Juni 2022 jaargang 11 nr. 6
Is de duif dood?
Velen onder ons zullen zich de conference van Toon Hermans wel kunnen herinneren, over de
goochelaar wiens act niet lijkt te lukken. De ‘truc met de duif’ gaat niet zoals bedoeld. Uiteindelijk
moet de goochelaar toegeven: “de duif is dood, meneer”! de duif had te lang opgesloten gezeten.
“Duiven moeten fladderen, meneer”, dan kunnen ze leven.
Terugdenkend aan deze act zie ik de vergelijking met Pinksteren en een hoog catechetisch gehalte.
Al zal dit niet meteen de bedoeling zijn geweest van Toon Hermans! Het mag ons aanzetten tot
nadenken over de ‘heilige Geest’ (zo vaak afgebeeld als een duif) in ons leven. Fladdert die nog of
is hij dood?
In de Bijbel lezen we vaak hoe Gods Geest een kracht is. Jezus zelf werd ‘vervuld van de heilige
Geest’ bij het doopsel, waardoor Hij de Blijde Boodschap kon verkondigen in woord en daad. Ook
de apostelen ontvingen de heilige Geest met Pinksteren, waardoor ze uit hun isolement durfden te
stappen en de vrijheid ervaren om te spreken over de verrezen Heer. Om te doen zoals Jezus
deed! Wij vieren binnenkort het Hoogfeest van Pinksteren. Door ons doopsel en vormsel werden
ook wij eens ‘vervuld van de heilige Geest’! Het is dus een moment om stil te staan en ons af te
vragen hoe wij die heilige Geest nog ervaren. Is de ‘duif’ dood in ons leven of fladdert ze nog rond?
Moge het Pinksterfeest ons geloof aanwakkeren opdat wij opgewekte gelovigen mogen zijn. We
belijden immers een blij geloof! Geloof dat Jezus leeft, ook in ons!
P.Bronneberg, pastoor-deken

Vaderdag
Lieve papa,
Vaderdag komt er weer sneller aan dan gedacht! Naarstig ga ik op zoek naar een geschikt cadeau
voor jou. Internet komt mij gelukkig te hulp. Vele pagina’s vol geschenkideeën voor papa's. En ze
garanderen ook nog eens een snelle levering, ideaal toch! Herenparfums, horloges voor echte mannen, de beste tv-series, de leukste herenportemonnees en flitsende camera's lachen me toe. Tja,
niets voor die van mij, denk ik gniffelend.
Mijn brein zoekt verder naar een geschenk waarmee ik jou blij kan maken. Misschien toch maar
weer de zak Chokotoffs, die je zowat elk jaar voorgeschoteld krijgt. Want stiekem vind ik het wel
leuk dat je deze lekkernij altijd deelt met je kinderen. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, denk je
dan.
Gaandeweg dringt het tot mij door dat materiële zaken jou gewoonweg niet kunnen bekoren. Dat
maakt mijn zoektocht er niet gemakkelijker op, flitst het door mijn hoofd. Maar op hetzelfde moment
overvalt een vreugdevol gevoel me. Nee papa, je bent niet zoals in de reclame. En dat is goed zo.
Door de jaren heen heb je geleerd dat je het ware geluk niet in het wereldse kan vinden. Je houdt je
niet vast aan het materiële, want je weet dat je ware schat hierboven is. En net daarom ben ik zo
dankbaar dat ik je kind ben.
Papa, je kan het al raden, mijn zoektocht op het internet bleef vruchteloos. Maar dat vind je wellicht
niet erg, want als het mij lukt om - al was het maar een klein beetje - in jouw voetsporen te treden
en van jouw levenswijsheid te leren, dan is dat mijn mooiste geschenk voor jou.
Veel liefs … van mij!

