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Advent 

Wijziging mistijden 

De dagen zijn korter en de nachten langer. We zoeken 
de gezelligheid en de warmte op van de brandende 
kaarsen en het licht van ons huis. 
Christenen maken deze periode een “Adventskrans”: 
een krans van groene takken, evt. voorzien van rode 
linten en 4 kaarsen. We zien de komende 4 weken uit 
naar Kerstmis. Iedere week steekt men een van de 
kaarsen op de krans aan. 
Advent: wachten op de komst van onze Heer. Maar 
wachten is niet de sterkste kant van de mens, in een 
maatschappij waar alles snel en overvloedig moet zijn! 
Daarom mag de Advent voor ieder van ons ook een 
leerzame periode zijn! 
Dit wachten is immers niet zoals het wachten op een 
trein die enkele ogenblikken vertraagd is, waardoor we 
ons ergeren, onrustig raken. Het is ook niet ongeduldig 

wachten bij het uitpakken van een cadeau. We weten immers al lang wat er komt en wanneer. 
Kerstmis komt nooit onverwacht! 
Advent is veeleer een wachten, wetend dat er iets moet gebeuren! Oog krijgen voor mensen en 
dingen waar we anders aan voorbijgaan. Dan zijn we met Kerstmis klaar, als God zo dicht bij de 
mensen wil komen. 
Groene takken, rood lint hebben we daar voor nodig: om de hoop en de liefde levend te houden! 
Om het licht in ons te wekken en te laten groeien. Elke week een lichtje meer! Als voorbeeld wordt 
ons Maria voorgehouden: open en beschikbaar, niet ongeduld maar meewerkend aan het plan van 
God. 
Ik wens u een Advent toe waarin we mogen groeien op deze weg. 
P.Bronneberg, pastoor-deken 

 

De kerkbesturen van Gulpen en Wijlre hebben het pijnlijk besluit moeten nemen om enkele wijzigin-
gen aan te brengen in het rooster van de HH. Missen. Aangezien de deelname bij bepaalde vierin-
gen de laatste periode zodanig verminderd is, maar ook de stijgende prijzen van de energie, zullen 
er enkele reguliere vieringen komen te vervallen.  
 

Het rooster ziet er vanaf 1 januari als volgt uit: 

 
 

  Zater-
dag 

Zondag Maan-
dag 

Dinsdag Woens-
dag 

Donder-
dag 

Vrijdag 

Gulpen 19.00 11.00 19.00   19.00   19.00 

Wijlre   09.30   09.00   09.00   



Voedselbank actie in Gulpen en Wijlre 

Vrijdag 2 december 
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie 
18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Aller-
heiligste 
19.00 uur:  tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 3 december  H.Franciscus Xaverius, 
priester 
19.00 uur:  Mayke Zink-Beijer; Truia Benderma-
cher-Duijkers (col); Hub Blume (col); voor een 
bijzondere intentie 
H.Mis wordt opgeluisterd met kerstmuziek door 
Westhoes Saxofoonkwartet 
Aansluitend wordt er nog kerstmuziek ten geho-
re gebracht door het kwartet 
Zondag 4 december  2e Zondag van de Advent 
- A 
11.00 uur:  Tiny Boucher-De la Haije (col); Louis 
Debougnoux; Zef en Roos Thoma-deBie 
Maandag 5 december  
19.00 uur:  uit dankbaarheid voor Gods goede 
gaven 
Woensdag 7 december H.Ambrosius, kerkle-
raar 
19.00 uur:  voor onze vrijwilligers 
Vrijdag 9 december 
19.00 uur:  voor de overleden- en levende leden 
van het Maria-comité 
Zaterdag 10 december 
19.00 uur: jrd Jef Janssen tevens tiv Mia Jans-
sen-Lardinois (st); echtpaar Hubert en Liza 
Didden-Janssen (st) 
Zondag 11 december 3e Zondag van de Ad-
vent - A 
11.00 uur: jrd ouders Leo Didden en Maria 
Didden-Höppener (st); ouders Willem Gerrickens 
en Mia Gerrickens-Cremers (st); overleden ou-
ders Theo en Miet Gerrekens-Clerx; Bèr Sen-

