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“Jullie zullen mijn getuigen zijn” 

Met bovenstaand citaat uit het boek handelingen van de apostelen voert Missio de campagne voor 
de Wereldmissiemaand oktober. Onze paus Franciscus benadrukt dit nog eens te meer als hij zegt 
“elke christen is geroepen om te getuigen van Christus”. Een opdracht die wij bij het doopsel reeds 
gekregen hebben om ons geloof brandend te houden door te getuigen van ons geloof. Als gelovi-
gen staan wij niet alleen maar voelen wij ons wereldwijd verbonden met onze medemens. Die 
verbondenheid vieren wij op 23 oktober, Missiezondag  . Niet alleen in gebed, maar ook in onze 
collecte. Missio Nederland maakt deel uit van de internationale pauselijke Missiewerken. Missio 
draagt bij aan de verkondiging van het Evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsgemeen-
schappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, diakens 
en catechisten. Dit jaar wordt er wereldwijd in de katholieke kerk vooral aandacht gevraagd voor 
de jonge kerken in Afrika en Azië. Zo wordt in Nederland aandacht en bijstand verleend aan de 
katholieke gelovigen in Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, waarvoor de collecte bestemd 
is. Laten wij allen ondanks dat het voor velen ook hier misschien een moeilijke financiële tijd is 
naar vermogen bijdragen aan deze collecte voor de allerarmsten in Kibera. Zo mogen ook wij onze 
solidariteit tonen in gebed en gaven. 
Fons Bessems, diaken 

Energiecrisis dwingt parochies Sint Petrus en Sint Gertrudis tot maatregelen 

In de provinciale en nationale pers werd al uitgebreid aandacht besteed aan de schrikbarende stij-

ging van de energiekosten. Die stijging raakt natuurlijk ook onze parochies, die zich geconfronteerd 

zien met energienota’s die vele duizenden Euro’s hoger uitkomen dan in het verleden. Onnodig te 

zeggen, dat dat ons voor grote financiële problemen stelt en dat we ons genoodzaakt zien het ver-

bruik van energie zoveel als enigszins mogelijk te beperken. In dat kader hebben we als samen-

werkende kerkbesturen van Gulpen en Wijlre dan ook als volgt besloten: 

 

Voor de parochie van de Heilige Gertrudis in Wijlre: 

de viering van de H. Mis op zaterdagavond komt m.i.v. 1 januari 2023 te vervallen. Met mensen die 

al een intentie voor een zaterdag in 2023 hebben opgegeven zal contact worden opgenomen om in 

overleg een alternatieve datum op zondag te bepalen. Tijdens de Heilige Missen (zowel op zondag 

als op werkdagen) zal de thermostaat op een lagere temperatuur worden ingesteld dan in het verle-

den gebruikelijk was. Gelovigen wordt verzocht hiermee zo veel mogelijk rekening te houden. Voor-

alsnog wordt, gezien het mogelijk opnieuw oplaaien van het coronavirus, niet overwogen de HH. 

Missen op werkdagen in de sacristie te vieren. 

 

Voor de parochie van de Heilige Petrus in Gulpen: 

De H. Mis op zaterdagavond in Gulpen zal in het Parochiecentrum naast de Sint Petruskerk worden 

gevierd. Tijdens de Heilige Missen in de kerk zal de thermostaat eveneens op een lagere tempera-

tuur worden ingesteld.    

 

De kerkbesturen zijn zich ervan bewust, dat bovenstaande maatregelen ingrijpend zijn maar ziet 

zich genoodzaakt deze desondanks te nemen. Zonder ingrijpen zouden de stookkosten een nog 

veel grotere stijging te zien geven. We rekenen op uw aller begrip. 



