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Mijn reiskoffer… wat neem ik mee op vakantie? 

De vakantieperiode breekt weer aan voor velen. We verheugen 
ons er op en tegelijk komen ook de vragen; we willen ons gewone 
leven achterlaten en er even helemaal tussenuit gaan. In ons 
‘letterlijk koffer’ nemen we zo weinig mogelijk mee, alleen maar 
het noodzakelijke. Van gepast schoeisel en kleding tot medicijnen 
of een goed boek. Andere bezittingen laten we thuis, zelfs je mak-
kelijke stoel of heerlijk bed blijven leeg achter. 
Maar ons figuurlijk reiskoffer blijft vol! Ons hoofd dat boordevol 
gedachten zit, kunnen we niet thuislaten. Ook al worden de zor-
gen misschien minder dankzij de afstand: je familie en andere 
dierbaren blijven achter. Je gaat ze allemaal een beetje missen. 
En God, die mag ook mee, al is het maar om een goede reis te 
bezorgen. 
Met al dat geregel ben je zeker vermoeid en aan vakantie toe. En 
dan, dan zien we nieuwe dingen, spreken we met andere men-

sen, krijgen we nieuwe inzichten. Dan ontmoeten we God op verrassende plekken! Ons hart mogen 
we laten raken door veel nieuwe ervaringen, die we straks meenemen naar huis. 
Hopelijk dat we bij thuiskomst veranderd zijn. Al zijn we dezelfde persoon, misschien ook weer niet. 
We vinden onze stoel, bed of dierbaren weer terug, maar we bekijken ze met andere ogen. Ons 
‘levenskoffer’ is anders gevuld. Zelfs God kan groter zijn geworden tijdens de reis! 
Oh wat is het fijn, wat is het goed om af en toe op vakantie te gaan! 
Kerkbesturen en pastoraal team wensen u allen een mooie vakantie toe! 
En vooral, een behouden thuiskomst! 
 P.Bronneberg, pastoor-deken 

 

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van fiets-
routes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint is dit jaar opengesteld. De routes zijn op 

papier en online beschikbaar. 

Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere Mariakapellen te vinden. Elke 
kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar 
en laat de fietser kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria wordt 
vereerd. De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te fietsen, 
maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel 
lint aan routes ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij 
fietst. Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes 
zijn bij de verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van diverse sites te downloa-
den: www.kleinlourdes.nl; www.rkvenlo.nl; 

www.kapelinhetzand.nl; www.rk-kerken-sittard.nl; www.sterre-der-zee.nl; www.kloosterwittem.nl 

Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletjes met elkaar 

http://www.kleinlourdes.nl/
http://www.rkvenlo.nl/
http://www.kapelinhetzand.nl/
http://www.rk-kerken-sittard.nl/
http://www.sterre-der-zee.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/


Vrijdag 1 juli 1 juli  

Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie 

18.00 uur: Uitstelling en aanbidding van het Al-

lerheiligste 

19.00 uur: t.e.v. ‘t H.Hart uit dankbaarheid 

Zaterdag 2 juli  
14.00 uur: Plechtige Huwelijksmis Bruidspaar 

Paolo Beckers en Romana Bulenda 

19.00 uur: jrd ouders Harry en Jeanne Abels-
Bartholomée (st); jrd ouders Schellings-
Gerhards (st); Mayke Zink-Beijer; ouders Fouar-
ge-Feron, ouders Fouarge-Schins en Piet Star-

mans; Augusto Diana; Piet Heidendal 

Zondag 3 juli: XIVe Zondag door het jaar C / 
H.H. Petrus en Paulus /  BRONK 
09.30 uur: Plechtige openluchtmis Plein Cour de 
Galouppe Looierstraat, waarna de processie 
door de straten van Gulpen zal trekken: jrd ou-
ders Hautvast-Pieters en overleden kinderen 
(st); jrd Trees Gulikers; jrd Jules Pinckaers en 
ouders Pinckaers-Hendrickx; Tiny Boucher-De la 

Haije (col) 

Maandag 4 juli 

19.00 uur: voor een bijzondere intentie 

Woensdag 6 juli  

19.00 uur:  om zegen over onze parochie 

Vrijdag 8 juli  

19.00 uur: voor een bijzondere intentie  

Zaterdag 9 juli HH Martelaren van Gorcum 
19.00 uur: Toediening H.Vormsel door Vicaris-

generaal H.Quaedvlieg 

Zeswekendienst Jan Zink 

Zondag 10 juli XVe Zondag door het jaar C 

11.00 uur: jrd ouders Frans en Truus Hollands-
Pessers (st); jrd Finie Kuipers-Widdershoven 
tevens tiv Hub Kuipers; jrd ouders Essers-Denis; 

overleden ouders Miet en Theo Gerrekens-Clerx 

Maandag 11 juli H Benedictus, abt, patroon van 
Europa 

19.00 uur: voor een bijzondere intentie   

Woensdag 13 juli  

19.00 uur: voor een bijzondere intentie  

Vrijdag 15 juli H Bonaventura, bisschop en 
kerkleraar 

19.00 uur: Sjaak Cortenraad en zoon Jan 

Zaterdag 16 juli 
19.00 uur: jrd Herbert Essers tevens tiv overle-
denen van de familie; Günter Frankort (col); 

echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st) 

