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Maria Tenhemelopneming
Heilige Maria,
die het leven vol vragen
welkom heeft geheten,
we komen tot u en bidden om eerbied
voor het wonder van het leven.
Heilige Maria,
die bij Jezus aan het kruis zijt gebleven,
wees genadevol nabij
allen die wachten en waken,
die het ergste vermoeden en vrezen.
Heilige Maria,
moeder ons door Jezus gegeven,
sterk en zegen de velen
die het bedreigde leven
in bescherming nemen.
Heilige Maria,
nooit van uw roeping afgeweken,
bewaar ons hart in vrede
als het onverwachte onbegrijpelijk
ons leven komt tekenen.
Heilige Maria,
moeder van het leven,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur
van het keren van het leven.
Uit “Maria, middelares en koningin”.
Op 15 augustus vieren we het belangrijkste Mariafeest van het jaar: Maria Tenhemelopneming. Dit
feest wordt al sinds de zesde eeuw gevierd. In die tijd was Georgius bisschop van Tours. Hij is beroemd geworden vanwege de verhalen over de vroege geschiedenis van de Kerk die hij opgeschreven heeft en die bewaard zijn gebleven. Een van zijn verhalen gaat over de Tenhemelopneming
van Maria:
“Toen Maria haar levensloop geëindigd had, en zij uit deze wereld geroepend werd, kwamen de
apostelen, ieder uit zijn land, naar haar huis. En toen de apostelen hoorden dat Maria van de aarde
zou worden opgenomen, wachtten zij tezamen met haar. En zie, de Heer Jezus kwam met zijn
engelen, en haar ziel nemend gaf Hij die aan de aartsengel Michaël en ging heen.
’s Morgens vroeg namen de apostelen haar lichaam tegelijk met het bed op, en legden het neer in
het graf. Zij bewaakten het, en wachtten de komst des Heren af. En zie, wederom stond de Heer bij
hen, ontving het lichaam, en gelastte het in een wolk naar het paradijs te brengen. Daar verenigde
de ziel zich met het lichaam, en zo geniet Maria nu van de eeuwige goederen.”

Maandag 1 augustus H.Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar
19.00 uur: voor een bijzondere intentie
Woensdag 3 augustus
19.00 uur: Annie Vluggen-Senden tevens tiv
Hoepa Vluggen en zonen Huub en Ruud (st)
Vrijdag 5 augustus
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie
18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 6 augustus Gedaanteverandering van
de Heer
19.00 uur: Mayke Zink-Beijer
Zondag 7 augustus XIXe Zondag door het Jaar C
11.00 uur: 1e jrd Roos Thoma-de Bie tevens tiv
Zef Thoma; jrd ouders Boers-Geurts tevens tiv
overledenen van de familie (st); Tiny BoucherDe la Haije (col); Lenie Meijs-Schillings (col);
Maria Pinkers-Mobers
Maandag 8 augustus H.Dominicus, priester
19.00 uur: voor een bijzondere intentie
Woensdag 10 augustus H.Laurentius, diaken en
martelaar
19.00 uur: voor de intenties van onze Paus en
Bisschoppen
Vrijdag 12 augustus
19.00 uur: om zegen over onze parochie
Zaterdag 13 augustus
19.00 uur: jrd ouders Leroy-Straaten en ouders
Ronken-Martinussen; jrd ouders HamaekersLeroy tevens tiv overledenen van de familie;
Günter Frankort (col); echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st); echtpaar Hubert en Liza
Didden-Janssen tevens tiv ouders JanssenBeckers (st)
Zondag 14 augustus XXe Zondag door het Jaar
-C
11.00 uur: uit dankbaarheid bgv 60-jarig huwelijk; jrd Frans Schreuder en jrd ouders GeorgeCratsborn tevens voor Xen Krott; Zuster Teunissen tevens tiv overledenen van de familie Teunissen-Smits (st); Louis Debougnoux
Maandag 15 augustus Maria Tenhemelopneming en zegening Kroedwusj
11.00 uur: om zegen voor het Dekenaat op voorspraak van Maria (Maria-comité); Gunther
Böhmer en zoon Richard
(Wij zullen deze H.Mis vieren bij het beeld op de
Gulpenerberg. Tenminste, als de weersomstandigheden dit toelaten)
Woensdag 17 augustus
19.00 uur: om vrede in de wereld
Vrijdag 19 augustus
19.00 uur: Sjaak Cortenraad en zoon Jan

