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Tranen van hoop 

Begin deze eeuw liet de Israëlische regering een 10 meter hoge, betonnen muur bouwen op de door 
Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Niet ver van Bethlehem staat deze muur pal voor de toe-
gang tot een klooster van zusters Benedictinessen. Uit protest hingen de zusters affiches op, die 
mettertijd vervangen werd door een heuse muurschildering van de hand van hun iconenmeester. 
Het is een klassieke afbeelding van Maria, maar onder haar verschijnt een open poort, die zicht lijkt 
te geven op de olijfbomen achter de muur. Maria vervult immers een bijzondere rol in het Jodendom, 
christendom en Islamieten! 
Al zal deze schildering door velen politiek opgevat worden, maar veel meer is het intussen een 
plaats geworden van gebed. Evenals de zusters, komen er velen bidden tot Maria, die muren doet 
vallen, allereerst de muren in ons eigen hart. 
In deze Meimaand, toegewijd aan Maria, worden ook wij bijzonder uitgenodigd om tot Maria te ko-
men. Met onze zorgen, met onze tranen. Op deze muurschildering zien we dat Maria een traan weg-
neemt. Zij wil ook ons nabij zijn. Aangezien tranen overal hetzelfde voelen, mogen we in deze mei-
maand bijzonder stil staan bij alle slachtoffers van oorlog en geweld. 
Bidden dat Maria ook deze muren van haat en onverdraagzaamheid mag slopen. Dat poorten geo-
pend mogen worden tot vrede. 
P.Bronneberg, pastoor-deken  



Communicanten St. Petrusparochie Gulpen 

Zondag 1 mei Derde Zondag van Pasen 
11.00 uur: Viering EH Communie 
Maandag 2 mei H.Athanasius, bisschop en 
kerkleraar 
19.00 uur: Opening mei-maand bij Mariabeeld 
Gulpenerberg 
overleden en levende leden van het Maria-
Comité 
Woensdag 4 mei  
19.00 uur: voor onze kosters 
Vrijdag 6 mei  
Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie 
18.00 uur: Uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 7 mei  
19.00 uur: jrd Maaike Alleleijn-Meijs en Sjef Al-
leleijn; Mayke Zink-Beijer; ouders Willem Gerric-
kens en Mia Gerrickens-Cremers (st)  
Zondag 8 mei Vierde Zondag van Pasen 
11.00 uur: zeswekendienst Marie-José Boumans
-Snijders; jrd echtpaar Pinkers-Crombach (st); 
jrd Paula Pinkers-Spiertz; Tiny Boucher-De la 
Haije (col); Lenie Meijs-Schillings (col); Jacques 
Van den Hove (col) 
Maandag 9 mei  
19.00 uur: tev H.Bernadette  
Woensdag 11 mei  
19.00 uur: om kracht voor onze zieken  
Vrijdag 13 mei  
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies 
Zaterdag 14 mei H.Mattias, apostel 
19.00 uur: echtpaar Jef en Mia Janssen-
Lardinois (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-
Janssen (st); echtpaar Geelen-Blezer en zoon 
Rob (st); Richard Böhmer en vader Gunther  
Zondag 15 mei Vijfde  Zondag van Pasen 
11.00 uur: jrd ouders Loozen-Jacobs en dochter 
Inie (st); jrd ouders Meessen–Sluysmans (st); jrd 
echtpaar Sjir Hundscheid en Josephina Hund-
scheid-Roex (st); jrd Michel Bormans (st); jrd 
ouders Akkermans-Duijsens en overleden kin-
deren; Trees Gulikers  
Maandag 16 mei  
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes  
Woensdag 18 mei  
19.00 uur: voor de vluchtelingen uit de Oekraïne 

Vrijdag 20 mei  
19.00 uur: Sjaak Cortenraad en zoon Jan 
Zaterdag 21 mei 
19.00 uur: Zeswekendienst Maria Heuts-
Kicheleer; uit dankbaarheid  
Zondag 22 mei Zesde Zondag van Pasen 
11.00 uur: ouders Pinckers-Offermans tevens tiv 
overledenen van de familie 
Maandag 23 mei 
19.00 uur:  voor een bijzondere intentie  
(Ná de H.Mis kruisprocessie) 
Dinsdag 24 mei 
19.00 uur: voor een goede oogst 
(Ná de H.Mis kruisprocessie) 
Woensdag 25 mei  
19.00 uur: om Gods zegen over alle parochievrij-
willigers 
(Ná de H.Mis kruisprocessie) 
Donderdag 26 mei Hoogfeest Hemelvaart van 
de Heer 
11.00 uur: jrd ouders Loos-Hamers en dochter 
Catharina Loos (st) 
Vrijdag 27 mei  
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede 
gaven  
Zaterdag 28 mei  
19.00 uur: Günter Frankort (col) 
Zondag 29 mei Zevende Zondag van Pasen 
11.00 uur: jrd ouders Peters-Engelen tevens tiv 
zoon Frans (st); Dinie Widdershoven 
Maandag 30 mei  
19.00 uur: voor vrede in de wereld 
  
