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Periode van de Schepping 2022: “Luister naar de stem van de schepping”
Wereldwijd vieren kerken jaarlijks
de “Scheppingsperiode”. Zes weken lang wordt bijzondere aandacht
gevraagd voor de zorg voor de
aarde. Deze periode begint op 1
september, Wereldgebedsdag voor
de zorg voor de Schepping, tot aan
4 oktober, feestdag van de H. Franciscus van Assisi, de heilige voor wie zorg voor dieren en planten belangrijk was. Het thema van dit
jaar is: “Luister naar de stem van de schepping”.
Tijdens de coronapandemie, maar ook tijdens de afgelopen vakantieperiode hebben velen onder
ons de schoonheid van de schepping (her)ontdekt. Niet alleen tijdens de wandelingen, het mogen
genieten van de fluitende vogels, het zien groeien van de prachtige bloemen, maar ook in de contacten met medemensen. Zulke momenten doen een mens goed!
Tegelijkertijd ervaren we dat de schepping ‘schreeuwt’! Wie ogen en oren geopend houdt, hoort de
stem van alles wat lijdt onder de gevolgen van de klimaatverandering; de zeer hoge temperaturen,
de lange droge periode, overstromingen wereldwijd, enz.
Luisteren naar de stem van de schepping is een vorm van luisteren die zeldzamer wordt. Want de
stem van de schepselen dreigen overstemt te geraken door het luide geruis van egoïsme, macht of
hebzucht.
De periode van de schepping wil ons allen uitnodigen om stil te worden, zodat we de noodkreet van
de schepping kunnen horen. Stil te staan bij ons eigen aandeel in dit gemeenschappelijk huis!
P. Bronneberg, pastoor-deken

Vervolg bijeenkomsten: “Liturgische vorming”.
De vakanties zijn voorbij… we pakken de draad weer op! Ook
de bijeenkomsten rond de Liturgische Vorming, olv vicaris Ed
Smeets gaan weer beginnen.



8 oktober en 12 november: Uitvaartliturgie. Mis of crematorium?

 Er bestaat wellicht een spanningsveld tussen de uitvaartliturgie van de kerk en de verwachtingen van families en uitvaartondernemingen. En nu dan…?

 26 november en 10 december: Liturgie & devotie. Naar de H.Mis of een kaars opgestoken?
 De Kerk legt veel nadruk op het vieren van de Sacramenten als het hart van gelovig leven.
tegelijk lijken de privédevoties veel geliefder… En nu dan…?

 11 en 25 maart 2023: Goede Week en Pasen. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen…
 Miljoenen kijken naar The Passion. In de kerken is het leeg op deze dagen. Nochtans gaat
het om het hart van het kerkelijk jaar… En nu dan…?
De bijeenkomsten vinden telkens plaats op zaterdag van 13.00 – 15.30 uur in het parochiezaaltje
van Gulpen. U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Aanmelden via pastorie
Gulpen of een mailtje naar: activiteiten@sgv-roermond.nl

Vrijdag 2 september
Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid
Zaterdag 3 september H.Gregorius de Grote,
paus en kerkleraar
19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; Piet Heidendal;
voor een bijzondere intentie
Zondag 4 september XXIIIe Zondag door het
Jaar - C
11.00 uur: jrd ouders André Canisius en Plien
Canisius-Nix; jrd Sjeng Bleser; Tiny Boucher-De
la Haije (col); Lenie Meijs-Schillings (col); Zef en
Roos Thoma-de Bie
Maandag 5 september
19.00 uur: om zegen voor onze parochie
Woensdag 7 september
19.00 uur: om vrede in de wereld
Vrijdag 9 september
19.00 uur: voor de levende- en overleden leden
van het Maria-comité
Zaterdag 10 september
19.00 uur: voor een bijzondere intentie
Zondag 11 september XXIVe Zondag door het
Jaar - C
11.00 uur: voor de overleden- en levende leden
en de vrijwilligers van de Zonnebloem; jrd ouders Pinckers-Offermans tevens tiv overledenen
van de familie; jrd echtpaar Ploemen-Pinckers
(st); Walter Gulikers
Maandag 12 september:
11.00 uur: voor roepingen tot het Godgewijde
leven
Woensdag 14 september Kruisverheffing
19.00 uur: tev H.Bernadette
Vrijdag 16 september HH.Cornelius, paus, en
Cyprianus, bisschop, martelaren
19.00 uur: Sjaak Cortenraad en zoon Jan
Zaterdag 17 september
19.00 uur: jrd Marga Jacobs; jrd ouders Mathieu
en Mayke Zink-Beijer; jrd Liza Didden-Janssen
tevens tiv Hubert Didden (st); echtpaar Jef en
Mia Janssen-Lardinois (st); Piet Heidendal
Zondag 18 september XXVe Zondag door het
Jaar - C
11.00 uur: jrd echtpaar Pinkers-Hendrikx (st); jrd
Bèr Senden; ouders Willem Gerrickens en Mia
Gerrickens-Cremers (st); voor een bijzondere
intentie