den; ouders Pinckers-Offermans tevens tiv over-
ledenen van de familie; voor een bijzondere 
intentie 
Maandag 12 december 
11.00 uur: om zegen voor onze parochie  
Woensdag 14 december H.Johannes de Do-
per, kerkleraar  
19.00 uur:  om vrede in de wereld 
Vrijdag 16 december  
19.00 uur:  Sjaak Cortenraad en zoon Jan 
Zaterdag 17 december  
19.00 uur: Piet Heidendal; voor een bijzondere 
intentie 
Zondag 18 december 4e Zondag van de Ad-
vent - A 
11.00 uur: zeswekendienst Maria Kleijnen-
Debougnoux; ouders Fouarge-Feron, ouders 
Fouarge-Schins en Piet Starmans; overleden 
ouders Theo en Miet Gerrekens-Clerx 
Maandag 19 december  
19.00 uur:  boeteviering ter voorbereiding op 
Kerstmis 
Woensdag 21 december  
19.00 uur:  Gunther Böhmer en zoon Richard 
Vrijdag 23 december  
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie i.v.m. Kerst-
mis 
19.00 uur:  tev H.Bernadette 
 
De misintenties vanaf 24 december worden 
geplaatst in het volgende parochieblad dat ver-
schijnt rond 18 december. 

Zoals afgelopen jaren zal ook dit jaar, voorafgaand aan Kerstmis, actie gevoerd worden voor de 
minderbedeelden. Eenieder kan een bijdrage hieraan leveren door houdbare levensmiddelen mee te 
brengen. 
Achter in de kerk van Gulpen zal een tafel staan, zodat u uw gave daar kunt deponeren. Meerdere 
malen per dag zullen de levensmiddelen overgebracht worden naar het parochiezaaltje. Uiteraard is 
het ook mogelijk om, tijdens de openingsuren, de spullen te brengen naar het parochiekantoor. 
In Wijlre zal tussen 30 november en 10 december het parochiekantoor open zijn. op werkdagen 
tussen 17.30 – 20.00 uur en tijdens de normale openingstijden. Op zaterdag van 12.00 tot  16.00 
uur. Na de inzamelingsperiode zal alles overgebracht worden naar Voedselbank Zuid Limburg. We 
hopen dat veel hulpbehoevende mensen hiermee geholpen worden. Laat uw hart spreken! 
Namens alle mensen die geholpen worden: hartelijk dank. 

Inzameling koffiepunten Douwe Egberts 

Ook deze actie begint langzaam maar zeker een traditie te worden in de parochies van Wijlre en 
Gulpen: inzamelen van koffiepunten! In samenwerking met de Lionsclub Maastricht Trajectum, 
worden deze afgeleverd bij Douwe Egberts. Hiervoor stelt DE 250-grams pakken koffie ter beschik-
king van de Voedselbank. 
Afgelopen jaar werd er voor meer dan 1000 pakken koffie ingezameld! Dit jaar hoopt men dit resul-
taat minimaal te evenaren, zeker in deze periode dat zoveel mensen het moeilijk hebben. 
Wil u ook bijdragen? Zoek dan nog eens extra in uw keukenla. Breng de gevonden DE koffie-punten 
mee naar de kerk van Wijlre of Gulpen. Daar staat vanaf 21 november tot 30 december 2022 
een speciale verzameldoos opgesteld,  
Dank u wel. 



Paus van Franciscusgroep helpt 

6 december: Sinterklaas! 