Familieberichten 
Gedoopt 
Op 20-02-2022 Olaf Klein Jans 
Moge de dopeling opgroeien tot  een goed chris-
ten 

 

overleden 
op 16 maart 2022 Lambert Corten, 89 jaar 
op 21 maart 2022 Marie-José Boumans-
Snijders, 87 jaar 
op 2 april 2022 Maria Heuts-Kicheleer, 88 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

 

 
Wij feliciteren onze communicanten in Gulpen: 

Milan Bastings 
Lymée de Bie 
Noah Bons 
Paul Broecheler 
Jarno Franssen 
Jesper Knops 
Sanne Lindelauf 
Josh Marchal 

Seraphina Meskony 
Quinn Ritzen 
Cas Smeets 
Milan Smeijers 
Divano Speckens 
Marley Stavenhaagen 
Giovanni Wenders 
Sky Willems 



Paus van Franciscusgroep helpt 

Heiligverklaring pater Titus Brandsma  

Eerste heilige Mis kapelaan Siju 

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. 

Meimaand, Mariamaand 

Van oudsher is de meimaand gewijd aan Moeder 
Maria. Traditiegetrouw zal er als opening van de 
meimaand op maandag 2 mei om 19.00 uur een 
Eucharistieviering op de Gulpenerberg. tevens zal 
er zijn in de parochie Gulpen op maandag, woens-
dag en vrijdag om 18.15u het rozenkransgebed 
worden gebeden gevolgd door het kerkelijk avond-
gebed en de Eucharistieviering. In Wijlre zal er 
iedere dinsdagavond om 19.00 uur een plechtig 
Lof zijn met rozenkransgebed. Als afsluiting van de 
meimaand zal er niet op de laatste donderdag 26 
mei i.v.m. het Hoogfeest van Hemelvaart maar op 
donderdag 19 maart een Eucharistieviering zijn in 
het kapelletje te Stokhem. 

 

Op zondag 29 mei a.s. om 10.00 uur zal kapelaan Siju zijn eerste heilige mis opdragen in de 
St.Agathakerk te Eys. Eenieder is van harte welkom om mee te delen in de vreugde van onze ka-
pelaan. Aansluitend is er gelegenheid om hem te feliciteren tijdens de receptie in de zaal tegenover 
de kerk. 
Kapelaan Siju, die reeds enkele maanden werkte in onze parochies als diaken, werd op 24 april jl. 
tot priester gewijd in India. Nu keert hij terug om als priester te werken in ons midden, met name in 
de parochies van Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Laten we hem begeleiden met ons gebed, om veel 

Maria, Koningin van de Vrede 
Almachtige God, 
Gij hebt door uw eniggeboren Zoon 
vrede willen schenken aan alle mensen; 
wij vragen U op voorspraak van de heilige 
maagd Maria: 
geef onze tijd de vurig verlangde rust, 
zodat wij in vrede leven, 
één familie vormen 
en altijd in broederlijke liefde verenigd blijven. 
(Uit het misformulier voor Maria, Koningin van 
de Vrede) 

Op zondag 15 mei wordt voor het eerst in 15 jaar weer een Nederlander heilig verklaard. De pater 
karmeliet Titus Brandsma wordt dan samen met nog negen anderen door paus Franciscus officieel 
bijgeschreven in de lijst van heiligen. Brandsma kwam uit Friesland, maar verbleef gedurende zijn 
leven ook enige tijd in het karmelietenklooster in Merkelbeek. 
Hij was hoogleraar filosofie aan de toen pas opgerichte Radboud Universiteit in Nijmegen. Tegelij-
kertijd verdiende Brandsma ook zijn sporen als journalist. Vanuit die hoedanigheid werd hij in 1935 
door aartsbisschop Jan de Jong van Utrecht gevraagd om adviseur voor de katholieke media te 
worden. 
In januari 1942 bezocht Brandsma samen met de aartsbisschop de hoofdredacteuren van de katho-
lieke kranten om hen ervan te overtuigen geen advertenties van de NSB op te nemen. Dat werd 
door de Nazi’s als een openlijke daad van verzet gezien. Brandsma werd aangemerkt als een ge-
vaarlijk persoon. Hij werd opgepakt en na een reis langs diverse gevangenissen en kampen werd hij 
27 juli 1942 op gruwelijke wijze in het concentratiekamp Dachau vermoord. 
In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard en nu – precies 80 jaar na zijn dood – volgt zijn heilig-
verklaring. 



