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Pasen: Gods liefde die overwint 

De vieringen in de Goede Week 

Terwijl we de oorlog van corona nog niet hebben verwerkt, worden we al geconfronteerd met de 
volgende oorlog. Zelfs wanneer deze ver weg in alle hevigheid woedt, ontkomen wij er niet aan 
hier ook mee geconfronteerd te worden. Dagelijks zien we beelden of horen we berichten over 
bombardementen, vernietiging of vluchtende mensen op zoek naar een beetje veiligheid. Machte-
loos moeten we toezien hoe leiders het spoor bijster raken! 
Tegelijkertijd zien we hoe nationale en internationale acties worden opgezet om de eerste nood 
proberen te verlichten. Hoopvol zien we hoe deze oorlog mensen verenigt. Plotseling is het kla-
gen over de coronagevolgen verstomd en zet men zich in om mensen te helpen. 
Uitkijkend naar het Paasfeest, mag de hoop ons aanzetten dat kwaad niet het laatste woord mag 
hebben, maar dat wij ons inzetten voor meer rechtvaardigheid. Het nieuwe leven, Gods liefde 
overwint iedere vorm van haat of geweld. God laat de mens immers niet in de steek! Hier mogen 
wij van getuigen, door concrete daden van naastenliefde. 
Dan zal Pasen werkelijk het feest zijn van een nieuw leven. 
Namens de kerkbesturen wens ik u en uw dierbaren, een Zalig Paasfeest toe. 
P.Bronneberg, pastoor-deken 

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, bijv.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). 
  
Witte Donderdag: De liturgie staat stil bij de instelling van de Eucharistie, het Laatste Avondmaal. 
Na de leerlingen de nederige liefdedienst van de voetwassing bewezen te hebben, levert Christus 
zich over aan de dood. De liturgie richt onze aandacht op de navolging van Christus’ dood en Zijn 
daden van naastenliefde. Aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur in de kerk van Gulpen wordt 
het Allerheiligste overgebracht naar het rustaltaar en is er mogelijkheid tot aanbidding tot 
ca. 21.00 uur. 
  
Goede Vrijdag:. Een dag van vasten en onthouding. De kerk onthoudt zich zelfs van het vieren van 
de Eucharistie! Om 15.00 uur gedenken we de dood van Christus, door samen de Kruisweg te bid-
den. 
’s Avonds, om 19.00 uur in de kerk van Wijlre, staat de viering in het teken van het Kruis. Na het 
luisteren van het lijdensverhaal, vereren we het kruis. Zo aanbidden we met dankbaarheid Degene 
die Zich uit liefde aan ons heeft gegeven. 
 
Paaszaterdag: Viering van de Paaswake. De gedachte aan de grafrust van de Heer maakt plaats 
voor de verwachting van Zijn verrijzenis. Volgens een zeer oud gebruik is dit de nacht die men wa-
kend doorbrengt ter ere van Christus. Zo geven de gelovigen gehoor aan de oproep: “hun lampen 
brandend te houden” en te zijn als de mens die waakzaam wacht op de komst van de Heer. Deze 
plechtigheid zal opgeluisterd worden door de gezamenlijke koren van beide parochies. 
De viering van de Paaswake is om 17.30 in de kerk van Wijlre en om 20.00 uur in de kerk van Gul-
pen. 



 

