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Is de duif dood??? 

 
Velen onder ons zullen zich de conference van Toon Hermans wel kunnen herinneren, over de 
goochelaar wiens act niet lijkt te lukken. De ‘truc met de duif’ gaat niet zoals bedoeld. Uiteindelijk 
moet de goochelaar toegeven: “de duif is dood, meneer”! De duif had te lang opgesloten gezeten. 
“Duiven moeten fladderen, meneer”, dan kunnen ze leven. 
Terugdenkend aan deze act zie ik de 
vergelijking met Pinksteren en een hoog 
catechetisch gehalte. Al zal dit niet meteen 
de bedoeling zijn geweest van Toon 
Hermans! Het mag ons aanzetten tot 
nadenken over de ‘heilige Geest’ (zo vaak 
afgebeeld als een duif) in ons leven…  
In de Bijbel lezen we vaak hoe Gods Geest 
een kracht is. Jezus zelf werd ‘vervuld van 
de heilige Geest’ bij het doopsel, waardoor 
Hij de Blijde Boodschap kon verkondigen in 
woord en daad. Ook de apostelen ontvingen de heilige Geest met Pinksteren, waardoor ze uit hun 
isolement durfden te stappen en de vrijheid te ervaren om te spreken over de verrezen Heer. Om 
te doen zoals Jezus deed!  
Wij vieren binnenkort het Hoogfeest van Pinksteren. Door ons doopsel en vormsel werden ook wij 
eens ‘vervuld van de heilige Geest’.  Het is dus een moment om stil te staan en ons af te vragen 
hoe wij die heilige Geest nog ervaren. Is de ‘duif’ dood in ons leven of fladdert ze nog rond? 
Moge het Pinksterfeest ons geloof aanwakkeren opdat wij opgewekte gelovigen mogen zijn. We 
belijden immers een blij geloof! Geloof dat Jezus leeft, ook in ons! 
 
P. Bronneberg, pastoor-deken 
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Vaderdag… 
Lieve papa, 
Vaderdag komt er weer sneller aan dan gedacht! Naarstig ga ik 
op zoek naar een geschikt cadeau voor jou. Internet komt mij 
gelukkig te hulp. Vele pagina’s vol geschenkideeën voor papa's. 
En ze garanderen ook nog eens een snelle levering, ideaal toch! 
Herenparfums, horloges voor echte mannen, de beste tv-series, 
de leukste herenportemonnees en flitsende camera's lachen 
me toe. Tja, niets voor die van mij, denk ik gniffelend.  
Mijn brein zoekt verder naar een geschenk waarmee ik jou blij 
kan maken. Misschien toch maar weer de zak Chocotoffs, die je 
zowat elk jaar voorgeschoteld krijgt. Want stiekem vind ik het 
wel leuk dat je deze lekkernij altijd deelt met je kinderen. 

Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, denk je dan.  
Gaandeweg dringt het tot mij door dat materiële zaken jou gewoonweg niet kunnen bekoren. Dat 
maakt mijn zoektocht er niet gemakkelijker op, flitst het door mijn hoofd. Maar op hetzelfde 
moment overvalt een vreugdevol gevoel me. Nee papa, je bent niet zoals in de reclame. En dat is 
goed zo. Door de jaren heen heb je geleerd dat je het ware geluk niet in het wereldse kan vinden. 
Je houdt je niet vast aan het materiële, want je weet dat je ware schat hierboven is. En net daarom 
ben ik zo dankbaar dat ik je kind ben.   
Papa, je kan het al raden, mijn zoektocht op het internet bleef vruchteloos. Maar dat vind je 
wellicht niet erg, want als het mij lukt om - al was het maar een klein beetje - in jouw voetsporen 
te treden en van jouw levenswijsheid te leren, dan is dat mijn mooiste geschenk voor jou. 
  
Veel liefs … van mij! 
 
Communievieringen in cluster Gulpen 
Komende weken mogen we in de vreugde delen van de 
kinderen uit onze omgeving die hun eerste heilige communie 
ontvangen. Op zondag 5 juni is dit in de kerken van Wijlre en 
Mechelen. Langs deze weg willen we alle communicanten een 
onvergetelijke dag toewensen! 
 
 
 
Toediening van het H. Vormsel in cluster Gulpen 
Komende weken zal in vele parochies het H. Vormsel toegediend worden. Ook in ons cluster: 
Op 20 mei jl. in de kerk van Epen door vicaris Mgr. Van Rens; 
Op 10 juni in de kerk van Mechelen door vicaris-generaal Quaedvlieg; 
Op 01 juli in de kerk van Eys door vicaris-generaal Mgr. Maessen; 
Op 01 juli in de kerk van Wijlre door vicaris-generaal Quaedvlieg; 
Op 09 juli in de kerk van Gulpen door vicaris-generaal Quaedvlieg. 
Moge Gods heilige Geest alle vormelingen sterken, opdat zij als vurige en trouwe getuigen door 
het leven mogen gaan. 
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Sacramentsprocessies in ons cluster… 
Op 12 juni a.s. zal de Sacramentsprocessie weer door de 
straten van Wijlre trekken. Hetzelfde gebeurt er op 26 juni 
in Mechelen en Wahlwiller, 3 juli in Gulpen en op 24 juli 
in Slenaken. 
Graag nodigen de kerkbesturen u uit om mee getuigenis 
af te leggen van ons geloof in de H. Eucharistie. Dit kunt u 
doen door de huizen en straten te versieren, maar zeker 
ook door mee te lopen en het Allerheiligste Sacrament te 
aanbidden. 
 
 
Indiase bisschop bezocht Gulpen e.o. 

We mochten hem al een beetje leren kennen door de 
beelden van de priesterwijding van kapelaan Siju, maar 
onlangs bezocht Mgr. Nazarene Soosai, bisschop van 
het bisdom Kottar in India, ook onze parochies. Naast 
een bezoek aan kapelaan Siju had hij ook tijd om naar 
Gulpen te komen om kennis te maken met deken 
Bronneberg.  
Hij overhandigde een kleine attentie in de vorm van een 
bootje. Verwijzend naar de vele missionarissen die 
voorheen o.a. naar India trokken per boot. Nu komen de 
priesters uit India hier naar toe, niet meer per boot maar 

wel om hier mee op te stappen in de levensboot van medegelovigen.  
 
 
Dekenale Misdienaars dag Epen 
Op 21 mei werd er in Epen de dekenale misdienaars dag georganiseerd. Hierbij paar foto’s van die 
dag. 
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Eerste heilige Missen kapelaan Siju 
Eenieder die afgelopen zondag door Eys kwam, zal het niet ontgaan zijn dat er feest werd gevierd. 
Straten waren rijkelijk versierd, veel bewoners hadden de vlag uithangen, en de schitterende 
muziek van Schutterij en Harmonie. 
Op zondag 29 mei jl. ging onze kapelaan voor het eerst voor in de H.Mis in de kerk van Eys. Hij 
werd door de schutterij begeleid van de pastorie naar de kerk. Bij aankomst werd hij verrast door 
de aanwezigheid van bisschop Smeets in de kerk. Vele vrijwilligers hadden tijd noch moeite 
bespaard om ’t feestelijk laten uitzien! De viering werd opgeluisterd door het koor en met kapelaan 
Siju waren er nog 7 andere priesters die concelebreerden.  
Na de H.Mis werd kapelaan verrast door de groep communicantjes die hem opwachtten en 
feliciteerden. Een druk bezochte receptie maakte de dag compleet. 
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13 juni is de feestdag van de H. Antonius van Padua.  
De patroonheilige van verloren zaken.  
“Heilige Antonius, goede vrind, help dat ik mijn … vindt”. 
H. Antonius van Padua (1195-1231). Tijdens een verblijf in Frankrijk ontstond het verhaal dat van 
Sint-Antonius de patroonheilige van verloren zaken maakt. 

Antonius had een schrift bij zich waarin hij de 
psalmen eigenhandig had gekopieerd en van 
aantekeningen had voorzien om te gebruiken 
bij het lesgeven. Dat boek bleek op een dag 
verdwenen en Antonius bad vurig om het terug 
te vinden. Enkele dagen later stond een novice 
aan de deur van het klooster in Montpellier 
waar Antonius verbleef: de jongeman had 
willen uittreden en had het boek meegenomen 
naar huis. Van beide zaken had hij intussen 
spijt. 
Er valt ook nog een bijkomende verklaring te 
vinden. Antonius stond bekend om zijn 
geestdriftige preken en zijn overtuigingskracht. 
In een middeleeuwse tekst werd hij geprezen 
omdat hij mensen de ‘verloren zeden’ 
bijbracht. Dat zou foutief zijn vertaald als 
‘verloren zaken’ en zich zo hebben verspreid. 
 
Foto: H. Antoniusbeeld in de St. Ceciliakerk te 
Rome (wijk Trastevere). Beeld is bedolven onder 
briefjes van ‘zoekende’ mensen! 

 
 
 
 
Fijne vakantie… 
Allen die komende weken gaan genieten van een welverdiende 
vakantie wensen we een fijne vakantie toe. Hopelijk kunt u 
voldoende geestelijke en lichamelijke rust vinden. En allen die dit 
gaan zoeken in verdere oorden wensen we een goede reis en 
straks een behouden thuiskomst! 
 
 
 
  

 

 


