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Van voornemens tot werkelijkheid 

Hoogfeest Maria Lichtmis en Blasiuszegen 

Digitale nieuwsbrief parochiecluster Gulpen 

Met de jaarwisseling hebben we alle goeds toegewenst aan onze dierbaren. Een van de meest 
gehoorde wensen is dan altijd: “een goede gezondheid”. Met de corona is dit een hoopvolle wens, 
die voorlopig nog ver weg lijkt, is dit een hoopvolle wens. 
Daarnaast nemen we ons nog van alles voor om ons leven, onze gezondheid te verbeteren. Intus-
sen is het nieuwe jaar reeds enkele weken verder. Misschien ervaren we intussen dat veel van die 
goede wensen, het meest afhangen van ons eigen doen en laten! Of hebben we die voornemens 
intussen achter ons gelaten? 
Corona heeft ons in de afgelopen periode, meer dan ooit, geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. 
Dit kan een hele harde confrontatie zijn! Het zet ons wederom, figuurlijk, met beide benen op de 
grond. 
Maar we mogen het ook oppakken als een uitnodiging of uitdaging: geduldig los te laten wat niet 
kan of lukt, met een sterk geloof in de trouw van God die ons nooit in de steek laat! Dan zal het 
nieuwe jaar ons veel goeds brengen, dan zullen we krachtig genoeg zijn om tegenslagen te dragen. 
Zo’n geloof leert ons niet alleen te relativeren, maar doet ons verder kijken dan ons eigen kunnen! 
P.Bronneberg, pastoor-deken 

Op woensdag 2 februari viert de kerk het Hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de tempel, 
beter bekend als Maria Lichtmis. Tijdens de H.Mis van deze dag zullen de kaarsen gezegend wor-
den. 
De volgende dag op 3 februari, gedenkt de kerk de heilige martelaar Blasius, voor velen bekend 
vanwege de ‘Blasiuszegen’. Aansluitend aan de H.Mis van deze dag en van het weekend 5/6 febru-
ari is er gelegenheid om de zegen te ontvangen. 

Sinds de samenwerking met alle parochies van het cluster een feit is, is er een nieuw initiatief ont-
staan, nl. een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws en activiteiten in de verschillende paro-
chies. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar parochiecluster Gulpen 
<parochieclustergulpen@gmail.com> om u aan te melden. 
 

Actuele mistijden 

Als gevolg van de geldende overheidsmaatregelen wijken de mistijden soms af van de tijden die u 

gewend bent. Ook kan het zijn dat dat u zich vooraf moet aanmelden voor het bijwonen van de 

diensten en is het aantal plaatsen in de kerk beperkt. 

Omdat de actualiteit nogal eens veranderd, is het vaak niet mogelijk om dit tijdig te vermelden in het 

parochieblad. Op de website van onze parochies vindt u altijd de meest actuele situatie. Het is dus 

goed om deze website regelmatig te bezoeken. Kijk op: 