Zondag 17 juli XVIe Zondag door het jaar C 

11.00 uur: Lenie Meijs-Schillings (col); Paula 

Pinkers-Spiertz 

Maandag 18 juli 

19.00 uur:  voor een bijzondere intentie 

Woensdag 20 juli  

19.00 uur: om vrede in de wereld  

Vrijdag 22 juli H Maria Magdalena 

19.00 uur: voor een bijzondere intentie 

Zaterdag 23 juli H Birgitta, religieuze, patrones 
van Europa 
19.00 uur: zeswekendienst John Zink; jrd Math 
Hounjet tevens tiv overledenen van de familie 

Hounjet-Hamaekers 

Zondag 24 juli XVIIe Zondag door het jaar C 

11.00 uur: jrd echtpaar Roijen-van Leijsen (st); 
jrd ouders Jacobs-Vrusch en kinderen (st); jrd 
Marcel In de Braek; Hub Lousberg (vw echtge-

note); voor een bijzondere intentie 

Maandag 25 juli H Jakobus 

19.00 uur: voor een bijzondere intentie   

Woensdag 27 juli Z Titus Brandsma, priester en 
martelaar 

19.00 uur: Ferdi Groneschild (col)  

Vrijdag 29 juli HH Marta, Maria en Lazarus 

19.00 uur: voor een bijzondere intentie 

Zaterdag 30 juli  
19.00 uur: jrd Ans Didden tevens tiv Martien 

Didden; Augusto Diana; Piet Heidendal 

Zondag 31 juli XVIIIe Zondag door het jaar C 

11.00 uur: jrd ouders Domen-Hacking en zoon 
John (st); jrd Adri en Diesje Snellen-Bugter (st); 

overleden ouders Miet en Theo Gerrekens-Clerx 

 

Familieberichten 

 

Gedoopt 

Op 28 mei 2022 Milou Moonen 

Op 18 juni Sofia Kerstel 

Moge de dopelingen  altijd de vreugde van de 

Heer ervaren in hun leven 

 

Overleden 

Op 5 juni 2022 John Zink, 75 jaar  

Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 



Paus van Franciscusgroep helpt 

Wij feliciteren onze vormelingen in onze parochie Gulpen 

De redactie wenst 

Banneux Bedevaart op donderdag 25 augustus 

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. 

DE koffiepunten - resultaat actie Lionsclub 

Jayden Bartholomé 
Ilyano Canisius 
Amber Crombach 
Maud Curfs 
Fenne Franssen 
Nathan Gagliardi 
Ilse Hollands 
Aimée Lecoeur 

Fenne Lemlijn 
Donate Linckens 
Thias Lindelauf 
Tess Loomans 
Guy Noteborn 
Nola Pieters 
Evie Schoonbrood 
Maxime Schijns 

Lily Tallane 
Sterre Thewissen 
Justin Timmers 
Robyn Van Kan 
Sacha Visschedijk 
Merlijn Vluggen 
Noah Weijn 

  

Op zaterdag 9 juli a.s. zal vicaris generaal H.Quaedvlieg het H.Vormsel komen toedienen aan on-

derstaande groep jongeren in onze parochie: 

De parochiegemeenschap van Gulpen wenst alle vormelingen van harte proficiat! Moge Gods 

Geest hen begeleiden op de verdere levensweg. 

Eenieder die deze dagen vakantie viert - hier in de omgeving of verder weg - een geweldige vakan-
tie toe! Hopelijk is het een periode om voldoende (innerlijke) rust te vinden. En straks… een behou-
den thuiskomst! 

Afgelopen maand december werd er ook in onze kerk aktie gevoerd door de Lionsclub Maastricht, 

door koffiepunten van DE in zamelen voor de voedselbank. Onlangs ontvingen we een kort verslag 

van het resultaat. Dit kunnen we u niet onthouden. 

In deze periode werden er in totaal 92 miljoen punten verzameld door heel Nederland. Deze actie 

was goed voor in totaal 188.000 pakken koffie die aangeboden werden aan Voedselbank Neder-

land. Vervolgens zijn deze verspreid over de verschillende afdelingen en uitdeelpunten van de 

voedselbank. Een geweldig resultaat dus! En ook dit najaar willen de parochies wederom meedoen 

aan deze actie. U kunt daarom alvast de DE-punten sparen.  