Maandag 19 september
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes
Woensdag 21 september H.Matteüs, apostel
en evangelist
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede
gaven
Vrijdag 23 september H.Pius van Pietrelcina,
priester (Padres Pio)
19.00 uur: om Gods zegen over alle parochiële
vrijwilligers
Zaterdag 24 september
19.00 uur: jrd Beb Bessems-Austen (st); Günter
Frankort (col); Augusto Diana; voor een bijzondere intentie
Zondag 25 september XXVIe Zondag door het
Jaar - C
11.00 uur: 1e jrd Bruno Chiaruttini; jrd Gèr (Sjir)
Cobbenhagen (st); jrd ouders Joseph Wouters
en Lieske Wouters-Franssen (st)
Maandag 26 september
19.00 uur: om kracht voor onze zieken
Woensdag 28 september
19.00 uur: voor een bijzondere intentie
Vrijdag 30 september H.Hiëronymus, priester
en kerkleraar
19.00 uur: Gunther Böhmer en zoon Richard
Mededeling
Indien er door de week ’s morgens een uitvaart
is, zal er ’s avonds geen H.Mis zijn. Zo mogelijk
wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.
Familieberichten
Gedoopt
14 augustus 2022 Bart Pricken
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer
ervaren in zijn leven

Engelen
Op 29 september vieren wij het feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël.
Michael betekent “Hij die als God is”. Hij de machtigste engel en leider van het rijk der engelen. Hij
is de beschermengel van rechtvaardigheid, genade en gerechtigheid. Gabriël (God is mijn kracht) is
de boodschapper van God. Zo heeft hij aan Maria de boodschap gebracht dat Zij uitverkoren was
om moeder te worden van Gods Zoon Jezus Christus. Rafael betekent (hij die heelt). Hij is de beschermer van genezers en reizigers. Op 2 oktober vieren wij het feest van de H. Engelbewaarders.
Met dit feest drukt de Katholieke Kerk haar geloof uit dat alle mensen door Gods engelen worden
begeleid, beschermd en bewaard. Reeds vanaf onze jeugd zijn wij bekend met onze engelbewaarders. Denk maar aan het gedicht dat ook op de dag van vandaag nog bekend is en vaak aan kleine
kinderen wordt geleerd: ‘s avonds als ik slapen ga volgen mij veertien engeltjes na. Mogen wij allen
dankbaar zijn dat God ons een engelbewaarder heeft gegeven die ons begeleidt op onze weg naar
het hemels paradijs zoals het gezongen wordt in het bekende lied “In paradisum deducant te Angeli” bij de uitvaart van onze dierbaren. Mogen de engelen je begeleiden naar het hemels paradijs.
Moge dit voor ons allen bewaarheid worden.
Fons Bessems