Zaterdag 1 oktober H.Teresia van het Kind 
Jezus, maagd en kerklerares 
19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; Piet Heidendal 
Zondag 2 oktober XXVIIe Zondag door het Jaar 
- C  
11.00 uur: jrd Mariëtte Debets (st); Tiny Boucher
-De la Haije (col); Lenie Meijs-Schillings (col); 
Marie-José Boumans-Snijders (col); Maria Pin-
kers-Mobers; Zef en Roos Thoma-de Bie; Zuster 
Huberto (Mia) Kuipers, Godfried Kuipers en 
overleden familieleden 
Maandag 3 oktober  
19.00 uur: om geloof in onze gezinnen 
Woensdag 5 oktober  
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede 
gaven 
Vrijdag 7 oktober H.Maagd Maria van de rozen-
krans 
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie 
18.00 uur : uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 8 oktober 
19.00 uur: 1e jrd Günter Frankort; jrd echtpaar 
Kaelen-Schoenmakers (st); jrd Lies Hoche (st); 
echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st) 
Zondag 9 oktober XXVIIIe Zondag door het 
Jaar - C 
11.00 uur: jrd Leo Schlenter; jrd overleden ou-
ders Dumont-Meijs tevens tiv overleden familie-
leden 
Maandag 10 oktober 
11.00 uur: voor de vrijwilligers van de parochie 
Woensdag 12 oktober  
19.00 uur: Ferdi Groneschild (col)  
Vrijdag 14 oktober  
19.00 uur: voor de jeugd 
Zaterdag 15 oktober H.Teresia van Jezus, 
maagd en kerklerares 
19.00 uur: jrd Peter Severijns, ouders Severijns-
Gijsen en ouders Thewissen-Starmans; jrd Sjef 
Meertens en Mia Meertens-Hoche tevens tiv 
ouders Hoche-Cobben en zoon Hub en ouders 
Meertens-van Laar en kleinzoon Peter; jrd Nico 
Hamaekers tevens uit dankbaarheid; ouders 
Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers 
(st) 
Zondag 16 oktober XXIXe Zondag door het 
Jaar - C 
11.00 uur: zeswekendienst Paul Heidendal; jrd 
Clé Cobbenhagen tevens tiv Ria Cobbenhagen-
Kuttschrütter (st); jrd echtpaar Loozen-Brouns 
(st); jrd Huub Gillissen; jrd Pierre Oligschlager; 
overleden ouders Theo en Miet Gerrekens-
Clerx; ouders Han en Bertien Hutschemaekers-
Herman; overleden- en levende leden Harmonie 
St.Petrus 
Mis wordt muzikaal opgeluisterd door Harmonie 
St.Petrus 

Maandag 17 oktober H.Ignatius van Antiochië, 
bisschop en martelaar 
19.00 uur:  tev OL Vrouw van Lourdes 
Woensdag 19 oktober  
19.00 uur: om kracht voor onze zieken 
Vrijdag 21 oktober  
19.00 uur: Sjaak Cortenraad en zoon Jan 
Zaterdag 22 oktober  
19.00 uur: 1e jrd Harrie Conraads tevens als jrd 
Maria Conraads-Janssen; Augusto Diana; echt-
paar Hubert en Liza Didden-Janssen (st); Ferdi 
Groneschild 
Zondag 23 oktober XXXe Zondag door het Jaar 
- C 
11.00 uur: jrd Dinie Widdershoven (st); jrd Hub 
Kuipers tevens tiv Finie Kuipers-Widdershoven; 
Louis Debougnoux 
Maandag 24 oktober  
19.00 uur: tev H.Bernadette 
Woensdag 26 oktober  
19.00 uur om zegen voor onze parochie 
Vrijdag 28 oktober HH.Simon en Judas, apos-
telen 
19.00 uur voor roepingen tot het Godgewijde 
leven 
Zaterdag 29 oktober  
19.00 uur: jrd ouders Guus Hegger en Truus 
Hegger-Beckers (st) 
Zondag 30 oktober XXXIe Zondag door het 
Jaar - C 
11.00 uur: jrd ouders Troisfontaine-Munnix en 
zoon Harry tevens tiv zoon Pierre (st); jrd ouders 
Loozen-Ortmans; jrd voor een bijzondere inten-
tie; overleden ouders Theo en Miet Gerrekens-
Clerx 
15.00 uur: Allerzielenlof 
Maandag 31 oktober 
19.00 uur: om vrede in de wereld 
 
Omdat oktober de rozenkransmaand is, zal er 
voor de wekelijkse diensten om 18.15 uur de 
rozenkrans worden gebeden. 
 