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 

Maar wist u: 

 dat sint Nicolaas afkomstig is uit Turkije en niet uit Spanje? Hij was bisschop van Myra! 

 hij de patroonheilige is van kinderen, kooplieden en zeelieden? Oh, vandaar die stoom-

boot! 

 hij geboren is rond het jaar 270? Hij is dus nu ongeveer 1752 jaar! 

 dat de feestdag 6 december is? 

 dat vroeger de schoen gezet werd in een kerk? De opbrengst werd aan de armen gege-

ven die het hard nodig hadden. De wortel, tekeningen of iets dergelijks werd in de schoen 

gestopt als offertje aan God en om te laten zien dat je lief was geweest! 

Advent gedicht 

Advent is de tijd om te verwachten, 
om verzonken te zijn in gedachten. 
 
Advent is de tijd om stil te staan 
bij wat God voor ons heeft gedaan. 
 
Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn 
komst naar deze aarde. 
Schatten wij die komst wel in op de juiste waar-
de? 
 
Advent is de tijd om te gedenken 
dat Hij ons Zijn zoon zou schenken 
 
Advent is de tijd om te denken aan het Licht 
dat zich op ons zoekende mensen richt. 
 

Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan 
wat moet ik met de kerstboodschap aan? 
 
Advent is de tijd om te denken, wat doet dat 
Kindje met mij? 
Of vind ik de tijd rond kerst wel gezellig en neem 
ik er de rest voor lief bij. 
 
Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods 
boodschap met jou doet. 
Hopelijk geeft het je hoop en moed. 
 
Advent is de tijd om te danken voor dat Kind 
waarin onze mensheid verlossing vindt! 

8 december Maria Onbevlekt Ontvangen, patrones van het bisdom Roermond. 
December is een wat zuinige maand als het om feesten van heiligen gaat. Dat heeft alles te maken met 
de Advent, de voorbereiding op het grote feest van Kerstmis. Maar op één dag maken we een uitzonde-
ring: op 8 december viert de Kerk het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. In die hoedanigheid 

is zij ook de patrones van het bisdom Roermond.  

Gevonden een sleutelbos met diverse sleutels. Gedupeerde kan contact opnemen met telefoon-
nummer 06 36047908 

Gevonden  



Lezing Volksmissie en Missiekruis 

 

Wist u dat………… 

Alzheimertrefpunt Gemeente Gulpen-Wittem. 

Uit het rijke roomse leven 

Spreuken 

Spreuk van de maand 
Liefde moet zijn als een boom, diep in de aarde  
maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.  
 
Weerspreuk 
Mistige morgen, schone dag.  

Galopia start na een lange corona-pauze weer met lezingen. De 
eerste lezing zal aandacht besteden aan de recente volledige 
restauratie van het missiekruis op de Gulperberg. 
Het bordje op het missiekruis met de datum 8 januari 1834 no-
digde uit om uit te zoeken waarom deze datum bij dit kruis 
hangt. Daarbij vond Galopia dat er einde 1833/ begin 1834, dus 
bijna 190 jaar geleden, een grote volksmissie gehouden werd 
waarbij dit kruis is geplaatst. Na dit grote evenement werd er nog 
vaker een volksmissie gehouden. Bijvoorbeeld in 1934 werd het 
100-jarig bestaan van dit kruis gevierd, weer met een lange 
volksmissie. 
Galopia besteedt in deze lezing veel aandacht aan de achter-
gronden van een volksmissie en ook aan de vele opknapbeurten 
die het kruis ondergaan heeft. Uiteraard worden er veel foto’s 
getoond van de recentere opknapbeurten. De voordracht zal 