U kunt zich tot uiterlijk 20 juli opgeven bij onderstaande personen. 

Voor Gulpen:  mevr.Kinkartz, Markt 8 tel. 06-13571943 

 

Voor Wijlre:  dhr. Jan Mullenders, Breulsweg 8 tel. 043-4592091 (na 18.00 uur) 

       dhr. Jos Vleugels Knipstraat 20 tel. 06-36140461 (na 18.00 uur)  

Door genoemde contactpersonen zult u geïnformeerd worden betreffende de vertrektijden. 

 

Fons Bessems. 



Gemeenschappelijke doopvoorbereiding 

 

Concerten Orgelkring Wijlre zomer 2022 

Spreuken 

Alzheimertrefpunt 

Spreuk van de maand 

God is een gulle gever. 

Hij heeft zijn engelen gegeven om voor jou te zorgen. 

Zijn heilige Geest om in jou te wonen. 

De kerk om je te bemoedigen en zijn Woord om je te leiden. 

 
Weer /natuur spreuk 

De natuur bedriegt ons nooit: het zijn altijd wij die onszelf bedriegen. 

H. Benedictus sedert 1964 de patroonheilige van Europa. 

Op donderdag 21 juli, 18 augustus en 8 september zullen er weer avonden zijn voor ouders die hun 

kind willen laten dopen. 

De avonden vinden plaats in het parochiezaaltje naast de kerk in Gulpen en beginnen om 20.15 

uur. Gelieve u vooraf aan te melden aan te melden.  

Fons Bessems 

Op 11 juli viert de kerk het feest van de H. Benedictus (480-547). Hij was een kloosterling en leider 
van het benedictijner klooster in Nusia in het Italiaanse Umbrië. Rond 540 schreef hij zijn regel, een 
leidraad voor het kloosterleven. Deze is in het hele kloosterleven een belangrijke uitgangspunt ge-
worden ook buiten de benedictijner kloosters. De regel is een afgewogen ritme van acht uur bidden, 
acht uur werken en acht uur rusten. Een structuur in de dagindeling is volgens Benedictus essenti-
eel voor succes en meer energie in het leven. Niet alleen voor kloosterlingen, maar het is voor ie-
dereen van belang in deze jachtige tijd. De laatste tijd hebben wij de mond vol van onthaasten om 
zo te komen tot meer rust in het leven om stress etc. te voorkomen. Vakantietijd is een belangrijke 
periode om tot rust te komen, maar nog belangrijker is het om de rustmomenten dagelijks in te bou-
wen.  Gelukkig ziet men dat velen de weg vinden om in kloosters, zoals bij de Benedictijnen in Ma-
melis en in parochiekerken, of kapelletjes langs de weg geregeld een rustmoment te vinden. De 
regel  van St. Benedictus kan ons hierbij helpen om ook in ons leven meer regelmaat en noodzake-

lijke rustmomenten in ons leven te vinden. 

Fons Bessems 

Het Alzheimertrefpunt is voor iedereen die betrokken is bij iemand met geheugenklachten, begin-
nende dementie of de ziekte van Parkinson. Elke laatste woensdag van de maand is er een bijeen-
komst waar steeds een ander thema over dementie besproken wordt door een vakspecialist. Op 
woensdag 29 juni 2022 geeft Notaris Mevrouw Fischer van Notariskantoor Fischer – Van Thoor 
belangrijke informatie over zaken die het beste vooraf geregeld kunnen worden zoals: 

curatele, bewindvoering, mentorschap en wilsbeschikking.  

Inlooptijd: vanaf 13.15 uur. Programma start om 13.30 uur en zal eindigen om ongeveer 15.30 uur. 
Koffie en thee staan klaar en zijn gratis zoals de entree. Locatie: Gulper Hoes Rosstraat 5 te Gul-

pen. 

Orgelkring Wijlre organiseert twee concerten in juli in het kader van Orgelfestival Limburg. 

Op vrijdag 22 juli treedt in de St. Gertrudiskerk in Wijlre organist Stephan Debeur op om 20.00 uur. 
Zijn programma bestaat uit werken van Flor Peeters, César Franck, Justin Heinrich Knecht, Johann 
Sebastian Bach en Tomaso Albinoni. Debeur hoort bij de grote Duitse virtuozen van dit moment. Hij 
is afkomstig uit Aken, maar is al jarenlang organist aan de abdijkerk van Weingarten, waar hij het 
wereldberoemde orgel van Gabler bespeelt. De toegang tot het concert is gratis, maar een vrije 

gave wordt op prijs gesteld. 

