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Ieder seizoen heeft z’n charme 

Bedevaarten naar Lourdes in 2023 

Afgelopen weken was het hot idem op het nieuws: 
temperaturen op record hoogtes en dat in de winter! 
Planten tonen al de eerste signalen van de lente. Een 
mens zou van minder de tel kwijtraken. Maar gelukkig 
zijn er ook nog altijd zekerheden: Aswoensdag komt 
er aan… op weg naar Pasen! Een periode van bezin-
ning, inkeer en vasten. Serieuze zaken, die niet altijd 
uitkomen, of op z’n minst, zaken die niet altijd onze 
voorkeur hebben. Daarom gooien we de dagen voor-
dien nog even alle remmen los! Iedereen op z’n eigen 
wijze, natuurlijk. In deze periode van het jaar kijken 
we niet raar op bij het zien van geschminkte of verkle-

de mensen op straat. Wekenlang is men bezig met bedenken welke verkleedpartij het meest gepast 
zal zijn, welk masker spreekt hem aan, enz.…  
Uitbundig lachen, elkaar eens voor de gek houden en muziek. Jong en oud wil even meedoen aan 
dit spel. Een mens moet af en toe eens gek kunnen doen om er daarna weer serieus tegenaan te 
gaan!  
De charme van deze periode is dat carnaval zo een soort ‘lenteschoonmaak van de ziel’ is. Het 
schept tegelijk een band met de mensen om je heen.  
Oprechte humor, met respect naar elkaar, dat lucht op! Dat helpt ons om de periode erna, wanneer 
het serieuzer wordt, verder te kunnen.  
  
Sjpasvolle carnaval toegewenst,  
P.Bronneberg, pastoor-deken  

Misschien is het bij u ook een lang gekoesterde wens, eens mee te gaan 
naar Lourdes. Deelnemen aan de schitterende processies, internationale 
Mis of gewoon ervaren wat zoveel pelgrims daar meemaken! Jaarlijks 
trekken immers miljoenen pelgrims naar Lourdes. Jong en oud, ziek en 
gezond, rijk en arm. Allen gaan, om op voorspraak van Maria hun toe-
vlucht te zoeken bij God, de Bron van ons leven. Hun zorgen of dank-
baarheid te brengen naar de grot van Massabiëlle  
Lourdes, een klein plaatsje in Zuid-Frankrijk aan de voeten van de Pyre-

neeën. Het zou geheel onbekend zijn gebleven, ware het niet dat Maria daar 18x verscheen aan de 
kleine Bernadette Soubirous in 1858.   
In samenwerking met het Huis voor de Pelgrim (vh. Limburgse Bedevaarten) willen we ook dit jaar 
met parochianen deelnemen aan de bedevaarten in mei of september. Kapelaans en pastoor zullen 
ook deelnemen!  
Ter voorbereiding hierop zal er op 7 februari a.s. om 19.30 uur een informatieavond plaatsvinden in 
het parochiezaaltje van Gulpen. U bent van harte welkom!  

 



Wist u dat… 

Kerkbesturen bereiden zich voor op parochieavonden  

Woensdag 1 februari 
19.00 uur:  tev H.Bernadette 
Vrijdag 3 februari H.Blasius 
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie 
18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Al-
lerheiligste 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid; jrd 
echtpaar Martin Hönders en Netta Hönders-
DeBie (st); Jo Heunen 
Blasiuszegen 
Zaterdag 4 februari   
19.00 uur: jrd Mia Janssen-Lardinois tevens tiv 
Jef Janssen (st); jrd Hubert Didden tevens tiv 
Liza Didden-Janssen (st); jrd ouders Bertien en 
Sjeng Schreuder-Meessen; Hub Blume (col); 
ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-
Cremers (st);  
Zondag 5 februari Ve Zondag door het Jaar - A 
11.00 uur: jrd Fons De Bie; Maria Pinkers-
Mobers; Zef en Roos Thoma-deBie; Anna Ha-
mers en overleden ouders Hamers-
Schoenmakers (st) 
Maandag 6 februari HH.Martelaren van Japan 
19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes 
Woensdag 8 februari  
19.00 uur: voor vrede in de wereld 
Vrijdag 10 februari H.Scholastica, maagd 
19.00 uur: voor een dierbare overledene 
Zaterdag 11 februari OLV van Lourdes 
19.00 uur: voor een bijzondere intentie 
Zondag 12 februari VIe Zondag door het Jaar - 
A  
11.00 uur: ouders Mathieu Franssen en Mayke 
Kaelen uit dankbaarheid; Truia Bendermacher-
Duijkers (col) 
Maandag 13 februari  
19.00 uur:  om zegen over allen die zieken ver-
zorgen of liefdevol nabij zijn 
Woensdag 15 februari  
19.00 uur: voor onze vrijwilligers 

Vrijdag 17 februari H.Stichters van de Servieten 
19.00 uur:  voor roepingen tot het Godgewijde 
leven 
Zaterdag 18 februari  
19.00 uur: Augusto Diana 
Zondag 19 februari VIIe Zondag door het Jaar - 
A 
11.00 uur: uit dankbaarheid 
Maandag 20 februari  
19.00 uur: Géén H.Mis ivm Carnaval 
Woensdag 22 februari  Aswoensdag 
19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoe-
ners van  onze parochie  
Askruisje 
Vrijdag 24 februari 
19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede 
gaven 
Zaterdag 25 februari 
19.00 uur: voor een bijzondere intentie 
Zondag 26 februari  Ie Zondag Vastentijd   
11.00 uur: jrd Miet Cobbenhagen (st); jrd Jef 
Kleijnen tevens tiv Maria Kleijnen-Debougnoux 
Maandag 27 februari 
19.00 uur: om kracht voor onze zieken 
 
Familieberichten 
 
Gedoopt 
Op 11 december 2022 Olivier Hofman 
Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer 
ervaren in zijn leven 
 
Overleden 
Op 9 januari 2023 Marie-Jeanne van Heukelom-
Chambille, 75 jaar 
Moge zij ruste in Gods eeuwige vrede 

Afgelopen maanden hebben de gezamenlijke kerkbesturen van ons cluster uitgebreid stilgestaan bij 
de stand van zaken in onze parochies. De teruglopende betrokkenheid en deelname aan kerkbe-
zoek of aan kerkbijdrage, de oplopende kosten voor onderhoud of energie, enz… En de grote vraag 
blijft: hoe kunnen we onze parochies toekomstbestendig maken?  
Een vraag waar het onmogelijk is om zomaar een antwoord op te geven. Mede door het feit dat ook 
de parochianen mee de verantwoordelijkheid mogen dragen!  
Daarom is voorgenomen om in de komende maanden in de diverse parochies een “parochieavond” 
te organiseren. Iedere parochiaan is hierbij van harte welkom om mee te komen denken over de 
toekomst van onze parochies.  
De avond zal beginnen met een presentatie over de stand van zaken: pastoraal, financieel, bouw-
kundig, enz… Verder is er de gelegenheid om mee te denken hoe we verder moeten.  
Zodra de data bekend zijn, zullen we deze spoedig bekend maken.  
Namens de kerkbesturen,  
P.Bronneberg  

 de carnavalsprinsen en prinsessen overal zijn uitgeroepen? 

 wij ons allen verheugen dat carnaval vieren weer kan? 

 wij nieuwsgierig zijn of het LVK wordt gewonnen door een groep uit onze streek? 

 na carnaval wij ons op aswoensdag weer gaan voorbereiden op het grootste feest Pasen? 

 vasten een tijd is van bezinning en gebed? 

 wij hopen op een prachtige lente en zomer? 



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. 

Uitstralingsprijs 2022 voor de Paus Franciscusgroep 

Spreuken 

Uit het rijke Roomse leven 

De gemeente reikt ieder jaar tijdens de traditionele 
Nieuwjaarsbijeenkomst de Uitstralingsprijs uit aan een 
persoon, vereniging of stichting die een positieve bijdra-
ge heeft geleverd aan de leefbaarheid en/of de gemeen-
te in een positief daglicht heeft gesteld. Deze bijzondere 
prestatie geeft aanleiding om waardering, respect en 
dank te uiten aan de initiatiefnemers. De prijs bestaat uit 
een oorkonde en een beeldje dat speciaal voor de Uit-
stralingsprijs door Pierre Lumey is vervaardigd. 

Motivatie 
De Paus Franciscusgroep bestaat uit een coördinatiegroep van 8 personen en 26 vrijwilligers. Dit 
team helpt en ondersteunt inwoners van Gulpen-Wittem die daar behoefte aan hebben. Welke hulp 
er geboden wordt, hangt af van de hulpvraag, variërend van fysieke en/of administratieve onder-
steuning tot en met het organiseren van activiteiten. Zij zijn van grote betekenis voor iedereen die 
hulp nodig heeft en vormen door middel van al hun inspanningen een enorme steun en toeverlaat 
voor de gemeenschap van Gulpen-Wittem. De Paus Franciscusgroep is een bron van inspiratie 
voor wat betreft de manier waarop inwoners en overige betrokken partijen omzien naar elkaar én 
omgaan mét elkaar.  

 

In het voormalige zusterklooster te Wijlre was in de jaren vijftig iedere zaterdag een H. Mis en wel 
om 6.30 uur. Mijn moeder werkte een dag per week bij de zusters en zij vroegen of mijn broer en ik 
het ‘s zaterdags de H Mis konden dienen. De eerste keer dat ik misdienaar mocht zijn was bij een 
H. Mis die werd opgedragen door Johan Bertrand, een Montfortaan uit Wijlre. Hij was bekend door 
zijn verhalen in het Wielders dialect o.a. voor de R.O.Z. (Radio Omroep Zuid). Zijn broer, de beken-
de Cor Bertrand, diende de H. Mis en Cor heeft ons de kneepjes van het misdienaar zijn geleerd. 
Ook moesten wij toen in het Latijn de antwoorden geven bij de intrede, het confiteor, bij de offeran-
de het suspicie etc. Vaak kwam op zaterdag pater Mato, een redemptorist die het vrijheidsbeeld 
gemaakt heeft op de Eyserlinde. Hij was bevriend met de fam. Brand op de Bongerd. Na de H Mis 
ging hij de Ziekencommunie brengen naar de oude Mw. Brand. Als misdienaar moesten wij dan 
meegaan met een lantaarntje en een altaarbel. De mensen die wij tegenkwamen knielden eerbie-
dig. Als misdienaar kregen wij een kwartje, wat voor die tijd veel was. Op allerzielendag waren er 
drie H H Missen achter elkaar. Na de H. Mis kregen wij een goed ontbijt zodat we niet met honger 
naar school hoefden te gaan. Een paar maal per jaar was er ‘s avonds een Lof met Uitstelling van 
het Allerheiligste. Ook dan moesten wij dienen en na de bewieroking van het allerheiligste werd het 
wierookvat naar buiten gebracht daar het een kleine kapel was.  
Fons Bessems 

Spreuk van de maand 

Elke dag iets leren, is kennis. Elke dag iets loslaten, is wijsheid. 

Weerspreuk 
Als de natuur niet meewerkt, is de arbeid vergeefs. 



Wat vieren we in februari 

 

Actie kerkbalans 

Vastenactie 2023   

Huispaaskaarsen 2023   

2 februari: Maria Lichtmis  
Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de wereld in.  
Jezus verschijnt nu voor de eerste maal onder het volk.  
Ook wij worden uitgenodigd om Jezus te laten zien aan de buitenwereld.  
Hoe kunnen wij, zoals Maria, Jezus naar de wereld dragen?  
Hoe kunnen wij van Hem getuigen?  
3 februari H. Blasius 
De Blasiuszegen (ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen) is vernoemd naar de 
heilige Blasius.  
Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd moet heb-
ben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste 
werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na een gruwelijke marteling zijn 
onthoofd. Zijn verering, is pas in de Middeleeuwen door de kruisvaarders vanuit het Oosten naar 
West-Europa overgebracht. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn martel-
dood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou 
ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen.  
In het weekend 04/05 februari is er de mogelijkheid om deze zegen te ontvangen, aansluitend aan 
de vieringen.  
11 februari: Wereld Ziekendag  
Dit is een initiatief dat paus Johannes Paulus II in 1992 in het leven heeft geroepen. Zelf leed hij aan 
de ziekte van Parkinson. Het is daarom niet verwonderlijk dat hij een jaar na zijn diagnose 11 febru-
ari uitriep tot de Internationale Dag van de Zieken. De datum is niet geheel toevallig – het is nl de 
datum dat Maria verscheen aan Bernadette Soubirous, bij de grot in Lourdes. Sindsdien is dit kleine 
Zuid-Franse dorpje een bedevaartsoord voor vele zieken. 
Woensdag 22 februari Aswoensdag 
Aswoensdag: laat de maskers vallen  
Aswoensdag nodigt dus uit om onze maskers te laten vallen, om in het licht van Gods vergevende 
barmhartigheid te gaan staan zoals we zijn. Als we onze donkerste kantjes door Hem laten verlich-
ten maken we ons hart klaar voor échte verbondenheid met onszelf, met medemensen en met God. 
Zo opent Aswoensdag het perspectief van de veertigdagentijd als een weg, die ons omvormt en 
vernieuwt, met Pasen als bestemming.  

Geef voor je kerk   
Een plek om tot jezelf te komen, of juist anderen te ontmoeten. Waar je 
een luisterend oor vindt, en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren 
en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar we sa-
men een gemeenschap zijn. Kerk zijn we namelijk samen. Uw geld is 
hard nodig. Help mee en geef aan je eigen parochie wat je kunt missen. 
Dankzij uw bijdrage kan onze kerk blijven voortbestaan. Alle beetjes   
helpen. Hartelijk dank voor uw steun!  

Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan.  
Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf 
werken aan hun waardigheid én beschikken over de 
mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf 
en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig 

verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vasten-
actie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of 
afkomst.   

 

De huispaaskaarsen kunnen weer worden besteld. Ook dit jaar weer zijn ze in 3 modellen in de 
aanbieding tegen verschillende prijzen.   
In het parochiekantoor ligt een afbeelding van de 3 kaarsen en een bestellijst waarop u uw gege-
vens kunt invullen. Hier kunt u de kaarsen ook en afrekenen.   
Als u dat uiterlijk op 19 maart doet, hebt u de huispaaskaars vóór Pasen ter beschikking. De kaar-
sen worden gewijd tijdens de Paaswake op zaterdagavond 8 april. Na de viering kunt u ze meteen 

mee naar huis nemen. 



Herstart Zangkoor St. Caecilia 

Kinder logica 

Donderdag 2 februari  9.00 uur:Feest Opdracht 
van de Heer - Maria Lichtmis 
Zondag 5  februari  9.30 uur Ve Zondag door het 
Jaar - A 
1e jrd Frans Kroese; jrd Bertha Ortmans-Simons; 
Jo Ortmans; ouders Hubert Jaminon en Maria 
Essers, Sjef en Louis (st) 
Dinsdag 7 februari  9.00 uur 
Jan Vandenberg en schoondochter Carmen 
Donderdag 9 februari 9.00 uur  
om meer eerbied voor de schepping 
Zondag 12 februari: 9.30 uur VIe  Zondag door 
het Jaar - A  
zeswekendienst Enny Vrijhoeven-Schins; Mia 
Loozen; Frits Coolen 
Dinsdag 14 februari 9.00 uur 
om kracht voor onze bisschop 
Donderdag 16 februari 9.00 uur  
Om meer geloof in onze gezinnen 
Zondag 19 februari: 9.30 uur  VIIe Zondag door 
het Jaar - A  
1e jrd Jan Didden (col); jrd Annie Hupperichs-
Kerkhoffs (st); jrd Els Wessels-Lassauw; Hein 
Wessels; Ger Schins (st) 
Dinsdag 21 februari 9.00 uur 
voor onze zieken en voor de intenties van hen 
die zieken verzorgen 
Woensdag 22 februari 17.30 Aswoensdag 
om een gezegende vastentijd 

Donderdag 23 februari  9.00 uur 
Maria Obers  (col) 
Zondag 26 februari 9.30 uur Ie Zondag Vasten-
tijd  
jrd Math Ramakers; jrd Lucie Ferfers-Küppers; 
Gertrud Mechels-Haupt (col); Frans Crutzen 
(col) 
Dinsdag 28 februari 9.00 uur 
Dat we meer tijd vrij maken voor gebed 

Belangrijke mededeling 
Omdat de zaterdagavonddienst in de Wijlre is 
vervallen worden de gestichte diensten van de 
zaterdagen nu op de zondag er na gelezen.  Het 
is moeilijk om familie te bereiken omdat vaak 
adressen en/of telefoonnummers niet bekend 
zijn. 

 

Familieberichten 

 

Overleden 
15-01-2023 Giny Moulen-Pasmans, 83 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

De lange periode waarin de samenleving verlamd werd door corona heeft zangkoor St.Caecilia uit 
Wijlre geprobeerd uit te zingen,  
om maar eens een beeldspraak te gebruiken. De impact is echter groot geweest. In deze periode 
waarin zingen werd afgeraden, zijn ons een aantal leden ontvallen en op het moment dat we een 
herstart wilden maken kwamen we ook nog zonder dirigent te zitten. Het koor wil echter de uitda-
gingen van de toekomst aangaan. De huidige kleine bezetting alsook de kwaliteit van zang en het  
enthousiasme van de leden zijn redenen genoeg om verder te gaan en te herstarten. We mogen 
ons tevens gelukkig prijzen met een nieuwe dirigent, Bianca Lenssen uit Lanaken. Bianca 
(sopraan) studeerde solozang aan het Maastrichts conservatorium en volgde de muziek-
dramatische opleiding (operaklas). Ze specialiseerde zich na haar afstuderen in de verschillende 
barokke uitvoeringspraktijken. Naast haar concertpraktijk is zij werkzaam als zangpedagoog en 
koordirigent. Zij is, net als de koorleden, dolenthousiast om kerk- en koormuziek nieuw leven in te 
blazen. In een volgende editie van het kerkklokje zullen we het programma van het koor vermel-
den. 
Een nieuwe start en een nieuwe dirigent nodigt wellicht ook mensen uit om toe te treden tot het 
koor. Daarvoor hoeft u geen kennis te hebben van noten lezen of muzikaal geschoold te zijn. 
Plezier in samen zingen en gezelligheid zijn voldoende beweegredenen. Loop gerust eens binnen 
tijdens een repetitie op woensdagavond vanaf 19.30 uur in café Hazen-Wijnen. Je mag luisteren, 
meedoen of informatie vragen. We zullen je met open armen ontvangen. Jong en ‘oud’, ieder is 
welkom! 



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.  