Woensdag 1 juni: H.Justinus, martelaar
19.00 uur: Voor allen die vervolgd worden omwille van hun geloof
Vrijdag 3 juni: HH.Carolus Lwanga en gezellenmartelaren van Oeganda
Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie
18.00 uur: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur: tev H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 4 juni
19.00 uur: Mayke Zink-Beyer; Augusto Diana;
Piet Heidendal
Zondag 5 juni: Hoogfeest van Pinksteren
11.00 uur: 1e Jrd. Tiny Abels-Schellings; Tiny
Boucher-De la Haye (col); Lenie Meijs-Schillings
(col); Jac Frijns; Kim Schillings, Günther Böhmer
en zoon Richard; Maria Pinkers-Mobers
Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag
11.00 uur: Voor de jongeren die zich voorbereiden op het H.Vormsel
Woensdag 8 juni
19.00 uur: ouders Brouwers-Hendriks en zonen
Jan en Bert; ouders Delnoij-Heuts
Vrijdag 10 juni
19.00 uur: Echtpaar Martin Hönders en Maria
Hönders-De Bie (st); voor zieke Mariëtte
Zaterdag 11 juni: H.Barnabas, apostel
19.00 uur: Jrd. Sjir Kohl; ouders Keulen-Hollands
en dochter Odilia; Harrie Conraads en tv tiv Maria Conraads-Janssen (col) ; ep. Jef en Mia
Janssen-Lardinois (st); ep. Hubert en Liza
Didden-Janssen (st)
Zondag 12 juni: Hoogfeest H.Drieëenheid
11.00 uur: Zeswekendienst Josie HundscheidBarros; jrd. Mathieu Franssen en Mayke Caelen
(st)
Maandag 13 juni: H.Antonius van Padua
19.00 uur: om vrede in de wereld
Woensdag 15 juni
19.00 uur: om geloof in de gezinnen

Vrijdag 17 juni
19.00 uur: Sjaak Cortenraad en zoon Jan
Zaterdag 18 juni
19.00 uur: ouders Mathieu en Mayke Zink-Beijer
(st); jrd. Dolf Lousberg (st)
Zondag 19 juni: Hoogfeest H.Sacrament
11.00 uur: Zeswekendienst Miet GerrekensClerx; Jrd. Fred Claessens; Roos en Zef ThomaDe Bie; Marie-José Boumans-Schneiders
Maandag 20 juni
11.00 uur: voor de overleden priesters van onze
parochies
Woensdag 22 juni
19.00 uur: Om vrede in de wereld
Vrijdag 24 juni: Hoogfeest H.Hart van Jezus
19.00 uur: Voor roepingen tot het Godgewijde
leven
Zaterdag 25 juni
19.00 uur:
Zondag 26 juni: XIIIe Zondag door het Jaar - C
11.00 uur: ouders Willem Gerrickens en Mia
Gerrickens-Cremers (st); Louis Debougnoux
Maandag 27 juni
19.00 uur: voor de intenties van onze paus en
bisschoppen
Woensdag 29 juni: Hoogfeest HH.Petrus en
Paulus
19.00 uur: Om zegen over onze parochie
Familieberichten
Bidden we voor de zielerust van:
21 - 03 - 2022: Marie-José BoumansSchneiders, 87 jaar
02 - 04- 2022: Maria Heuts-Kicheleer, 88 jaar
20 - 04 - 2022: Josie Hundscheid-Barros,60 jaar
30 - 04 - 2022: Miet Gerrekens-Clerx, 80 jaar
02 - 04 - 2022: Zef Thoma, 77 jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Vakantie
Ik wens je wat velen niet hebben: tijd.
Ik wens je tijd om verheugd te zijn en te lachen en wanneer het je past daar iets mee te doen.
Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, niet voor jezelf alleen maar ook om te geven en uit te
stralen.
Ik wens je tijd, niet tot haasten en lopen maar voor rust in je gemoed.
Ik wens dat Hij bij jou mag blijven als tijd voor verwondering, voor vertrouwen in plaats van tijd om
naar de klok te kijken.
Ik wens je tijd om naar de schepping te kijken en tijd om te groeien.
Ik wens je tijd om opnieuw te hopen en te beminnen, want uitstel van die tijd heeft geen zin.
Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden en elke dag, elk uur als een geschenk te ervaren.
Ik wens je tijd om te leven, ten volle en er een deugddoende en zinrijke vakantie van te maken!
door: Ellen Vanduynslager

