderen opgedragen aan Maria. 
Voor de kinderen van de Kinderkrans wordt wekelijks vier maal gebeden tijdens het Rozenkransge-
bed. Altijd brandt er voor het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart een votief-
kaars tot intentie van de kinderen. Iedere donderdag wordt voor de kinderen een Heilige Mis opge-
dragen in de Sittardse basiliek. 
Inschrijven kost eenmalig 15 euro onder vermelding van naam, geboortedatum en geboorteplaats 
van het kindje én het adres waar het inschrijfbewijs en het gezegend rozenkransje naar toe ge-
stuurd kunnen worden. Voor meer informatie en inschrijven: Aartsbroederschap van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart, Oude Markt 20, 6131 EN Sittard. Tel: 046-4515141. E-mail:basiliek@rk-
kerken-sittard.nl Website: www.basilieksittard.com. 

 



Overledenen in het kerkelijk jaar 2020-2021 Parochie St.Gertrudis Wijlre  

 

Financieel overzicht 2020 van de St. Petrusparochie, Gulpen 

Spreuken 

Spreuk van de maand 
Wie je bent is oneindig belangrijker dan wat je hebt. 
Weer /natuur spreuk 
Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. 
Kruis Spreuken 
Op de vele wegkruisen die ons limburg rijk is staan vele spreuken die ons aanzetten tot denken. 
Op een kruis Crapoel-Landsraderweg te Gulpen 
God als ik U niet kan vinden, leer mij om U te zoeken, God als ik U heb gevonden, leer mij om U te 
behouden. 
Op een kruis in de Brouwerijstraat te Wijlre 
Blief bie os leve Hieer. 

Leo Ramaekers  84 jaar  
Jef Penders  100 jaar 
Els Wessels-Lassauw  86 jaar  
Mia Schleijpen-Giesen 93 jaar 
Mieke Deben-Ramakers 96 jaar 
Els Sieben-Habets 82 jaar 
M. Schmitz-de Jong  72 jaar  

Iet Henrotte-Hazen  76 jaar 
Johan Rosenboom  80 jaar  
Jo Gelders  83 jaar  
Mia Rabou-Schils 79 jaar  
Sjef Vleugels 82 jaar 
Jan Vandeberg  82 jaar  

Het jaar 2020 heeft door 
de coronacrisis bijzondere 
situaties opgeleverd. In de 
financiën van de parochie 
is dit het duidelijkst te zien 
in de opbrengsten uit col-
lectes en stipendia (de 
bijdragen voor misinten-
ties). De maanden waarin 
geen publieke vieringen 
plaats mochten vinden, 
hebben gezorgd voor een 
sterke afname van de in-
komsten die verbonden 
zijn aan de Mis en andere 
kerkelijke vieringen. 

Daar staat dan een sterke stijging van de kaarsengelden tegenover. Tijdens de lockdown is het 
kerkgebouw altijd toegankelijk gebleven voor het aansteken van een kaarsje. Hier is duidelijk veel 
gebruik van gemaakt. 

Naast het algemeen priesterschap kennen wij het bijzonder priesterschap. Het algemeen priester-
schap waarin wij als gedoopten deel hebben, komt liturgisch tot uiting bij de toediening van het 
doopsel als de bedienaar de gedoopte zalft met het H. Chrisma en de woorden uitspreekt “ De al-
machtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus die jou heeft bevrijd uit de zonde en nieuw 
leven heeft gegeven, heeft je opgenomen in zijn volk. Hij zalft je nu met het heilzaam chrisma “. 
Zoals Christus is gezalfd tot priester koning en profeet, zo moge jij als lid van zijn lichaam, de kerk, 
voor altijd delen in het eeuwig leven. Het bijzonder priesterschap of het ambtelijk priesterschap (het 
wijdingssacrament) bestaat uit drie fundamentele ambten (diakens, priesters en bisschoppen) heeft 
een lange traditie die teruggaat naar de tijd van de apostelen. De bisschoppen, opvolgers van de 
apostelen, leiden samen met de paus de Kerk en zien erop toe dat het Evangelie in al zijn volheid 
wordt verkondigd. De priesters worden door het wijdingssacrament geheiligd om het evangelie te 
preken, de herders voor hun gelovigen te zijn en de goddelijke eredienst (Eucharistie) te vieren en 
sacramenten toe te dienen. Het ambt van bisschop en priester staat alleen open voor hen die celi-
batair (ongehuwd ) leven.  
De diakens worden gewijd voor het diaconale werk, de gemeenschap te dienen en de priesters 
terzijde te staan zoals  doopsels toe te dienen, te preken tijdens de Eucharistievieringen, uitvaar-
ten  en huwelijksinzegeningen te verrichten. Zij hebben niet de bevoegdheid om de Eucharistie te 
vieren of in de biecht zonden te vergeven alsmede het sacrament der Zieken toe te dienen. Sinds 
het tweede vaticaans concilie kunnen ook gehuwde mannen tot diaken gewijd worden. 
 