Johannes Passion in de kerk van Gulpen 

Vrijdag 1 april  
Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie 
18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Aller-
heiligste 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 2 april  
19.00 uur: jrd ouders Rouwet-Steijns tevens tiv 
zoon Jo en dochter Agnes; Mayke Zink-Beijer 
Zondag 3 april 5e Zondag van de veertigdagen-
tijd 
11.00 uur: jrd Maria Pinckers-Mobers (st); jrd 
echtpaar Gerrickens-Hautvast (st); Lenie Meijs-
Schillings (col); Jacques Van den Hove (col); Sjir 
Straaten (col); Tiny Boucher-De la Haije (col) 
Maandag 4 april  
19.00 uur: om geloof in onze gezinnen 
Woensdag 6 april  
19.00 uur: voor de slachtoffers in de Oekraïne  
Vrijdag 8 april  
20.15 uur: JOHANNES PASSION (J.S. Bach) 
uitgevoerd door het Kempisch Kamerkoor & La 
Sorpresa olv Cees Wouters mmv Limburgse 
gast-koorzangers en solisten: evangelist Jan 
Caals - sopraan Amy Schillings - altus Rob Meij-
ers - Christus Huub Claessens en bas Pieter 
Nass  
Zaterdag 9 april  
19.00 uur: jrd Augusto Diana; Günter Frankort 
(col); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen 
(st)  
Zondag 10 april Palmzondag 
11.00 uur: jrd Jac Frijns; jrd Maria Hodiamont; 
Hub Lousberg (vw echtgenote) 
Maandag 11 april  
19.00 uur: jrd ouders Hermans-Radermacher (st) 
Woensdag 13 april 
19.00 uur: géén H.Mis  in onze parochiekerk 
ivm Chrismamis in Roermond 
Donderdag 14 april Witte Donderdag 
19.00 uur: Sjaak Cortenraad en zoon Jan; Sjef 
en Dora Hautvast-Weijenberg tevens tiv zoon 
Jos Hautvast (st) 
(Aanbidding van het Allerheiligste tot 21.00 uur) 
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag  
Vanaf 9.00 uur Paascommunie voor onze zie-
ken. 
15.00 uur: Kruisweg 
19.00 uur:  Kruisverering in de kerk van Wijlre 
Zaterdag 16 april Stille zaterdag /  Paaswake 
20.00 uur:  jrd ouders Gèr Hegt en Victorina 
Hegt-Gerhards (st); jrd Anna DeBie-Bonten te-
vens voor Pierre DeBie (st); Harrie en Maria 
Conraads-Janssen  

Zondag 17 april Hoogfeest van Pasen 
11.00 uur: Gunther Böhmer en zoon Richard; 
Huub Gillissen; ouders Schols-Collin en kin-
deren; ouders Mathieu en Elly Gerrickens-
Peeters; voor een bijzondere intentie 
Maandag 18 april Tweede Paasdag 
11.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede 
gaven  
Woensdag 20 april 
19.00 uur: tev H.Bernadette  
Vrijdag 22 april  
19.00 uur: voor onze communicantjes  
Zaterdag 23 april  
19.00 uur: tijdens deze H.Mis zal het Christe-
lijk Gemengd Koor Gods uit Landgraaf olv 
Chris Manusama samen met het Koperkwar-
tet van de Koninklijke Harmonie St.Caecilia 
uit Spekholzerheide olv Léon Simons de 
Deutsche Messe van Franz Schubert ten ge-
hore brengen 
Zondag 24 april 2e Zondag van Pasen / Belo-
ken Pasen 
11.00 uur: ouders Sjeng en Maria Houben-
Schnackers (col); Roos Thoma-de Bie (col) 
Maandag 25 april H.Marcus, evangelist 
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes  
Woensdag 27 april H.Petrus Canisius, priester 
en kerkleraar 
19.00 uur: Tiny Abels-Schellings tevens tiv Wiel 
Abels  
Vrijdag 29 april H.Catharina van Siena, maagd 
en kerklerares 
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie  
Zaterdag 30 april  
19.00 uur: jrd ouders Jef en Maria Krans-Spees 
tevens tiv zoon Ton;  jrd Tineke Geelen-Jongen 
tevens tiv Jef Geelen en overleden ouders Leo 
Jongen-Ruipers en broers Jan en Math; voor 
vrede in de wereld 
 
Familieberichten 
gedoopt 
op 20 maart 2022 Robin Debougnoux 
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer 
in zijn leven ervaren 
 

 

Evenals drie jaar geleden, zal ook dit jaar de Johannes Passion uitgevoerd worden. Het Kempisch 
Kamerkoor met orkest La Sorpresa, in samenwerking met verschillende (plaatselijke) solisten, zul-
len deze ten uitvoer brengen op vrijdag 8 april a.s. in de kerk van Gulpen. Eenieder is van harte 
welkom. Tickets zijn verkrijgbaar via het parochiekantoor van Gulpen. 



Paus van Franciscusgroep helpt 

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. 