Website Gulpen Website Wijlre 

www.parochiegulpen.nl     www.parochiewijlre.nl 

mailto:parochieclustergulpen@gmail.com


Dameskoor Gulpen stopt 

Woensdag 2 februari Hoogfeest Opdracht van 
de Heer (Maria Lichtmis) 
19.00 uur: jrd echtpaar Martin Hönders en Netta 
Hönders-DeBie (st) 
Vrijdag 4 februari  
Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie 
18.00 uur: Uitstelling en aanbidding van het Al-
lerheiligste 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 5 februari H.Agatha, maagd en marte-
lares (Blasiuszegen) 
19.00 uur: jrd overleden Betty Prevoo tevens tiv 
overledenen van de familie; jrd Mia Janssen-
Lardinois tevens tiv Jef Janssen (st); jrd Hubert 
Didden tevens tiv Liza Didden-Janssen (st); 
Günter Frankort (col); Maike Zink-Beijer; ouders 
Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers 
(st) 
Zondag 6 februari Ve Zondag door het Jaar - C 
- (Blasiuszegen) 
11.00 uur: jrd Fons de Bie; Anna Hamers en 
ouders Hamers-Schoenmakers (st); Tiny Bou-
cher-De la Haije (col); Lenie Meijs-Schillings 
(col); Jacques Van den Hove (col) 
Maandag 7 februari  
19.00 uur: voor vrede in de wereld 
Woensdag 9 februari  
19.00 uur: voor de vluchtelingen 
Vrijdag 11 februari  
19.00 uur: om zegen over allen die zieken ver-
zorgen of liefdevol nabij zijn  
Zaterdag 12 februari  
19.00 uur: uit dankbaarheid 
Zondag 13 februari VIe Zondag door het Jaar - 
C 
11.00 uur: jrd Marlies Timmers-Heinen; ouders 
Mathieu Franssen en Mayke Kaelen uit dank-
baarheid (st) 
Maandag 14 februari HH.Cyrillus, monnik en 
Methodius, bisschop, patronen van Europa 
19.00 uur: Gunther Böhmer en zoon Richard  

Woensdag 16 februari   
19.00 uur: voor een bijzondere intentie 
Vrijdag 18 februari  
19.00 uur: Sjaak Cortenraad en zoon Jan  
Zaterdag 19 februari  
19.00 uur: Harrie Conraads en Maria Conraads-
Janssen; Augusto Diana; Herbert Essers tevens 
tiv overledenen van de familie 
Zondag 20 februari VIIe Zondag door het jaar  - 
C 
11.00 uur: zeswekendienst Sjeng Prevoo tevens 
tiv zoon John Prevoo; Roos Thoma-de Bie (col); 
Hub Lousberg (vw echtgenote); voor een bijzon-
dere intentie 
Maandag 21 februari 
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes 
Woensdag 23 februari H.Polycarpus, bisschop 
en martelaar 
19.00 uur: voor onze Bisschop 
Vrijdag 25 februari  
19.00 uur: om geloof in onze gezinnen 
Zaterdag 26 februari  
19.00 uur: tev H.Bernadette 
Zondag 27 februari VIIIe Zondag door het jaar - 
C 
11.00 uur: jrd Miet Cobbenhagen (st); ouders 
Sjeng en Maria Houben-Schnackers (col); Jean 
Peerboom (col) 
Maandag 28 februari  
19.00 uur: geen H.Mis ivm carnaval 
 
Familieberichten 
Overleden 
op 5 januari 2022 Net Narinx-Aarts, 95 jaar 
op 9 januari 2022 Sjeng Prevoo, 90 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

Onze hartelijke dank aan alle dames van het dames-

koor, dat in de ruim 50 jaar van haar bestaan talloze 

vieringen heeft opgeluisterd. Het dameskoor, een 

onderdeel van het gemend koor Sint Gregorius, heeft 

tal van begrafenissen, Maria feesten en huwelijksjubi-

lea opgeluisterd in deze jaren. 

Het zal voor zich spreken dat de reden om te stoppen 

gevonden kan worden in toenemende leeftijden en 

de invloed van Covid. Boven alles onze dank voor de 

trouwe inzet, om met mooie gezangen al die vierin-

gen op de luisteren. 



Paus van Franciscusgroep helpt 

Van lokale lerl naar wereldkerk 

Actie Kerkbalans 2022: geef vandaag voor de kerk van morgen 

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. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt 
de voicemail in, bellen we altijd terug. 

06-44377571 
Wij helpen onder andere bij: 

 Kleine klusjes in en rondom het huis. 

 Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst. 

 Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie 
(bv jeugdsport- en cultuurfonds). 

 Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek. 

 Bezoek voor een praatje of samen wandelen. 
 

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. 