gehouden worden door Fons Meijs, in het parochiezaaltje naast de kerk in Gulpen op dinsdag 13 
december 2022. De aanvang is om 19.30 uur. Iedereen is welkom en de bijeenkomst is gratis, 
maar een vrije bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Barbarafeest 
De voorgevel van de St.Gertrudiskerk in Wijlre wordt gekenmerkt door aan de ene kant het beeld 
van Sint Barbara en de andere kant Sint Isidorus.  Sint Barbara is de patroonheilige van de mijn-
werkers en Sint Isidorus van de landbouwers. Vele wijlrenaren waren de vorige eeuw of mijnwerker 
of boer.  
4 december is de feestdag van St. Barbara (de feestdag van de beschermheilige van de mijnwer-
kers werd door de mijnwerkers gevierd als een zondag). Na de H. Mis was er een koffietafel voor 
de mijnwerkers en hun echtgenotes, in de namiddag bij goed weer een onderlinge voetbalwedstrijd 
en ‘s avonds een voorstelling in het patronaat. De kinderen van de mijnwerkers in Wijlre hadden vrij 
van school wat voor hen een hoogtepunt was, daar de kinderen wiens vader geen mijnwerker  wa-
ren gewoon naar school moesten. We waren trots op onze mijnwerkers.!  
Fons Bessems 

 het Hubertusfeest weer terug was in volle glorie? 

 onze carnavalsverenigingen het seizoen zijn begonnen met een H. Mis om zegen te vragen 
over het carnavalsseizoen? 

 er eindelijk een uitzicht is op renovatie van het kasteel Neubourg? 

 het afgelopen jaar vele doopsels in onze parochies hebben plaatsgevonden? 

 dat de stookkosten ook in onze kerken torenhoog zijn? 

 wij weer mogen rekenen op Kerstvieringen zonder beperkingen? 

 wij allen hunkeren naar vrede in de wereld in onze gezinnen in parochies en in ons hart? 

 

Op woensdag 30 november 2022 bent u van harte welkom in het Alzheimertrefpunt te Gulpen.   
Het onderwerp van deze middag is: De wet zorg en dwang.(WZD). Deze wet biedt mensen met 
dementie meer bescherming en stimuleert het zoeken naar alternatieven. De wet bepaalt of je naas-
te zorg mag krijgen waar ze geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven of de zorg waar ze 
zich tegen verzet. De WZD gaat uit van: nee, tenzij. Gastspreker is Mevrouw Joëlle Holten-Sporken 
GZ psycholoog en WZD-functionaris van Plataan Sevagram. Zij zal dieper ingaan op de wetgeving 
en de toepassing in de praktijk. 
De presentatie wordt gehouden in het Gemeenschapshuis Het Gulper Hoes Rosstraat 5 te Gulpen. 
Aanmelden is niet nodig.  Entree en koffie/ thee zijn gratis. 
  
De locatie is open vanaf 13.00 uur en om 13.30 uur starten we met het programma. Omstreeks 
15.30 uur sluiten wij de middag af. Alzheimertrefpunt is een initiatief van Leven naast de Brouwerij. 



Kerstpakketten actie Paus Franciscus Groep 

Donderdag 1 december 9.00 uur 
voor de vluchtelingen  
Zaterdag 3 december: 9.00 uur ziekencommu-
nie 
Zaterdag 3 december H.Franciscus Xaverius, 
priester 
17.30 uur jrd ouders van Reij-Eggen en kinderen 
(st); jrd ouders Math en Jeanne Didden-Lousberg 
(st); 
jrd Albert en Mia Hofman-van Rey (st); jrd Marij 
Van den Boorn-van Wersch; jrd Peter Blezer en 
schoonzus Lenie;  
rancois Widdershoven; Jan Didden (col) 
Zondag 4 december: IIe Zondag Advent - A  
9.30 uur jrd Rob Nacken; Gertrud Mechgels-
Haupt (col); Bertien Frijns-Eichhorst 
Dinsdag 6 december: H.Nicolaas, bisschop   
9.00 uur voor de jeugd  
Donderdag 8 december: Hoogfeest Onbevlek-
te Ontvangenis H.Maria  
9.00 uur om geloof in onze gezinnen  
Zaterdag 10 december  17.30 uur 
voor het welzijn van onze parochies  
Zondag 11 december: IIIe Zondag Advent  
9.30 uur ouders Ferfers-van Kan en Lucie Fer-
fers-Küppers 
Dinsdag 13 december: H.Lucia, martelares  
9.00 uur voor de vrijwilligers van onze parochies  
Donderdag 15 december  
9.00 uur voor onze zieken  