Wielder in bewaeging 

De coronapandemie heeft het sociale leven in Wijlre de afgelopen 2 jaren flink op zijn kop gezet. Op 
bezoek gaan bij familie of vrienden, het bijwonen van een toneeluitvoering, een concert, sporten, uit 
eten gaan, eentje drinken of noem maar op. Het kon niet doorgaan door de beperkingen die ons 
opgelegd werden. Wij zijn Corona nog niet kwijt, maar het gaat gelukkig alweer een stuk beter. De 
meeste beperkingen zijn intussen opgeheven. 
Een werkgroep “Wielder in Bewaeging” heeft zich samengepakt en wil het sociale leven in Wijlre 
weer een nieuwe boost geven. Dit zal plaatsvinden op zondag 3 april a.s. van 12.00 uur tot 18.00 
uur. 
  
De bedoeling is dat we door ons mooie Wijlre een wandeling organiseren, hierdoor laten we de 
Wijlrese inwoners/gemeenschap weer bewegen. Iedere deelnemer kan met een wandelkaart in de 
hand zelf bepalen hoe ver hij/zij lopen wil. Onderweg presenteren zich meer dan 30 verenigingen 
en horecagelegenheden van Wijlre. Op de wandelkaart kunt u zien wie allemaal mee doet, het is 
een mix van muziek-, toneel-, sport-, cultuur-verenigingen en niet onbelangrijk alle Wijlrese horeca 
gelegenheden. u kunt onderweg naar eigen keuze iets gaan drinken en misschien na afloop iets 
eten. Niks moet, alles mag. U zult versteld staan welke verenigingen we in Wijlre allemaal hebben. 
Het doel is om alle inwoners van Wijlre op deze manier weer met elkaar in contact te brengen en 
kennis te laten maken met ons rijke verenigingsleven en onze horeca. 
De wandeling is gecentreerd in de kern Wijlre en zal hooguit 3 km zijn als U deze helemaal wilt 
lopen. 
  
Binnenkort ontvangen alle inwoners van Wijlre per huisadres een duurzame rugzak in hun brieven-
bus. Deze rugzak neemt u mee tijdens de wandeling. Onderweg kunt u de informatie die U krijgt 
van de verenigingen mooi in de rugzak opbergen. De wandelkaart kunt u ophalen op 3 verschillen-
de startpunten van de wandeling. Deze 3 startpunten staan in de brief die bij de rugzak zit. 
u bent dus helemaal vrij waar u naar toe loopt en wie u bezoekt. 
  
Als werkgroep hopen we dat door deze activiteit Wijlre weer gaat naar “normaal”. Dat inwoners 
geïnteresseerd worden om verenigingen te steunen of misschien zelfs deel te nemen. Dat de hore-
ca ons weer met open armen kan ontvangen en vooral dat we weer samen gezellig elkaar ontmoe-
ten. Hebt u nog vragen dan kunt U deze stellen via het emailadres: wielderinbewae-
ging@hotmail.com. 
  
U gaat toch ook mee bewegen op 3 april a.s.? 
Alleen samen kunnen we Wielder laten bewegen! 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Wielder in Bewaeging: Alfred van den Berg,  Martin Creusen, Kasper Donners en Micha 
Heckmanns 

Sinds enkele maanden is kapelaan Siju werkzaam in de parochies van ons cluster. Momenteel als 
diaken. Maar op zondag 24 april a.s. zal hij tot priester worden gewijd in zijn bisdom in India. Opdat 
ook wij deelgenoot kunnen zijn van dit feestelijk moment, zal deze viering uitgezonden worden via 
een live stream. Deze kunt u via onze website volgen.  Zodra er meer duidelijkheid is over tijdstip 
van de viering, zullen we u informeren via de website: www.parochiegulpen.nl 
Bij terugkomst in Nederland zal kapelaan Siju zijn eerste H.Mis opdragen in de kerk van Eys, en wel 
op zondag 29 mei a.s. Meer informatie hierover zullen we u brengen via het parochieblad van mei. 
Laten we in de komende dagen bijzonder bidden voor kapelaan Siju, opdat hij Gods zegen mag 
ervaren in zijn leven als priester. 