Jaarlijkse bedevaart naar Banneux..
Zoals eerder vermeld zal op donderdag 25 augustus de jaarlijkse bedevaart naar Banneux plaatsvinden.
U kunt zich tot 20 juli a.s. opgeven bij onderstaande personen. De prijs is door het dekenaal bestuur
vastgesteld op €18,— per deelnemer. Gelieve dit bedrag te betalen aan de contactpersoon. Ook is
er, net als vorige jaren, de mogelijkheid om met een vaste rolstoel mee te gaan in de rolstoelbus.
De juiste vertrektijd zult u begin augustus van de contactpersonen vernemen. Het dagprogramma in
Banneux is hetzelfde als andere jaren.
Om 11.00 uur: Eucharistieviering. Om14.00 uur: Gebedsweg en om 15.00 uur: Plechtig Lof met
ziekenzegening.
De contactpersonen zijn:
voor Gulpen: mw. Kinkartz Markt 8 tel. nr. 0613571943
voor Wijlre dhr. Jan Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043 4502091 (na 18.00 uur) en dhr. Jos Vleugels
Knipstraat 20 Tel. nr. 06 36140461 (na 18.00 uur).
Mia Dautzenberg die jarenlang contactpersoon voor Wijlre is geweest kan, dit helaas wegens gezondheidsredenen niet meer. Bij deze willen wij haar danken voor haar jarenlange inzet bij de jaarlijkse Banneux-bedevaart.
Fons Bessems.

Bronk in Gulpen
Na 2 jaar een gedwongen “rustpauze” vanwege de corona-pandemie, zal de Gulpense Bronk op
zondag 3 juli 2022 weer in al haar glorie door de straten van Gulpen trekken.
Alvorens de processie op weg gaat, is er op het plein van de Cour de Galouppe aan de Looierstraat
om 09.30 een plechtige openluchtmis. Daarna zal, nadat iedereen is opgesteld, de processieroute
starten. De opstelling van de processie is volgens onderstaande volgorde:
1. Drumband en Harmonie St.Petrus
2. Het College van B.en W. Gemeente Gulpen-Wittem
3. Communicantjes
4. Dames/Heren
5. W.S.V.de Veldlopers
6. Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius
7. Misdienaars
8. Het Allerheiligste / Hemeldragers K.P.J.Gulpen / Afgevaardigden
Schutterij St.Hubertus, Gulpen / Flambouwdragers
9. Overige plaatselijke verenigingen
10. Jongerenvereniging K.P.J.Gulpen
.
De route luidt als volgt: Looierstraat, Nieuwstraat, Dr.Poelsstraat, einde Dr.Poelsstraat rechtsaf
richting Ringweg, Rijksweg oversteken naar Oude Rijksweg, Rustaltaar bij Zorgcentrum Klein Gulpen. Daarna terug over Oude Rijksweg richting Ringweg naar rechts, langs voetbalveld, tot halverwege Ringweg, waar een rustaltaar staat.
Vervolgens Ringweg, In het Diepe Broek, Burggraverweg, oversteken naar Looierstraat, oversteken
Markt, Rosstraat, Kapl.Pendersplein.
Einde processie in de kerk, afsluiting en zegen.
Na afloop is eenieder welkom om een consumptie te nuttigen in de parochiezaal.
Wij hopen op mooi versierde straten, goed weer en een grote deelname aan de Bronk.
Kerkbestuur St. Petrusparochie 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.