Fons Bessems 

Het sacrament van de wijding 



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  

Zaterdag 2 oktober 
vanaf 9.00 uur ziekencommunie  
Zaterdag 2 oktober 17.30 uur 
jrd Toon Moulen; Adriaan en Riek Geurts-Rutten 
(col); Leo Ramaekers (col); Hub Schijns;  
Els Wessels-Lassauw nms bejaardensoos 
Zondag 3 oktober 09.30 uur 
jrd ouders Brand-Claessens (st); jrd ouders Sjir 
en Trees Nix-Essers (st); jrd Piet Hamackers en 
Treeske Houben (st) 
Dinsdag 5 oktober 9.00 uur 
om geloof in onze gezinnen 
Dinsdag 5 oktober 19.00 uur plechtig lof met 
rozenkransgebed.  
Donderdag 7 oktober 9.00 uur   
voor de vluchtelingen 
Zaterdag 9 oktober 17.30 uur 
Tijdens de viering is er een kindernevendienst. 
Na de viering lampionnenoptocht naar het Maria 
kapelletje te Stokhem onder begeleiding van de 
drumband van harmonie St. Gertrudis  
jrd ouders Wachelder-Schijns en dochter Thea 
(st); jrd Martin Sleijpen; Theo Coonjers; Albert en 
Mia Hofman-van Rey (st); ouders Hagelstein-
Pieters en dochter Maria; ouders Blezer en zoon 
Peter 
Zondag 10 oktober 09.30 uur 
jrd ouders Dautzenberg-Pieters,  
Mia Rabou-Schils(st) 
Dinsdag 12 oktober 9.00 uur 
voor de vrijwilligers van onze parochie 
Dinsdag 12 oktober 19.00 uur plechtig lof met 
rozenkransgebed.  
Donderdag 14 oktober 9.00 uur   
om kracht en bijstand voor onze zieken 
Zaterdag 16 oktober 17.30 uur  
zeswekendienst Jan Vandeberg; jrd Ria Vaas-
sen-Frissen (st); jrd ouders Kirkels-Crutzen (st); 
jrd Sjeng en Lies Geelen-Urlings (st); jrd Mien 
Ortmans-Heugen en zoon Fonny (st); jrd Fien en 
Sjeng Nix-Janssen en zoon Sjef;  
Winand en Annie Knops-Crutzen; Els Wessels-
Lassauw 
collecte bestemd voor het onderhoud van de 
parochiekerk 
Zondag 17 oktober 09.30 uur 
jrd Mietzi Meessen-Schoenmaker (st); jrd Joze-
fien, Lies en Vic Smeets (st); Jan Wierts en 
dochter Conny 
collecte bestemd voor het onderhoud van de 
parochiekerk 

Dinsdag 19 oktober 9.00 uur 
Hein en Henri Hazen 
Dinsdag 19 oktober 19.00 uur plechtig lof met 
rozenkransgebed.  
Donderdag 21 oktober 9.00 uur   
voor vrede in de wereld 
Zaterdag 23 oktober 17.30 uur  
jrd ouders Creusen-Habets; Mieke en François 
Deben-Ramakers (col); ouders Gelders-Elissen 
en zonen Jo en Jozef 
Zondag 24 oktober 09.30 uur 
jrd Jan L’Ortye en ouders L’Ortye-Bormans; Jo 
Dautzenberg en ouders 
Dinsdag 26 oktober 9.00 uur 
voor de kinderen in Guinee, Mien Packbier-
Senden en ouders. 
Dinsdag 26 oktober 19.00 uur plechtig lof met 
rozenkransgebed.  
Donderdag 28 oktober 9.00 uur 
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen 
en jongeren 
Vrijdag 29 oktober 19.00 uur Lichtjesviering 
Zaterdag 30 oktober 17.30 uur  
om de eeuwige rust voor onze overledenen 
Zondag 31 oktober  09.30 uur Allerheiligen 
1e jrd Leo Ramaekers; jrd ouders Weerts-
Huijnen en Maria Weerts (st); jrd Fieny Habets-
Goossens en Wiel Habets; 
 jrd ouders Habets-Hamers, dochter Netteke en 
oom Piet; Rob Nacken en overleden familie; 
Zondag 31 oktober 15.00 uur  
Daar oktober de rozenkransmaand is zal er 
iedere dinsdagavond om 19.00 uur een Plechtig 
Lof zijn met rozenkransgebed.  
 
Familieberichten 
Overleden 
op 13-08-2021 Sjef Vleugels, 82 jaar 
op 01-09-2021 Jan Vandeberg, 82 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 
 
Gedoopt   
op 29 augustus Maddy Loonen 
op 4 september Lena Smith 
 
Moge de dopelingen altijd de vreugde van de 
Heer ervaren in hun leven 

 wij kunnen terugzien op twee prachtige communievieringen in onze beide parochies? 

 het einde van de 1½ meter afstand hopelijk voor altijd verleden tijd is? 

 wij door de clustering der parochies onze horizon verbreden? 

Wist u dat… 



Kerkbestuur Gulpen 
Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 
Secretaris Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048 
Penningmeester  Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261 
Overige leden Dhr. H. Laeven  Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) 
 Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel .043-4504320 (kerkhofbeheerder)  
Kostergroep Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841  
 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929  
Parochiekantoor Mevr. H.Vonken  Tel. 043-4501226 
Parochiezaal 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 Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226 
Vicevoorzitter Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .06-22290092 
Secretaris  Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261 
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406 
Lid   Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 
   Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407  
   (kerkhofbeheerder) 
Bloemsiergroep  Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879 
Kostergroep  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  

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 Website Wijlre 

www.parochiegulpen.nl     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 publi-
ceren. 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 ver-

vallen. 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.  

 