Kapelaan Siju wordt tot priester gewijd 

http://www.parochiegulpen.nl/


Klabattere 

 

Spreuken 

Gezamenlijke doopvoorbereiding 

Bedevaart naar Banneux 

Spreuk van de maand 
Hoe mooi zou het zijn, als ieder van ons ‘s avonds kon zeggen: vandaag heb ik een daad van liefde 
jegens mijn medemensen volbracht.  

 
Weer /natuur spreuk 
De natuur vergeet nooit wanneer ze wordt mishandeld. 
 

Rondom de Goede Week zijn er wereldwijd 
veel tradities. In de Goede Week herdenken 
we het lijden en sterven van Jezus.De Goe-
de Week begint met Palmzondag waarop we 
herdenken dat Jezus met palmtakken als 
koning wordt ontvangen in Jeruzalem. Ieder-
een ontvangt in de kerk dan ook een palm-
takje. Op Witte Donderdag wordt het Laatste 
Avondmaal van Jezus met zijn vrienden 
herdacht. De kruisweg en de dood aan het 
kruis staan centraal op Goede Vrijdag en op 
Paaszaterdag wordt de Verrijzenis van Je-
zus gevierd, de kern van het christelijk ge-
loof. 
In Limburg zijn er ook vele tradities rondom deze Goede Week. Een van die tradities is het 
“klabattere” of klepperen. Een klabatter is een houten klepper of ratel, die in die Goede Week wordt 
gebruikt. Tijdens de viering van Witte Donderdag worden de klokken voor het laatst geluid en daar-
na zwijgen de klokken tot Paaszaterdag. Vroeger werd gezegd dat de klokken naar Rome gingen. 
Tijdens de consecratie in de Mis van Witte Donderdag worden dan ook geen bellen gebruikt maar 
de klabatter. Voor de vieringen op Goede Vrijdag en Paaszaterdag worden de klokken ook niet 
geluid. Voor 1958 hadden alle vieringen, ook de vieringen van Witte donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag, in de vroege ochtend plaats. In 1958 heeft paus Pius de XII de vieringen verplaatst 
naar de avond. De jongens van Wijlre verzamelden zich in alle vroegte (rond 6.00 uur) ) en gingen 
dan op Goede Vrijdag en op Paaszaterdag door het dorp met klabattere om in plaats van het luiden 
van de klokken met de houten kleppers de mensen op te roepen om naar de kerk te komen voor de 
vieringen. Op Goede Vrijdag was er wel nog de kruiswegviering om 15.00 uur. Ook hier gingen de 
jongens klabatterend door Wijlre . Tijdens de viering van Paaszaterdag worden onder het Gloria de 
klokken geluid en klinken de bellen en zijn de klokken als het ware terug uit Rome. Als de Paasklok-
ken na de dienst geluid hadden, dan was de vasten voorbij en vele kinderen openden dan hun vas-
tentrommeltje met snoep en konden weer volop snoepen.  
Op zaterdag 9 april verzamelen de kinderen van Wijlre zich om 16.45 uur bij het amfitheater naast 
de basisschool.We willen in optocht van hier naar de kerk gaan waar om 17.30 uur de Eucharistie-
viering van Palmzondag begint, tijdens welke viering er voor de kinderen een kindernevendienst is. 
Er wordt gezorgd voor klabattere zodat kinderen kunnen laten horen wat klabattere is. 
De kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie hebben in de week ervoor Palmpa-
senstokken gemaakt. Tijdens de stoet nemen zij de Palmpasenstokken mee. In de kerk zullen de 
Palmpasenstokken worden gezegend. Deze versierde Palmpasenkruisen geven de kinderen later 
aan zieke mensen en ouden van dagen. Kinderen die niet de communie doen en zelf ook een 
Palmpasenstok hebben gemaakt, kunnen die gerust ook meenemen. 
Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met Kasper Donners, 06-22290092. 

Op de donderdagen 28 april, 19 mei en 16 juni a.s. zal in het parochiezaaltje te Gulpen om 20.00 
uur de gezamenlijke doopvoorbereiding plaats vinden. Hier staat men niet alleen stil bij de prakti-
sche zaken van het dopen, maar zeker ook bij de betekenis van het doopsel. Graag van te voren 
aanmelden. 