Familieberichten 
Overleden 
op 3 september 2022 Paul Heidendal, 82 jaar 
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 



Paus van Franciscusgroep helpt 

Overledenen in het kerkelijk jaar 2021-2022 Parochie St.Petrus Gulpen 

Gevonden 

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. 

Oktober Rozenkransmaand 

Bruno Chiaruttini   81 jaar  
Günter Frankort   84 jaar 
Harrie Conraads   96 jaar 
Philma Benen-Habets   84 jaar 
Ferdi Groneschild   90 jaar 
Piet Heidendal    83 jaar 
Tiny Boucher-De la Haije  79 jaar 
Lenie Meijs-Schillings   95 jaar 
Maria Neven-van den Berg  98 jaar 
Net Narinx-Aarts   95 jaar 

Sjeng Prevoo    90 jaar 
Lambert Corten   89 jaar 
Marie-José Boumans-Snijders  87 jaar 
Maria Heuts-Kicheleer   88 jaar 
Josie Hundscheid-Barros  60 jaar 
Miet Gerrekens-Clerx   80 jaar 
Zef Thoma    77 jaar 
John Zink    75 jaar 
Dieneke Schepel-Beudeker  89 jaar 
Paul Heidendal    82 jaar 

In Gulpen is een horloge gevonden. De gedupeerde kan contact opnemen met Jan Van de Hove 
telefoon 06-40174407. 

Traditiegetrouw zal er in de maand oktober in Wijlre iedere dinsdagavond om 19.00 uur een Plech-
tig Lof zijn met rozenkransgebed en in Gulpen iedere maandag, woensdag en vrijdag om 18.30 uur 
de rozenkrans gebeden worden. Op zaterdag 1 oktober na de H. Mis in Wijlre van 17.30 uur zal 
een lampionnentocht naar het kapelletje te Stokhem gehouden worden, begeleid door de drum-
band van harmonie Sint Gertrudis.  

Oktober 
10 oktober: Sterre der Zee 
Sinds enkele jaren is 10 oktober in het bisdom Roermond de feestdag van Onze-
Lieve-Vrouw Sterre der Zee. Volgens de heilige Hiëronymus is dit betekenis van 
de naam Maria. Hij deelde de Hebreeuwse naam "Maryam" op in "Mar" en "Yam," 
wat in het Latijn neerkomt op "Stilla Maris" oftewel "druppel der Zee." Dit werd 
later verbasterd tot "Stella Maris" oftewel "Sterre der Zee." 

Wat vieren we deze maand 

Ziekencommunie 

Vanaf het begin van de Kerk werd de Ziekencommunie gebracht naar de zieken en gevangenen. Ge-
lukkig is dit op de dag van vandaag nog. Maandelijks wordt er in onze parochies de Ziekencommunie 
gebracht aan een twintigtal parochianen die wegens ziekte of hoge ouderdom niet meer kunnen deel-
nemen aan de Eucharistievieringen in onze kerk. Het is voor hen een hoogtepunt. Zo mogen zij Chris-
tus ontvangen die hen kracht en steun geeft om de lasten van het ziek zijn of de kwalen van de ouder-
dom te kunnen dragen. Maar ook voelen zij zich door de maandelijkse communie verbonden met onze 
parochie. Mochten er zieken of bejaarden zijn die niet meer naar de kerk kunnen komen en de Zieken-
communie willen ontvangen dan kunt u zich bij de pastoor/deken of diaken aanmelden. 
 
Fons Bessems diaken 



Elkaar ontmoeten in Wijlre 

 

Spreuken 

Alzheimer café Gulpen-Wittem 

Spreuk van de maand 
Geluk is houden van wat je hebt.  
 
Weer /natuur spreuk 
Een warme zomer een strenge winter.  