Zaterdag 20 augustus H.Bernardus, abt en kerkleraar
19.00 uur: jrd Elly Martinussen-Brouwers tevens
tiv zoon Maurice; Harrie en Maria ConraadsJanssen; Piet Heidendal
Zondag 21 augustus XXIe Zondag door het Jaar
-C
11.00 uur: overleden ouders Miet en Theo Gerrekens-Clerx
Maandag 22 augustus H.Maagd Maria, Koningin
19.00 uur: tev H.Bernadette
Woensdag 24 augustus H.Bartholomeus, apostel
19.00 uur: Ferdi Groneschild (col)
Vrijdag 26 augustus
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Zaterdag 27 augustus H.Monica
19.00 uur: jrd ouders Bisschops-Didden en zoon
Wilbert (st); jrd Jef Schellings; Miets Honee;
ouders Willem Gerrickens en Mia GerrickensCremers (st)
Zondag 28 augustus XXIIe Zondag door het Jaar
-C
11.00 uur: jrd ouders Mathieu en Elly Gerrickens
-Peeters; Dinie Widdershoven tevens tiv ouders
Widdershoven-Schnackers en overledenen van
de familie; ouders Cox-Feron en ouders CoxVan den Eertwegh; overleden ouders Miet en
Theo Gerrekens-Clerx
Maandag 29 augustus Marteldood H.Johannes
de Doper
19.00 uur: om geloof in de gezinnen
Woensdag 31 augustus
19.00 uur: voor roepingen tot het Godgewijde
leven
Familieberichten
Overleden
Op 19 juni 2022 Dieneke Schepel-Beudeker, 89
jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede
Wij feliciteren…
Op 2 juli jl. werd het kerkelijk huwelijk gesloten
van Paolo Beckers en Romana Bulenda. Langs
deze weg willen we hen van harte feliciteren en
veel geluk toewensen tot in lengte van dagen!
Van harte proficiat
Vormsel
Wij feliciteren alsnog van harte Julian Meijs,
die op 9 juli j.l. het H.Vormsel heeft ontvangen

Maximiliaan Kolbe
De dag voor het hoogfeest van Maria ten hemelopneming viert de kerk het feest van Pater Maximiliaan Kolbe. Hij werd geboren in Polen.en werd
Franciscaan (conventueel). Tijdens de tweede
wereldoorlog werd hij in Polen gearresteerd omdat hij joden en vluchtelingen verborg en tegen
het nazisme ageerde. Hij werd vervoerd naar het
kamp Auschwitz. Toen in de zomer een gevangene uit Auschwitz ontsnapte (naar men vermoedt),
veroordeelde de SS tien willekeurige personen tot
de hongerdood in de beruchte barak Block. Een
van hen was Franz Gajowiczek, een vader van
vier kinderen. Wanhopig riep deze man dat hij zijn
vrouw en kinderen nooit meer zou zien. Kolbe
besloot zich op te werpen als zijn plaatsvervanger. Hij stapte naar voren en sprak:
“Ik ben een katholieke priester; ik wil sterven voor
die man. Ik ben oud; hij heeft een vrouw en vier
kinderen . Ik heb niemand. Hij stierf op 14 augustus 1941. Op hem zijn de woorden van Jezus van
toepassing. “Geen groter liefde heeft hij die zijn
leven geeft voor zijn vrienden”.
Moge deze heilige voor ons een voorbeeld zijn om
te leven als broeders en zusters in Christus.
Fons Bessems.