Vredesweek 2022: Generatie Vrede
Vrede was voor velen in Europa sinds het einde
van de oorlogen in Joegoslavië vanzelfsprekend,
maar sinds de Russische inval in Oekraïne is de
wereldorde veranderd. De dreiging van een nieuwe wereldoorlog, de sociale ongelijkheid, plus de
zorgen om klimaatverandering dragen bij aan
gevoelens van onmacht en onzekerheid. Tijdens
de nationale Vredesweek van 17 tot en met 25
september vraagt Pax aandacht voor de inzet van
mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede
en verzoening.
Vrede kan alleen bestaan als mensen bereid zijn
elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren.
Nu vrede weer een actueel thema binnen Europa
is, is er een nieuwe generatie nodig die zich voor
vrede inzet. Juist nu kunnen we ons laten inspireren door mensen die opkomen voor vrede. Overal ter wereld komen burgers individueel en collectief in actie voor vrede. Vaak spelen vrouwen en jongeren daarbij een actieve rol. De vredesorganisatie PAX (voorheen Pax Christi) zet daarom dit jaar de schijnwerpers op deze ‘Generatie Vrede’.
Tijdens de Vredesweek brengt PAX de Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze
onzekere tijden om te zetten in hoop. Verspreid door het land zijn er tal van bijeenkomsten: van
filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden
verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

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
Een hoogfeest, een gedenkdag voor een heilige of een dag om te vasten. In de liturgie van de katholieke kerk is elke dag wat te vieren. Sommige feesten hebben een duidelijke relatie met onze
eigen regio. Wat vieren we deze maand in Limburg?
September
3 september: kerkwijding kathedraal
Als we jarig zijn vieren we feest. Dat geldt ook voor kerkgebouwen. Elke parochie kan de wijdingsdag van haar kerk vieren. De kathedraal is als kerk van de bisschop de belangrijkste kerk van een
bisdom. Daarom wordt de verjaardag van de wijding van de kathedraal in het hele bisdom gevierd.
In Limburg is dat op 3 september. We herdenken dan dat de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond in 1410 op die datum werd gewijd.
17 september: Sint-Lambertus
Sint-Lambertus werd rond 650 in Maastricht geboren en later ook tot bisschop van die stad benoemd. Toen politieke tegenstanders van zijn familie
aan de macht kwamen, werd hij afgezet en naar de abdij van Stavelot in de
Ardennen verbannen. Zeven jaar later mocht hij terugkomen en pakte hij zijn
ambt weer op. In de nacht van 16 op 17 september 705 werd hij in Luik vermoord. Lambertus was de laatste bisschop van Maastricht. Zijn opvolger
Hubertus liet de zetel naar Luik verplaatsen.
In Limburg werden veel kerken naar deze heilige genoemd. Een van de
bekendste kerken is de Sint-Lambertuskerk te Maastricht. Dit monumentaal kerkgebouw aan de rand van het centrum is nu in gebruik als woning,
laboratoriumruimte en culturele ruimte. Sinds 1997 vormt de kerk, prominent
gesitueerd aan het Koningin Emmaplein, samen met enkele bijgebouwen in
de buurt Brusselsepoort een complex van vier rijksmonumenten.
Ook in de de stad Luik zijn nu nog herkenningspunten te vinden aan deze bisschop. Het meest
bekend is wellicht Place Saint Lambert in het hart van deze stad. Op dit plein stond vroeger de
Kathedraal Saint Lambert. De bouw van de enorme gotische kathedraal begon in 1194 en werd in
de 15e eeuw voltooid. Het was een van de eerste gotische kathedralen na de Notre-Dame van
Parijs. Zij werd gebouwd op de fundamenten van een eerdere kerk die in 1185 was
afgebrand. Vooraan had zij twee torens van
ongeveer tachtig meter hoog, middenin een
enorme toren van 134 meter. Vlak naast de
kathedraal stond het Paleis van de Prinsbisschoppen, het Palais des princesévêques, dat nu het Luikse gerechtsgebouw is. De kathedraal werd tijdens de
Franse revolutie gesloopt.
Place St. Lambert Luik.