Op vrijdag 29 juli speelt in de St. Agathakerk in Eys organist Reinier Korver om 20.00 uur. Zijn pro-
gramma bevat vooral opgewekte composities uit de galante tijd rond 1800. Werken van componis-
ten zoals Samuel Wesley, Justin Heinrich Knecht, Joseph Haydn en natuurlijk Wolfgang Amadeus 
Mozart zullen ten gehore gebracht worden. Reinier Korver is een jonge organist, werkzaam in Geer-
truidenberg en omgeving, die ook koren dirigeert en zelf componeert. Bovendien heeft hij prachtige 
opnames gemaakt op allerlei monumentale orgels, die op youtube te vinden zijn. De toegang tot het 

concert is gratis, maar een vrije gave wordt op prijs gesteld. 



Gemengd Kerkelijk Zangkoor 

Wij feliciteren onze vormelingen 

Vrijdag 1 juli 19.00 uur toediening H. Vormsel 
Zaterdag 2 juli  vanaf 9.00 uur ziekencommu-
nie 
Zaterdag 2 juli  17.30 uur 
Mien Ortmans-Heugen en Fonny; Jan Didden 
(col) 
Zondag 3 juli  9.30 uur 
jrd Cor Bertrand (st); jrd Jan Wiertz en dochter 
Conny (st); ouders Dautzenberg-Pieters (st); 
Frans Kroese (col);  
Gertrud Mechgels-Haupt (col) 
Dinsdag 5 juli  9.00 uur 
Hein en Henri Hazen   
Donderdag 7 juli  9.00 uur 
voor vrede in de wereld 
Zaterdag 9 juli  17.30 uur 
Albert en Mia Hofman-van Rey (st) 
Zondag 10 juli 9.30 uur 
voor het welzijn van onze parochianen 
Dinsdag 12 juli 9.00 uur 
voor de jeugd 
Donderdag 14 juli 9.00 uur 
om eenheid in de kerk 
Zaterdag 16 juli 17.30 uur 
zeswekendienst Els Dohmen-Braken; 1e jrd Jo 
Gelders; jrd Christien Schijns (st); jrd Wim Born 
en zoon John 
Zondag 17 juli 9.30 uur gemengd koor 
Bertien Frijns-Eichhorst; leden en overleden 
leden GKZ St. Caecilia mn Johan Rosenboom en 
Frans Kroese 
Dinsdag 19 juli 9.00 uur 
voor roepingen tot het godgewijde leven 

Donderdag 21 juli 9.00 uur 
voor het welzijn van onze parochies 
Zaterdag 23 juli 17.30 uur 
Frans Crutzen (col) 
Zondag 24 juli 9.30 uur  
Bertien Frijns-Eichhorst (col) 
Dinsdag 26 juli 9.00 uur  
voor de vrijwilligers  
Donderdag 28 juli 9.00 uur 
om kracht en bijstand voor onze zieken  
Zaterdag 30 juli 17.30 uur 
jrd Victor en Agnes Vaessen-Aelmans; jrd Hub 
Heijdendael 
Zondag 31 juli 9.30 uur   
Bertien Frijns-Eichhorst (col) 

Familieberichten 

Gedoopt   

Op 05-06-2022 Zoë Schreurs  

Op 18-06-2022 Hunter Pieters  

Moge de dopelingen  altijd de vreugde van de 

Heer ervaren in hun leven 

 

Overleden 

29-05-2022 Els Dohmen-Braken 72 jaar 

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

Floor van Aalsburg 
Sofia Aelmans 
Anke Beckers 
Koen Delissen 
Joep van den Dungen 
Stan Eijkenboom 
Jens Hagelstein 
Estelle de la Haye 
Miel Joncker 

Lois Kleikers 
Siem Knops 
Meike Kreuwels 
Antoni Kubacka 
Stijn Mullenders 
Sep Robberts 
Benthe Roks 
Jesse Schillings 
Merle Selder 

Luca Sleijpen 
Merle Sleijpen 
Isa Smeets 
Micky Spierts 
Mik Stassen 
Daan Vluggen 
Camiel van Wissen 
 

Op vrijdag 1 juli a.s. zal vicaris generaal H.Quaedvlieg het H.Vormsel komen toedienen aan onder-

staande groep jongeren uit onze gemeenschap: 

De parochiegemeenschap van Wijlre wenst alle vormelingen van harte proficiat! Moge Gods Geest 

hen begeleiden op de verdere levensweg. 

Na een lange tijd luistert ‘d’r kirreke-zank’ weer de Heilig Mis 
op. 
Zondag 17 juli zingt het gemengd koor de mis van Haydn. En 

dit is dan de laatste uitvoering voor de zomervakantie.  

Wij wensen ieder een mooie zomertijd en we horen ons weer 

in september. 

 



Kerkbestuur Gulpen 
Voorzitter  Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 
Secretaris  Mevr. E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048 
Penningmeester  Mevr. L. Wouters, Burg. Teheuxweg 33 Tel. 043- 4504946 
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:  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.  