Hulp bij aanvragen energietoeslag € 800,-De inwoners van onze gemeente kunnen thans de energietoeslag aanvragen. Dit kan via de gemeente, of rechtstreeks op de site van de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland.
De toeslag bedraagt € 800,-- per huishouden, ongeacht het aantal personen.
Mensen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en ouder dan 21 jaar komen voor de toeslag in aanmerking, er is geen vermogenstoets. Er zijn enkele uitzonderingen zoals
studenten, daklozen en personen in een inrichting. Die hebben geen recht.
Concreet geldt de toeslag voor gezinnen met een inkomen van maximaal € 1777,-- netto per
maand (voor mensen met een AOW € 1872,--) , en voor alleenstaanden met een inkomen van €
1244,-- netto per maand (voor mensen met een AOW € 1382,--), exclusief vakantietoeslag. Men
moet naast het indienen van de aanvraag een inkomensbewijs en een contract met de gasleverancier overleggen. Personen die een bijstandsuitkering via de gemeente ontvangen hebben de toeslag al automatisch ontvangen. Alle anderen moeten deze zelf aanvragen. Denkt u dat u voor de
toeslag in aanmerking komt en heeft u nog niets ontvangen dan kan de Paus Franciscusgroep u
helpen bij de aanvraag. Voor meer informatie en voor hulp neem contact op met de Paus Franciscusgroep telefoon nr. 06 44377571

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.

Wat vieren we deze maand
9 augustus: H. Edith Stein
Een kleine twee weken na Titus Brandsma herdenken we in de Kerk een ander slachtoffer van de
Tweede Wereldoorlog. Zuster Teresia Benedicta van het Kruis – Edith Stein – werd op deze dag
vermoord vanwege haar joodse afkomst. Ze verbleef in de Karmel in Echt, toen ze door de Nazi’s
samen met haar zus Rosa werd opgepakt.
15 augustus: Maria Tenhemelopneming
Midden in de zomer vieren we de belangrijkste feestdag van Maria: het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. We vieren dan dat zij niet gewoon gestorven is, maar met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Dit is ook de dag waarop in Limburg de kroedwusj of kruudwis wordt gezegend.
23 augustus: H. Rosa van Lima
Ze is nooit in Limburg geweest, maar toch is Rosa van Lima een beetje ‘van ons’. Sinds het stadsbestuur van Sittard in 1669 besloot een kapel voor haar te bouwen en elk jaar een processie te
houden, is haar verering niet meer uit Limburg weg te denken.

450 jaar ‘Martelaren van Roermond’
Met een mooie televisieserie en exposities in het hele land wordt dit jaar de 450e verjaardag van de
‘Geboorte van Nederland’ gevierd. In 1572 begon onder leiding van Willem van Oranje de opstand
tegen Spanje. Die opstand wordt doorgaans gepresenteerd als een heldenverhaal. Maar er was ook
een andere kant: als gevolg van diezelfde opstand is het dit jaar óók 450 jaar geleden dat de bekende Martelaren van Gorcum werden vermoord en de veel minder bekende ‘Martelaren van Roermond’. Ook die gebeurtenissen worden dit jaar herdacht.
Op 23 juli 1572 werden in de Caroluskapel in Roermond de daar wonende kartuizer monniken plus
de secretaris van de toenmalige bisschop op gruwelijke wijze door de geuzen vermoord. Op een
schilderij dat later van die gebeurtenissen werd gemaakt, spuit het bloed tot aan het plafond. In het
voormalige klooster bij die kapel zijn tegenwoordig de kantoren van het bisdom Roermond gevestigd.
Om de twee kanten van hetzelfde verhaal te vetellen, hebben het stadsarchief Roermond en de
Christoffelparochie er samen met het bisdom voor gekozen om dit jaar twee exposities in de Caroluskapel te organiseren. De een vertelt het verhaal van de Geboorte van Nederland en de ander het
verhaal van de moord op de kartuizers. De kapel is de hele zomer van woensdag tot en met zondag
geopend van 14.00 uur – 17.00 uur.