Alzheimer café Gulpen-Wittem
Op 31 augustus spreekt Specialist ouderengeneeskunde dhr. Van Dijken over gedragsveranderingen bij dementie en alzheimer en de gevolgen hiervan voor de naasten. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied gedragsveranderingen bij dementie en
zal zijn ervaringen met u delen, vragen beantwoorden en u van persoonlijke adviezen
voorzien. Dus een interessante middag met veel stof om samen over te praten.
Locatie: Gemeenschapshuis ’t Gulper Hoes Rosstraat 5 Gulpen. De locatie is open
vanaf 13.00 uur. Start programma: 13.30 uur. Afsluiting rond 15.30 uur. Koffie, Thee en
entree zijn gratis.
Alzheimercafe is een initiatief van Leven naast de Brouwerij
Spreuken
Spreuk van de maand
Rij nooit harder dan je beschermengel kan vliegen.
Weer /natuur spreuk
Trekken voor St. Michael (29-9) de vogels niet , geen winter in het verschiet.

Donderdag 1 september 9.00 uur
Jan Vandeberg (col)
Zaterdag 3 september vanaf 9.00 uur ziekencommunie
Zaterdag 3 september 17.30 uur
jrd ouders Pisters-Keulders (st); Jan Didden (col)
Zondag 4 september 9.30 uur
jrd overledenen families van Druten en Bogers;
Gertrud Mechels-Haupt (col); Bertien FrijnsEichhorst (col)
Dinsdag 6 september 9.00 uur
voor de jeugd
Donderdag 8 september 9.00 uur
voor de vrijwilligers van de parochie
Zaterdag 10 september 17.30 uur
1 jrd Jan Vandeberg; jrd ouders FranssenLeenarts en Loek; Frans Kroese
Zondag 11 september 9.30 uur
Mayke Nix-Kicken (st)
Dinsdag 13 september 9.00 uur
Hein en Henri Hazen
Donderdag 15 september 9.00 uur
voor het welzijn van de parochianen
Zaterdag 17 september 17.30 uur
voor een bijzondere intentie
e

Zondag 18 september 9.30 uur
ouders Frijns-Eichhorst
Dinsdag 20 september 9.00 uur
uit dankbaarheid voor Gods goede gaven
Donderdag 22 september 9.00 uur
om de eeuwige rust voor onze overledenen
Zaterdag 24 september 17.30 uur
1 jrd Mia Rabou-Schils; jrd Jan Rabou; jrd ouders Pieters-Mechels (st); jrd Johan Dautzenberg
Zondag 25 september 9.30 uur
zeswekendienst Bertien Bemelmans-Heijnen; jrd
Lies Claessens (st); ouders Mobers-Bastin
Dinsdag 27 september 9.00 uur
om geloof in onze gezinnen
Donderdag 29 september 9.00 uur
om trouw en standvastigheid voor alle gehuwden
e

Familieberichten
Overleden
06-08-2022 Bertien Bemelmans-Heijnen, 89 jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Henk Kroese presenteert hoogtepunten uit “Koetsje durch ’t Krijtland”
Van 2003 tot 2016 werd via
de voormalige lokale TV
zender “Omroep Krijtland” de
serie “Koetsje durch ‘t Krijtland” uitgezonden. In een
oldtimer trok Henk Kroese,
geboren en getogen in Wijlre,
door het Krijtland op zoek
naar interessante verhalen.
Zijn voorkeur is altijd uitgegaan naar het vertellen van
een menselijk verhaal. Op
aansprekende wijze vond
Henk mensen en gebeurtenissen voor zijn camera. Naast prachtige landschapsopnames kwamen
bekende en minder bekende inwoners uit de regio aan het woord. In de serie, totaal 150 afleveringen, creērde hij een tijdsbeeld met een vleugeje nostalgie in onze regio aan het begin van de 21 e
eeuw.
In het kader van “Elkaar ontmoeten in Wijlre” presenteert Henk op woensdagmiddag 7 september
zijn keuze van interessante fragmenten uit de serie. Waarom hij tot zijn keuze is gekomen licht hij
dan ook toe en hoort u de verhalen achter de opnames. Aanvang 14.00 uur. Locatie Wielderhoes..
Deze middag wordt weer georganiseerd door Bewonersnetwerk Wijlre samen met de Paus Franciscusgroep. De entree is geheel gratis.

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