Het Alzheimercafé is een ontmoeting en infocentrum voor mensen met beginnende dementie en 
hun naasten.Familieleden, vrienden en belangstellende zijn van harte welkom. Elke laatste woens-
dag van de maand is er een bijeenkomst waar thema’s over dementie/Alzheimer besproken worden 
door een specialist op betreffend gebied. Op woensdag 28 september 2022 zullen de volgende 
thema’s besproken worden: 
 1* Rouw en verlies bij dementie 
2* Voorkomen van sociale eenzaamheid 
3* Hoe pakken wij de draad weer op 
4* Nazorg. 
Tijdens de bijeenkomst zal Casemanager dementie Nicole Quaedackers van Hulp bij Dementie uit 
Maastricht ingaan op bovenstaande items en jullie vragen beantwoorden. Hierbij zal zij zeker uit 
haar ervaring jullie voorzien van tips en adviezen. 
  
Inloop vanaf: 13.00 uur We starten om 13.30 uur. en om 15.30 uur sluiten we het programma af. 
Locatie: Gulper Hoes Rosstraat 5 Gulpen. 
Koffie, Thee, Entree en een glimlach zijn gratis. Wij hopen u allen te mogen begroeten op 28 sep-
tember 2022 
Alzheimer Café is een initiatief van Leven naast de Brouwerij. 

De Paus Franciscusgroep en het Kernoverleg Wijlre organiseren op de woensdagmiddag diver-
se activiteiten in het Wielderhoes met als doel elkaar te ontmoeten. Voor de maand oktober is 
volgende programma samengesteld: 

Woensdag 5 oktober: Rondleiding Landgoed Cartils met koffie en vlaai 
Samenkomst 13.30 uur in het Wielderhoes. 
Deelname is gratis, max. 30 deelnemers. Tevoren telefonisch aanmelden bij Ger Brants voor 3 
oktober 06 57390807. 

Woensdag 19 oktober: Jeu de boules 
Samenkomst 14.00 uur in het Wielderhoes. Voor ballen wordt gezorgd. 

Woensdag 26 oktober: 14.00 uur: Wijnproeverij 
Locatie: Wielderhoes, max 25 deelnemers. 

Gereduceerd tarief € 10,— pp. Tevoren telefonisch aanmelden voor 10 oktober bij Ed Meessen 

06 1104602. 

Woensdagmiddag 12, 19 en 26 oktober van 13.00 tot 16.30 
Elkaar ontmoeten en gelegenheid om te kaarten. 
 
Voor meer informatie: www.mviefentwintig. 

Wist u dat 

- wij kunnen terugzien op een mooie bedevaart naar Banneux met 190 deelnemers? 
- wij ons gelukkig mogen prijzen met onze twee kapelaans uit India? 
- de kerkbesturen gaan samenwerken in een federatie van 8 parochies? 
- schutterij Sint Maternus van Wijlre een geweldig jubileumfeest heeft gehad? 
-na de herfstvakantie het weer rustiger wordt in onze dorpen? 

http://www.mviefentwintig


Overledenen in het kerkelijk jaar 2021-2022 Parochie St.Gertrudis Wijlre 

Kerkorgel Wijlre 

ZijActief Wijlre/ Concert Moselsänger 

Op woensdag 26 oktober zijn de Moselsänger voor een concert in het Wielderhoes. 

Aanvang 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De entree bedraagt € 7,50. 

Kaarten zijn te bestellen per mail zijactiefwijlre@hotmail.com onder vermelding van je naam en 
adres. 
Kaarten zijn ook op de avond zelf verkrijgbaar maar vol = vol. 