Wat vieren we deze maand 

 

Spreuken 

Alzheimercafé 

Spreuk van de maand 
Wie mensen helpen wil moet zachte handen hebben om ze niet te kwetsen. 
Wie vrede brengen wil moet eerst in eigen hart vrede gevonden hebben. 
 
Weer /natuur spreuk 
Net als een akker moet de geest soms rusten..  

Mei 2022 
Een hoogfeest, een gedenkdag voor een heilige of een dag om te vasten. In de liturgie van de ka-
tholieke kerk is elke dag wat te vieren. Sommige feesten hebben een duidelijke relatie met onze 
eigen regio. Wat vieren we deze maand in Limburg? 
8 mei: Roepingenzondag 
Op de vierde zondag van Pasen wordt in de wereldkerk gebeden voor roepingen tot het priester-
schap, het diaconaat en het godgewijde leven. Ook in Limburg/onze parochiefederatie is er dit 
weekeinde aandacht voor roepingenzondag. 
11 t/m 14 mei: IJsheiligen 
Ze staan niet officieel zo op de kalender, maar van 11 tot en met 14 mei worden de zogeheten ijs-
heiligen herdacht: Mamertus (11 mei), Pancratius (12 mei), Servatius (13 mei) en Bonifatius van 
Tasus (14 mei). Door de liturgievernieuwing worden Mamertus en Bonifatius niet meer officieel 
gevierd. Ze danken hun bijnaam ‘IJsheiligen’ aan het feit dat algemeen wordt aangenomen dat er 
na deze datum – in onze streken – geen vorst meer voorkomt en het voorjaar langzaam overgaat in 
de zomer. 
13 mei: H. Servatius 
Een van de ijsheiligen is ‘onze eigen’ Sint-Servaas. Hij was de eerste missionaris in wat nu Neder-
land heet en de eerste bisschop van Maastricht. Hij leefde in de vierde eeuw. Volgens de overleve-
ring kwam hij uit Armenië. Hij werd bisschop van Tongeren en toen hij daar moest vluchten, kwam 
hij in Maastricht terecht. Daar stierf hij in 384. Boven zijn graf werd de latere Sint-Servaasbasiliek 
gebouwd. Rond zijn leven bestaan tal van legenden. In Limburg zijn drie parochies naar hem ver-
noemd: in Maastricht, Nunhem en in Vaesrade, waar zelfs de naam van het dorp van Sint Servaas 
is afgeleid. 
 
23-25 mei: Kruisdagen 
De drie dagen vóór Hemelvaart worden de ‘Kruisdagen’ genoemd. Van oudsher dagen om te bid-
den voor een goede oogst. Traditiegetrouw. Zal er drie dagen voor het Hoogfeest van Hemel-
vaart te weten op 23, 24 en 25 mei na de Eucharistieviering van 19.00 uur de kruisprocessie 
plaatsvinden waar gebeden wordt voor de natuur en de vruchten der aarde. Wij hopen dat 
velen van onze beide parochies zullen deelnemen zodat deze aloude traditie in ere gehouden 
kan worden.  
 
26 mei: Hemelvaart 
Op de veertigste dag na Pasen viert de Kerk dat Jezus in de hemel werd opgenomen. 

Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met dementie te maken heeft. 
Je wil concrete informatie van een deskundige: een arts, een notaris, een jurist, een therapeut. 
Het Alzheimercafé wil hierin voorzien voor iedereen die meer wil weten over dementie of steun 
zoekt bij lotgenoten. 
  
Tijdens elke bijeenkomst staat telkens een ander onderwerp over dementie centraal. 
Het onderwerp wordt toegelicht door een deskundige en na de pauze is er tijd om vragen te stellen 
en ervaringen en tips met elkaar te delen. Op 20 april 2022 is het onderwerp: Probleemgedrag en 
omgevingszorg bij dementie. De inleiding wordt verzorgd door GZ-psycholoog Joelle Sporken van 
Sevagram. 

Inloop vanaf 13.15 uur. Het programma begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. En-

tree en koffie en thee zijn gratis.  

Het Alzheimercafe Gulpen–Wittem De bijeenkomsten van het Alzheimercafe vinden plaats in het 
gemeenschapshuis t Gulper Hoes,Rosstraat 5 te Gulpen  



Academie Rolduc over de wereld na corona 

Dames gym club Wijlre 

Zondag 1 mei 9.30 uur 
zeswekendienst Wim Bisschops; Gertrud Me-
chgels-Haupt 
Dinsdag 3 mei 9.00 uur 
Hein en Henri Hazen 
19.00 uur Plechtig Lof met rozenkransgebed. 
Donderdag 5 mei 9.00 uur  
voor de jeugd 
Zaterdag 7 mei  vanaf 9.00 uur ziekencommu-
nie 
Zaterdag 7 mei 17.30 uur 
1e jrd Iet Henrotte-Hazen; jrd ouders Keulers-van 
Laar en overleden kinderen Piet, Gerda en Hub; 
jrd Giel Ackermans; jrd Jo Ortmans; Bertha 
Ortmans-Simons; Annie en Winand Knops-
Crutzen; Els Wessels-Lassauw (col); Jan Didden 
(col) 
Zondag 8 mei 9.30 uur 
jrd ouders August Hagelstein en Theresia Pie-
ters (st); Mia Rabou-Schils (col); Els Sieben-
Habets (col); 
Rob Nacken en familie; ouders Mobers-Bastin 
Dinsdag 10 mei 9.00 uur 
voor vrede in de wereld 
19.00 uur Plechtig Lof met rozenkransgebed. 
Donderdag 12 mei 9.00 uur 
om eenheid in de kerk 
Zaterdag 14 mei 17.30 uur 
jrd Hub Didden en overleden ouders (st) 
Zondag 15 mei 9.30 uur 
jrd Rosalie Mobers (st); Bertien Frijns-Eichhorst
(col) 

Dinsdag 17 mei 9.00 uur 
jrd ouders Grassère-Maubach; jrd ouders 
Schijns-Franssen 
Plechtig Lof met rozenkransgebed.g 
Donderdag 19 mei 19.00 uur in kapel te Stok-
hem. 
om kracht en bijstand voor onze zieken 
Zaterdag 21 mei 17.30 uur 
Frans Kroese 
Zondag 22 mei 9.30 uur   
bijzondere intenties 
Dinsdag 24 mei 9.00 uur   
om zegen over onze parochie vrijwilligers 
19.00 uur Plechtig Lof met t Rozenkransgebed. 
Donderdag 26 mei 9.30 uur: Hoogfeest van 
Hemelvaart van de Heer 
zang door: herenkoor Gregoriaans 
jrd Jo Dautzenberg en ouders (st); jrd Mien 
Packbier-Senden en ouders 
Zaterdag 28 mei 17.30 uur 
jrd ouders Piet en Jeanne Schijns-Habets (st); 
Jo Gelders 
Zondag 29 mei 9.30 uur  
jrd Mia Loozen (st); jrd Marieke Ortmans (st) 
Dinsdag 31 mei 9.00 uur  
voor het welzijn van onze parochies  

Hallo dames van Wielder en omstreken, wij zijn een gym club en zoeken nog sportieve leden, die 
op maandagmiddag een uurtje met ons willen komen gymmen. Wie heeft er zin? Je kunt je op 
maandagmiddag melden in het Wielderhoes om 13.00 uur. 

“Hoe zal het leven na corona zijn? Dat vroeg godsdienstsocioloog Theo Schepens zich vorig jaar al 
af. Hij houdt daarover nu op 13 mei een lezing voor Academie Rolduc. Interessant is de vraag of we 
inmiddels al in de tijd na corona beland zijn of dat we nog nieuwe golven mogen verwachten? Wat 
heeft de pandemie met ons gedaan en is de wereld erdoor veranderd? Schepens stelt  zich met 
name de vraag of op lange termijn zal blijken of er een ‘nieuw normaal’ is ontstaan: op maatschap-
pelijke terreinen, maar zeker ook op het gebied van kerk en godsdienst? 
Dr. Theo Schepens is godsdienstsocioloog, bestuurslid van het Franciscaans Studiecentrum en lid 
van de Raad van Toezicht van de bijzondere leerstoel Franciscaanse spiritualiteit, theologie en 
geschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Hij doceert ook aan diverse priesteropleidingen in 
Nederland. Deze lezing van Academie Rolduc op 13 mei begint om 19.00 uur in Abdij Rolduc. En-

tree: €5,- ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is gewenst via academie@rolduc.nl 



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  

Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis 

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.  