Gelukkig kunnen wij, nu alle beperkingen betreffende corona voorbij zijn, dit jaar weer op bedevaart 
gaan naar Banneux en wel op donderdag 25 augustus a.s.. Het programma zal hetzelfde zijn als 
voorgaande jaren. Verdere gegevens betreffende het aanmelden en de prijs zal over enige tijd be-
kend gemaakt worden.  



“De Moes” voor Kasper Donners  

Zaterdag 2 april vanaf 9.00 uur ziekencom-
munie 
Zaterdag 2 april 17.30 uur 
zeswekendienst Jan Didden; ouders Math en 
Jeanne Didden-Lousberg (st) 
Zondag 3 april 9.30 uur 
jrd Sjeng en Maria Meessen-Bertram (st); Sjef 
Vleugels (col); ouders Mobers-Bastin 
Dinsdag 5 april 9.00 uur 
Hein en Henri Hazen 
Donderdag 7 april 9.00 uur 
om eenheid in de kerk 
Zaterdag 9 april 17.30 uur Kindernevendienst 
Palmpasen 
jrd Annie Knops-Crutzen en Winand Knops 
Zondag 10 april 9.30 uur Palmzondag 
zeswekendienst Gertrud Mechgels-Haupt; Mia 
Rabou-Schils (col); Ruud Schneiders 
Dinsdag 12 april 9.00 uur 
Iet Henrotte-Hazen (col) 
Woensdag 13 april.  
Vanaf 9.00 uur Paascommunie voor onze zie-
ken. 
Donderdag 14 april Witte Donderdag 
GEEN OCHTENDMIS 
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg 
19.00 uur Kruisverering 
Zaterdag 16 april 17.30 uur Stille zaterdag/
Paaswake 
Jan Vandeberg (col); Martin Sleijpen (col) 
Zondag 17 april 9.30 uur Hoogfeest van Pasen  
jrd Antoinette, Maria, Johanna en Victor Janssen 
(st); Jo Dautzenberg en ouders; ouders Kurvers-
Notermans en Paul Wilders; Jo Driessen; Rob 
Nacken en familie; Jan L’Ortye; Frans Kroese 
(col); pater Sjuul Habets; Jeanne Habets-van 
Can; ouders Mobers-Bastin; Els Sieben (col) 
Maandag 18 april 9.30 uur Tweede Paasdag 
jrd voor overledenen van familie Otten; Giel en 
Anna Lemmens-Kicken 

Dinsdag 19 april 9.00 uur 
voor vrede in de wereld 
Donderdag 21 april 9.00 uur 
voor de slachtoffers in Oekraïne   
Zaterdag 23 april 17.30 uur 
jrd ouders Crutzen-Voncken; Jo Gelders 
Zondag 24 april 9.30 uur  
jrd ouders Pieters-Hoenen, zoon Hans en doch-
ter Marlou (st); jrd Mieke van den Boorn-Leurs; 
Bertien Frijns-Echhorst 
Dinsdag 26 april 9.00 uur  
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen 
en jongeren 
Donderdag 28 april 9.00 uur 
om trouw en standvastigheid voor alle gehuw-
den 
Zaterdag 30 april 17.30 uur 
jrd ouders Aelmans-Roebroeks (st) 
 
Familieberichten 
Gedoopt   
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer 
ervaren in haar leven 
Overleden 
21-02-2022 Gertrud Mechgels-Haupt 97 jaar 
07-03-2022 Wim Bisschops 89 jaar 
 
Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede 

19 Maart vierde de Wijlrese parochie 

het feest van haar patrones St. Ger-

trudis. Zij is herkenbaar aan haar 

abdissenstaf waar muizen langs 

omhoog kruipen. Dat symbool ge-

bruikt de parochie Wijlre om haar 

vrijwilligers te eren.  

Eind 2021 liep de laatste benoe-

mingstermijn in het kerkbestuur af 

van Kasper Donners. Hij blijft zich inzetten als vrijwilliger voor de 

parochie. Uit erkentelijkheid voor zijn inzet voor de parochie en 

voor de gemeenschap Wijlre op velerlei vlak is hem op die avond 

“De Moes” uitgereikt na een feestelijke mis met prachtige muziek 

van harmonie St. Gertrudis. Kasper, bedankt! 



Kerkbestuur Gulpen 
Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 
Secretaris Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048 
Penningmeester  Vacant 
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.  