Zaterdag 1 oktober vanaf 9.00 uur zieken-
communie 
Zaterdag 1 oktober 17.30 uur 
Jan Didden (col); Frans Crutzen (col)  
Zondag 2 oktober 9.30 uur 
jrd ouders Brand-Claessens (st); jrd ouders Bes-
sems-Zink; jrd Piet Hamaekers en Treeske Hou-
ben;  
Gertrud Mechgels-Haupt (col) 
Dinsdag 4 oktober 9.00 uur 
voor de vrijwilligers van de parochies 
19.00 uur Plechtig Lof met rozenkrans 
Donderdag 6 oktober 9.00 uur 
Els Dohmen-Braken; voor de jeugd 
Zaterdag 8 oktober 17.30 uur 
jrd ouders Ger en Lies Wachelder-Schijns en 
dochter Thea (st); Albert en Mia Hofman- van 
Rey (st); Frans Kroese (col); ouders Blezer-
Lemmens; Frits Colen  
Zondag 9 oktober 9.30 uur 
jrd ouders Dautzenberg-Pieters (st); jrd ouders 
Sjir en Trees Nix-Essers (st); Martin Sleijpen  
Dinsdag 11 oktober 9.00 uur 
voor de pas gehuwden  
19.00 uur Plechtig Lof met rozenkrans 
Donderdag 13 oktober 9.00 uur 
voor vrede in de wereld 
Zaterdag 15 oktober 17.30 uur 
jrd Ria Vaessen-Frissen (st); jrd Mien Ortmans-
Heugen en zoon Fonny (st); jrd Fien en Sjeng 
Nix-Janssen en zoon Sjef; Winand en Annie 
Knops-Crutzen;  
Zondag 16 oktober 9.30 uur   
1e jrd Bertien Frijns-Eichhorst (col); Jan Wiertz 
en dochter Conny 

Dinsdag 18 oktober 9.00 uur 
om kracht voor onze zieken  
19.00 uur Plechtig Lof met rozenkrans 
Donderdag 20 oktober 9.00 uur 
om geloof in onze gezinnen  
Zaterdag 22 oktober 17.30 uur 
jrd ouders Sjeng en Lies Geelen-Urlings (st); jrd 
ouders Gelders-Elissen en zonen; jrd ouders 
Eijmael-Bertrand 
Zondag 23 oktober 9.30 uur  
jrd Mietzi Meessen-Schoenmaker (st) 
Dinsdag 25 oktober 9.00 uur   
voor het welzijn van onze parochies  
19.00 uur Plechtig Lof met rozenkrans 
Donderdag 27 oktober 9.00 uur 
Frans Crutzen (col)  
Zaterdag 29 oktober 17.30 uur 
jrd Leo Ramaekers; jrd Hub Cools  
Zondag 30 oktober 9.30 uur  
jrd. Jan L’Ortye en overleden familie; jrd ouders 
Weerts-Huynen en Maria Weerts (st); jrd Joze-
fien, Lies en Vic Smeets (st); jrd Giel Bertrand 
en ouders; jrd Fieny en Wiel Habets-Goossens; 
jrd ouders Habets-Hamers, dochter Netteke en 
oom Piet; Rob Nacken en familie; ouders 
Mobers-Bastin; Els Dohmen-Braken; misintentie 
uit dankbaarheid 
Zondag 30 oktober 15.00 uur Allerzielenlof 
  
Gedoopt 
11 september Julia Snijders 
17 september Liene Blezer  
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer 
ervaren in haar leven 

Bertien Frijns-Eichhorst 87 jaar  
Raymond Weerts  59 jaar 
Jo Eijck    92 jaar 
Dimitri Geijsen    16 jaar 
Wiel Hagelstein  89 jaar 
Frans Kroese   92 jaar 

Jan Didden   85 jaar 
Gertrud Mechgels-Haupt 97 jaar 
Wim Bisschops   89 jaar 
Frans Crutzen   71 jaar 
Els Dohmen-Braken  72 jaar 
Bertien Bemelmans-Heijnen 89 jaar  

Afgelopen zomer is het Müller-orgel in de kerk van Wijlre ook buiten de kerkdiensten flink in gebruik 

geweest. Op 22 juli gaf organist Stephan Debeur een prachtig concert, waarbij ook veel bezoekers 

uit Aken kwamen luisteren. Verder zijn er in juli en augustus een stuk of acht gastorganisten ge-

weest die ieder een tijd op het orgel gespeeld hebben. Het zijn dikwijls protestantse organisten uit 

Holland, die in Zuid-Limburg op vakantie zijn en dan graag een uur in Wijlre komen spelen. Het 

orgel is in mei gestemd. Toen bleek ook dat de kleine blaasbalg niet goed functioneert. Dat pro-

bleem kan pas over een paar jaar opgelost worden. Tot die tijd moeten we voorzichtig aan doen.  

mailto:zijactief@hotmail.com


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.  