Zaterdag 17 december 17.30 uur 
voor het welzijn van onze parochianen  
Zondag 18 december: IVe Zondag Advent - A   
9.30 uur  jrd Ruud Schneiders  
Dinsdag 20 december 9.00 uur 
voor de pas gehuwden  
Donderdag 22 december 9.00 uur 
voor vrede in de wereld  
Zaterdag 24 december 9.00 uur Ziekencommu-
nie i.v.m. kerstmis 
 
De misintenties vanaf 24 december worden ge-
plaatst in het volgende parochieblad dat ver-
schijnt rond 18 december. 
 
Gedoopt   
23 oktober 2022, Lev Essers 
6 november 2022, Lauren Blom 
Mogen de dopelingen altijd de vreugde van de 
Heer ervaren in hun leven 
 
Overleden 
12-11-2022 Fred Piepers, 77 jaar 
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 

De Paus Franciscusgroep organiseert al een aantal jaren een Kerstpakkettenactie. 
Mensen uit de kern Wijlre die een moeilijke periode doorgemaakt hadden, door welke oorzaak dan 
ook, kregen een kerstpakket. We wilden hen laten merken dat we aan hen dachten, hun verdriet of 
moeilijke situatie wilden we meedragen. Graag slaan we een arm om iemand heen om te laten mer-
ken dat we omzien naar elkaar. 
  
Omdat de actie afgelopen jaren in goede aarde is gevallen willen wij deze kerstpakkettenactie ook 
dit jaar weer doen. Elk jaar bekijken we dan opnieuw wie in dit jaar voor een pakket in aanmerking 
kan komen. Het is dus niet automatisch zo dat iemand die eerder een kerstpakket kreeg, er dit jaar 
ook één krijgt. We rekenen op uw begrip daarvoor. 
  
De Paus Franciscusgroep heeft een aantal mensen en gezinnen op het oog die dit vriendelijke ge-
baar, deze arm om je heen, goed kunnen gebruiken. Mensen die we een hart onder de riem willen 
steken. Via een aantal intermediairs proberen we een meer compleet beeld te krijgen van deze 
mensen in Wijlre. Maar we kunnen ook uw hulp goed gebruiken want we willen ook niemand teleur-
stellen. Kent u iemand waarvan u denkt: “die verdient een kerstpakket”, laat het ons dan weten. 
Dat kan via een telefoontje naar de Paus Franciscusgroep telefoon 06-44377571. Een e-mail aan 
franciscus-groepwg@gmail.com mag ook. Ook kunt u een briefje met daarop de naam van degene 
waaraan u denkt deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum aan de Holegracht 27 te 
Wijlre of de daarvoor bestemde collectebus achter in de kerk te Wijlre. Vermeld even “kerstpakket 
2022” met naam en adres van degene waarvoor het pakket is bedoeld. 
  
Wanneer u de kerstpakkettenactie financieel wilt ondersteunen kunt u tijdens de Adventsperiode uw 
gift deponeren in de collectebus achter in de kerk van Wijlre. 
U kunt ook iets overmaken via de bank op nummer NL50 RABO 0363 9412 15 o.v.v. kerstpakketten
-actie. 
De bankrekening staat op naam van Stichting M Viefentwintig, die als overkoepelende stichting de 
activiteiten van de Paus Franciscusgroep coördineert (www.mviefentwintig.nl ) 
Alvast bedankt voor uw medewerking, namens de Paus Franciscusgroep Wijlre. 

http://www.mviefentwintig.nl/


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 

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.  