Caroluskapel Roermond
Spreuken
Spreuk van de maand
De vreugde van God bestaat in het schenken van vergiffenis.
Weer /natuur spreuk
Geeft augustus zonneschijn , dan krijgen wij zeker goede wijn.

Zaterdag 6 augustus 17.30 uur
Ouders Math en Jeanne Didden-Lousberg (st);
Jan Didden (col); Iet Henrotte-Hazen
Zondag 7 augustus 9.30 uur
Jan Vandeberg (col); Frans Kroese (col); Gertrud Mechels-Haupt
Dinsdag 9 augustus 9.00 uur
voor vrede in de wereld
Donderdag 11 augustus 9.00 uur
om eenheid in de kerk
Zaterdag 13 augustus 17.30 uur
jrd Jan en Annie Cobbenhagen-Ortmans
Zondag 14 augustus 9.30 uur
1 jrd Sjef Vleugels; jrd Jeanne Habets-van Can;
Jo Dautzenberg en ouders; ouders MobersBastin
Maandag 15 augustus 11.00 uur H. Mis Gulpen
Dinsdag 16 augustus 9.00 uur
voor roepingen tot het godgewijde leven
Donderdag 18 augustus 9.00 uur
voor het welzijn van onze parochies
Zaterdag 20 augustus 17.30 uur
Jo en Bertha Ortmans-Simons; Mien OrtmansHeugen en Fonny; Annie Wijnants
Zondag 21 augustus 9.30 uur
jrd José Dautzenberg-Ortmans; jrd Netty Herberigs (st); Bertien Frijns-Eichhorst (col)
Dinsdag 23 augustus 9.00 uur
jrd ouders Beckers-Voncken
Donderdag 25 augustus 9.00 uur
om zegen over onze parochie vrijwilligers
Zaterdag 27 augustus 14.00 uur
voor leden en overleden leden, en jubilarissen
van schutterij St. Maternus
Zaterdag 27 augustus 17.30 uur
Frans Crutzen (col); ouders Wiel en Tiny Crutzen-Coonjers; voor leden en overleden leden
S.V. Geuldal
e

Zondag 28 augustus 9.30 uur
jrd. Jo Knops; bijzondere intenties; voor het welzijn van onze parochianen
Dinsdag 30 augustus 9.00 uur
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen
en jongeren
NB: ivm met de vakantieperiode van Gulp-en
Geuljournaal zijn de intenties van augustus medio juli aangeleverd. Wellicht zijn niet alle intenties van deze maand gepubliceerd in voornoemd
weekblad.
Familieberichten
Gedoopt
26 juni 2022 Emma Blom.
17 juli 2022 Lieke Beijers
Moge de dopelingen altijd de vreugde van de
Heer ervaren in hun leven
Wij feliciteren..
Op 30 juli jl. werd het kerkelijk huwelijk gesloten
van Roel Meessen en Arachne van St.Feith.
Langs deze weg willen we hen van harte feliciteren en veel geluk toewensen tot in lengte van
dagen!
Van harte proficiat

Nationale ziekendag
Zaterdag 10 September organiseert "Bie Truuj" de
Nationale Ziekendag in het Wielderhoes. Inwoners
van Wijlre vanaf 65 jaar zijn van harte welkom
samen met evt 1 begeleider. Aanvang 13:30 uur
met een H. mis en ziekenzegening gevolgd door
een gezellig samen zijn met muziek, koffie en vlaai
tot circa 16:30 uur. Eigen bijdrage: € 5,— (contant
betalen bij ingang Wielderhoes). Komst met eigen
vervoer is wenselijk.
Mocht dit niet lukken laat het ons weten en we
kijken of we wat kunnen regelen.
Opgeven voor 3 September bij:
Lucy Scheepers-Eggen: 043-4501244
Bertien Schillings: 043-4591520 of
Emmy Bormans: 043-4502896

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

