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Mijn reiskoffer… wat neem ik mee op vakantie? 

 
De vakantieperiode breekt weer aan voor velen. We 
verheugen ons erop maar tegelijk komen ook de vragen; 
we willen ons gewone leven achterlaten en er even 
helemaal tussenuit gaan. In ons ‘letterlijk koffer’ nemen 
we zo weinig mogelijk mee, alleen het noodzakelijke. Van 
gepast schoeisel en kleding tot medicijnen of een goed 
boek. Andere bezittingen laten we thuis, zelfs de 
makkelijke stoel of heerlijk bed blijven leeg achter. 
Maar ons figuurlijk reiskoffer dan! Ons hoofd dat 
boordevol gedachten zit, kunnen we niet thuislaten. Ook 
al worden de zorgen misschien minder dankzij de 
afstand… Je familie en andere dierbaren blijven achter. Je 
gaat ze allemaal een beetje missen… En God, die mag ook 
mee; al is het maar om een goede reis te bezorgen. 
Met al dat geregel ben je zeker vermoeid en aan vakantie 
toe. En dan, dan zien we nieuwe dingen, spreken we met 
andere mensen, krijgen we nieuwe inzichten. Dan 
ontmoeten we God op verrassende plekken! Ons hart mogen we laten raken door veel nieuwe 
ervaringen, die we straks meenemen naar huis. 
Hopelijk dat we bij thuiskomst veranderd zijn. Al zijn we dezelfde persoon, misschien ook weer 
niet. We vinden onze stoel, bed of dierbaren weer terug, maar we bekijken ze met andere ogen. 
Ons ‘levenskoffer’ is anders gevuld. Zelfs God kan groter zijn geworden tijdens de reis!  
 
Oh wat is het fijn, wat is het goed om af en toe op vakantie te gaan! 
Kerkbesturen en pastoraal team wensen allen een mooie vakantie toe, en vooral een behouden 
thuiskomst! 
 
 
P. Bronneberg, pastoor-deken 
 
 

  Epen | Eys | Gulpen | Mechelen | Nijswiller | Slenaken | Wahlwiller | Wijlre 

Parochie Cluster Gulpen  
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Den planten in Schlennich 
 
Binnenkort is het weer zover: Kermis in 
Slenaken. Traditiegetrouw wordt op de 
zaterdag van de zomerkermis de 
“Remigius-den” geplant. Jonkheid 
Schlennich haalt dan, met alle toeters en 
bellen de den uit het bos en brengt deze 
naar het dorp, bij de kerk. De den heeft de 
naam gekregen van de patroonheilige van 
de parochie, H. Remigius.  
De redactie van de nieuwsbrief wenst alle 
leden van Jonkheid Schlennich een hele 
mooie dag toe! 
 
 
Processies in Gulpen en Slenaken 
 
Een mooie traditie in onze omgeving is de 
processie! Dagen, misschien weken of maanden 
zijn verenigingen bezig met de voorbereidingen. 
Een geweldige getuigenis! 
In deze maand trekt de processie door de straten 
van Gulpen (3 juli) en Slenaken (24 juli). Graag 
willen we u uitnodigen om deel te nemen.  
En de inwoners van deze plaatsen mogen bijdragen 
aan een mooie versiering. 
 
 
Toediening H. Vormsel 
 

Komende weken zullen vele jongeren, ook in 
onze omgeving het H. Vormsel ontvangen. Op 1 
juli komt mgr. R. Maessen, vicaris-generaal van 
het bisdom Roermond naar Eys om namens de 
bisschop het H. Vormsel toe te dienen. 
Tegelijkertijd komt vicaris-generaal H. 
Quaedvlieg naar Wijlre. 
De week erop komt vicaris-generaal Quaedvlieg 
weer terug naar onze parochies om de jongeren 
van Gulpen het H. Vormsel toe te dienen. Alle 
vieringen beginnen om 19.00 uur. Eenieder is 
van harte welkom. 
Langs deze weg willen we alle jongeren van 

harte feliciteren.  Moge Gods heilige Geest jullie sterken om vurige getuigen te zijn van Zijn Blijde 
Boodschap! 
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Pelgrimstocht naar Lourdes 
 
Jaarlijks trekken miljoenen pelgrims naar het Zuid Franse 
stadje Lourdes. Daar verscheen Maria aan een klein, 
eenvoudig meisje, Bernadette Soubirous. Pelgrims gaan 
erheen om op voorspraak van Maria hun zorgen en vreugde 
te brengen bij God. 
Enkele jaren was het niet mogelijk om ernaar toe te gaan 
vanwege de coronapandemie, maar dit jaar wel. In de 
maand mei gingen er al pelgrims uit onze parochies en ook 
kapelaan Marthoma. Komende september opnieuw, dan 
zullen Deken Bronneberg en kapelaan Siju er ook bij zijn. 
Hebt u interesse of went u informatie, neem dan contact op 
met het Huis voor de Pelgrim in Maastricht: 
www.huisvoordepelgrim.nl  
 
 
DE koffiepunten - resultaat actie Lionsclub 
 

In december werd er ook in onze kerken een actie 
gehouden door de Lionsclub Maastricht, door 
koffiepunten van DE in te zamelen voor de 
voedselbank. Onlangs ontvingen we een kort 
verslag van het resultaat. Dit kunnen we u niet 
onthouden. 
In deze periode werden er in totaal 92 miljoen 
punten verzameld door heel Nederland. Deze 
actie was goed voor in totaal 188 duizend pakken 
koffie die aangeboden werden aan Voedselbank 

Nederland. Vervolgens verspreid over de verschillende afdelingen en uitdeelpunten van de 
voedselbank. 
Een geweldig resultaat dus! En ook dit najaar willen de parochies wederom meedoen aan deze 
actie. U kunt daarom alvast de DE-punten sparen. 
 
Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletjes met elkaar  

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van 
fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint is dit jaar opengesteld. De routes 
zijn op papier en online beschikbaar. 

Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere Mariakapellen te vinden. Elke 
kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar 
en laat de fietser kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria wordt 
vereerd. “Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te groeten,” zegt Nan Paffen, 
een van de initiatiefnemers van het Marialint. “Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten 
gedag zeggen. Maria is voor mij gewoon een 'magnifieke' vrouw.” 
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De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te fietsen, maar 
onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint 
aan routes ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. 
Voor de routes is gebruik gemaakt van de 
fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes 
zijn bij de verschillende kapellen als folder 
verkrijgbaar, maar ook van diverse sites te 
downloaden: 

• Tienray www.kleinlourdes.nl 
• Venlo www.rkvenlo.nl 
• Roermond www.kapelinhetzand.nl 
• Sittard www.rk-kerken-sittard.nl 
• Maastricht www.sterre-der-zee.nl 
• Wittem www.kloosterwittem.nl 

 
 
 
 