Jaarlijks vragen de parochies om een financiële bijdrage voor hun activiteiten en het onderhoud van 
het kerkgebouw. Ook onze parochies doen mee aan de actie kerkbalans. Elke week zijn er vierin-
gen in de kerk waar u aan kunt deelnemen en even pauze neemt in de hectiek van elke dag. 
Kerk zijn we samen: omzien naar elkaar, iedereen is er welkom. De markante kerkgebouwen zijn 
niet weg te denken uit het hart van onze dorpen. 
Kerk zijn kost geld en uw steun is daarbij nodig. Meer informatie over onze activiteiten vindt u op de 
gezamenlijke website van onze parochies (www.parochiegulpen.nl of www.parochiewijlre.nl). 
De banknummers van onze parochies vindt u op de achterkant van het parochieblad. Om het u 
gemakkelijk te maken, kunt u ook bijgaande QR-code gebruiken.          

Gulpen                          Wijlre

 

Laatst stond er in de dagbladen: “Een op de vier priesters komt uit het buitenland”. 
De ouderen onder ons kunnen zich nog goed herinneren dat iedere parochie in ons Limburg een 
eigen pastoor had en een kapelaan en sommige parochies zoals Gulpen zelfs twee kapelaans. 
Iedere parochie had ook mannen en vrouwen die als missionaris, pater, broeder of zuster in vele 
werelddelen de Blijde Boodschap in woord en daad verkondigden. Zij werden vaak onderhouden 
door giften van het plaatselijke missiecomité die jaarlijks missiefeesten organiseerden. Hoe anders 
is de situatie nu. Parochies gaan clusteren en hebben een pastoor met enkele kapelaans, zoals ons 
toekomstig cluster zal bestaan uit 8 parochies met een pastoor en twee kapelaans. De kapelaans 
komen beiden uit India. Ook kennen wij in onze parochies, sedert een paar jaar, stagiairs die zich 
als priesterstudent voorbereiden op het priesterschap. Zij komen uit El Salvador, Colombia, Mada-
gaskar en de huidige stagiair uit Italië. Zij hebben net als die missionarissen van vroeger ja gezegd 
en Gods roepstem gevolgd om uit te gaan over de hele wereld en Jezus Blijde Boodschap te ver-
kondigen. Door hen ervaren wij meer dan anders dat wij niet alleen bij een parochie (lokale kerk) 
behoren, maar dat wij een onderdeel zijn van de wereldkerk. Niet alleen bij de priesters maar voor 
ons allen ligt er een taak om ons geloof niet alleen te belijden door woorden, maar vooral ook door 
daden. Ook wij allen zijn door ons doopsel geroepen om Jezus Blijde Boodschap door te geven aan 
onze medemensen en de generaties na ons. Wij hoeven dit gelukkig niet alleen te doen, maar wij 
mogen steeds rekenen op de hulp van God zelf. 
Fons Bessems  

http://www.parochiegulpen.nl
http://www.parochiewijlre.nl


Bedevaarten Huis voor de Pelgrim 

 

Spreuken 

Johannes Passion ook dit jaar weer in Gulpen 

Spreuk van de maand 
Een van de mooiste momenten is dat je kunt loslaten wat je toch niet kunt veranderen.  
 
Weer /natuur spreuk 
Blazen in februari de muggen alarm, houd dan in maart je oren warm.  
 
Kruis spreuken 
Reijmerstok  
Aanziet het kruis, aanbid het niet, aanbid de Heer wiens beeld gij ziet. 
Nijswiller 
Gij die hier gaat voorbij gaat en denk nooit aan mij. Hoe zal ,t met u gaan, komt gij ten oordeel te 
staan. 
Gulpen 
Ach zondaar beziet mijn wonden. Dit voor Uw zonden. Verandert U van leven, Zal Ik U de hemel 
geven.  
 

Op bedevaart gaan, is een actieve manier om met je geloof bezig te zijn. Het is bezinnend, avon-

tuurlijk en gezellig tegelijk. Je leert nieuwe plaatsen en nieuwe mensen kennen en er is ook vol-

op gelegenheid om bij Maria of een andere heilige stil te zijn en al je vragen of dankbaarheid 

neer te leggen. 