Uit het Rijke Roomsche leven
Op vrijdag 24 juni viert de kerk het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus.
De verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd door Jezus’ hart. Een passage uit het Evangelie volgens Johannes, waar Jezus' zijde
door een lans doorboord werd en waaruit bloed en water stroomde, speelt in deze mystiek een
belangrijke rol. Op veel plaatsen in ons mooie Limburg vinden wij beelden van het H. Hart zoals
bijvoorbeeld in Gulpen op het kerkplein.
Dit beeld werd door de parochianen geschonken aan deken Alfons Schroeder bij zijn vijftigjarig
priesterfeest op 17 maart 1927.Op 27 maart 1929 werd het beeld plechtig .ingezegend.. Op de
voorkant van het monument staat de tekst “ Allerheiligste Hart van Jezus , ik vertrouw op U”, die de
deken honderden keren heeft gebeden met de schoolkinderen. De H. Hart devotie kende een grote groei in de eerste helft van de vorige eeuw. In vele huisgezinnen stond een H Hartbeeld dat
vaak een prominente plaats innam in de huiskamer. In een plechtige intronisatie werd het huisgezin toegewijd aan het H. Hart. De Intronisatie werd meestal door de pastoor gedaan, maar in onze
dorpen vaak door een pater van de H. H. Harten, beter bekend als de witte paters van de Cauberg
te Valkenburg. Hierbij werden de woorden van Jezus uitgesproken: .”Komt allen tot mij en Ik zal u
rust en verlichting schenken”.
H. Hart beelden vindt men tegenwoordig nog maar weinig in de huisgezinnen. Op vele plaatsen
vindt men Boeddhabeelden. Toen ik iemand vroeg wat het Boeddhabeeld betekent zeiden ze dat
dit rust uitstraalde. Welke rust? Iedere eerste vrijdag van de maand is toegewijd aan het H. Hart
van Jezus. Zijn hart werd op het kruis doorboord en werd zijn laatste druppel bloed uit liefde voor
ons vergoten .Bij hem mogen wij de rust vinden die wij net als onze voorouders nodig hebben om
de wederwaardigheden van ons leven aan te kunnen.
Fons Bessems.

Alzheimercafé
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met dementie te maken heeft.
Wil je concrete informatie van een deskundige zoals een arts, een notaris, een jurist of een therapeut? Het Alzheimercafé wil hierin voorzien en is er voor iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten.
Tijdens elke bijeenkomst staat telkens een nieuw onderwerp over dementie centraal en wordt toegelicht door een deskundige. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en ervaringen en tips met
elkaar te delen.
Op 31 mei 2022 is het Alzheimercentrum Limburg op bezoek in het Alzheimercafé.
Het Alzheimercentrum geeft uitleg over:
1 Wat doet het Alzheimercentrum Limburg
2 Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dementie.
3 Wat mogen wij in de toekomst verwachten van de ontwikkelingen van op het gebied van Dementie.
De inleiding wordt verzorgd door Dr. Martin van Boxtel en Mevr. Fania Dassen van het Alzheimercentrum Limburg. Het Alzheimercentrum Limburg werkt nauw samen met de universiteit Maastricht
en het Academisch ziekenhuis Maastricht
De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeenschapshuis t Gulper Hoes Rosstraat 5 te Gulpen.
Inloop vanaf 13.15 uur. Het programma begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.
Let op: 31 mei 2022 is een dinsdag.
Entree en koffie en thee zijn gratis.

Spreuken
Spreuk van de maand
De Heilige Geest is de wind die in het zeil blaast om de boot vooruit te laten gaan.
Weer /natuur spreuk
De kracht van de natuur zit ‘m vooral in haar schoonheid.

Donderdag 2 juni 9.00 uur
voor de zieken
Zaterdag 4 juni vanaf 9.00 uur ziekencommunie
Zaterdag 4 juni 17.30 uur
ouders Kurvers-Notermans ; Paul Wilders; Jan
Didden
Zondag 5 juni 9.30 uur: Hoogfeest van Pinksteren
jrd ouders Boosten-Prevoo (st); jrd ouders Hartmans-Souren (st); Hubert Debets en Elisabeth
Otten (st); ouders Mobers-Bastin; Bertien FrijnsEichhorst (col)
Maandag 6 juni 9.30 uur: Tweede Pinksterdag
Jo Driessen bgv verjaardag
Dinsdag 7 juni 9.00 uur
voor de mantelzorgers
Donderdag 9 juni 9.00 uur
voor het welzijn van onze parochianen
Zaterdag 11 juni 17.30 uur
zeswekendienst Frans Crutzen; jrd. Twan en
Marietje Knop-Paffen; mevr. Mechgels-Haupt
nms bejaardensoos; Theo Coonjers;
Jo en Tiny Hoven-Kelchtermans
Zondag 12 juni 9.30 uur
Mia Rabou-Schils (col)
Maandag 13 juni 9.00 uur
voor leden en overleden leden van Schutterij St.
Maternus
Dinsdag 14 juni 9.00 uur
voor de jeugd