Na een coronapauze van twee jaar biedt het Huis voor de Pelgrim dit jaar weer diverse bede-

vaarten aan. Naar Lourdes natuurlijk, maar ook naar Assisi en Rome, Banneux, Fátima, Ierland, 

Israël, Santiago en Pater Pio in Zuid-Italië. De bedevaarten naar Lourdes en Banneux zijn ook 

heel geschikt voor mensen die zorg nodig hebben. Tijdens alle bedevaarten is er deskundige 

begeleiding en wordt er een Nederlandstalig programma aangeboden. De bedevaarten vinden 

alleen plaats als dit coronaproof kan. 

Kijk voor het volledige bedevaartprogramma op www.huisvoordepelgrim.nl 

 

Bij gelegenheid van 100 jaar Lourdesbedevaarten heeft het 

Huis voor de Pelgrim een CD met Marialiederen uitgegeven. De 

liederen worden gezongen door sopraan Judith Petra. Zij wordt 

daarbij op orgel begeleid door Jos Martens. Beiden zijn naast 

professioneel musicus ook vrijwilliger bij het Huis voor de Pel-

grim.  

De liederen zijn hier ook te beluisteren. Klik op de titel om het 

nummer te horen. 

 

 

Het Bach comité Gulpen is in ieder 

geval druk bezig met de voorbereidin-

gen voor een nieuwe uitvoering van het 

Johannes Passion dit jaar, hopelijk op 8 

april a.s. 

Het zal echter afhangen van de ontwik-

kelingen rond het coronavirus of dit 

mogelijk zal zijn! 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/


Dinsdag 1 februari 9.00 uur voor vrede in de 
wereld 
Donderdag 3 februari 9.00 uur H.Blasius, mar-
telaar (Blasiuszegen) 
Jan Vandeberg (col) 
Zaterdag 5 februari vanaf 9.00 uur zieken-
communie 
Zaterdag 5 februari 17.30 uur (Blasiuszegen) 
jrd Bertha Ortmans-Simons; Jo Ortmans; ouders 
Hubert Jaminon en Maria Essers, Sjef en Louis 
(st); 
Zondag 6 februari 9.30 uur Ve Zondag door het 
Jaar - C - (Blasiuszegen) 
jrd ouders Bastin (st) 
Dinsdag 8 februari 9.00 uur 
om eenheid in de kerk 
Donderdag 10 februari 9.00 uur 
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen 
en jongeren 
Zaterdag 12 februari 17.30 uur 
François en Mieke Deben-Ramakers (col); Mie-
ke Leurs 
Zondag 13 februari 9.30 uur VIe Zondag door 
het Jaar – C 
zeswekendienst Wiel Hagelstein; Mia Rabou-
Schils (col); Mia Loozen (st); Sjef Vleugels (col) 
Dinsdag 15 februari 9.00 uur 
om trouw en standvastigheid voor alle gehuwden 
Donderdag 17 februari 9.00 uur 
om de eeuwige rust voor onze overledenen 

Zaterdag 19 februari 17.30 uur 
1e jrd Els Wessels-Lassauw; jrd Hein Wessels; 
jrd Ger Schins; jrd Annie Hupperichs-Kerckhoffs 
(st); jrd Frits Colen 
Collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk 
Zondag 20 februari 9.30 uur VIIe Zondag door 
het Jaar – C 
jrd Math van Wissen; jrd Lucie Ferfers-Küppers; 
Bertien Frijns-Eichhorst 
Collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk 
Dinsdag 22 februari 9.00 uur 
uit dankbaarheid voor Gods goede gaven 
Donderdag 24 februari 9.00 uur 
voor onze paus en bisschoppen 
Zaterdag 26 februari 17.30 uur 
Jo Gelders (col) 
Zondag 27 februari 9.30 uur VIIIe Zondag door 
het Jaar – C 
jrd Math Ramakers 
 
Familieberichten 
 
Overleden 
29-12-2021 Wiel Hagelstein, 89 jaar 
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 



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 
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  € 22,50 

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.  