Donderdag 16 juni 9.00 uur
voor de pas gehuwden
Zaterdag 18 juni 17.30 uur
Lies en Hub Lousberg-Creusen
Zondag 19 juni 9.30 uur
Jan Vandeberg (col); Bertien Frijns-Eichhorst;
ouders Mobers-Bastin; Gertrud Mechgels-Haupt
(col)
Dinsdag 21 juni 9.00 uur
voor vrede in de wereld
Donderdag 23 juni 9.00 uur
om kracht voor onze zieken
Zaterdag 25 juni 17.30 uur
Jo Gelders (col); Jan Vandeberg (col); Els Wessels-Lassauw (col); ouders Blezer en zoon Peter
en schoondochter Lenie
Zondag 26 juni 9.30 uur
bijzondere intenties
Dinsdag 28 juni 9.00 uur
uit dankbaarheid
Donderdag 30 juni 9.00 uur
voor de slachtoffers van oorlogsgeweld
Familieberichten
Gedoopt
Sten en Jort Keulers
Moge de dopelingen altijd de vreugde van de
Heer ervaren in hun leven.
Overleden
19-04-2022 Frans Crutzen, 71 jaar
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede

Bronk in Wijlre
Op zondag 12 juni trekt de bronk weer door Wijlre. Dit jaar gaat de route naar Etenaken. Na de
Heilige Mis van 8.00 uur vertrekt de processie via de volgende route: Kerkstraat – Marchierstraat –
Wielderdorpstraat - Valkenburgerweg – Klapstraat – Frombergerweg – Breulsweg - Valkenburgerweg – Baggelsgats – Valkenburgerweg – Engeweg – Van Nesselrodestraat – Gebrs. Duschstraat –
Tienbundersweg – Jan van Houtemstraat – Elkenraderweg – Wielderdorpstraat – Kerk.De rustaltaren staan in de Klapstraat, de Baggelsgats, bij de basisschool en op de parkeerplaats van Brand.
Aansluitend aan de processie, rond 12.00 uur, is er op de parkeerplaats van Brand kermis.

Schutterij St. Maternus houdt traditie in ere
Schutterij St. Maternus houdt ook dit jaar weer een decennia oude traditie in ere. Op de avond voor
de bronk wordt de kermis ingetrommeld. Dit gebeurt in de kern Wijlre. Op de dag van de de bronk
zelf wordt reveille geblazen. Om 6.00 uur trekt dan de schutterij richting Etenaken. Zo worden de
bewoners gewekt om tijdig klaar te zijn voor de bronk.

Communicanten Wijlre
In Wijlre ontvangen 13 kinderen op zondag 5 juni tijdens de viering van 9.30 hun Eerste H. Communie. Alvast van harte gefeliciteerd.
Jurre Beckers
Collin Dolmans
Francesca Grooten
Jort Keulers
Ize Krott

Fleur Limpens
Lily Notermans
Bijou Pelzer
Bregje Roks
Ruben Roufs

Enzo van der Schagt
Meike Selder
Britt Troisfontaine

Datum Vormsel in Wijlre
Op vrijdag 1 juli om 19.00 uur wordt in Wijlre het H. Vormsel toegediend. In de volgende editie worden de namen afgedrukt.

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: 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 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. L. Wouters, Burg. Teheuxweg 33 Tel. 043- 4504946
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
Secretaris
Penningmeester
Lid
Bloemsiergroep
Kostergroep

Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
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
Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis

