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Advent: uitzien naar… 

 
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 daarvoor 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 ongeduldig maar meewerkend aan het plan 
van God. 
Ik wens u een Advent toe waarin we mogen groeien op deze weg. 
 
P. Bronneberg, pastoor-deken 
 
 
 
 
 

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

Parochie Cluster Gulpen  
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Wijzigingen H. Mistijden in ons cluster 
 
De kerkbesturen van het cluster in Gulpen hebben het pijnlijk besluit moeten nemen om enkele 
wijzigingen aan te brengen in het rooster van de HH. Missen. Omdat de deelname bij bepaalde 
vieringen de laatste periode verminderd is, en vanwege de stijgende prijzen van de energie, zullen 
er enkele reguliere vieringen komen te vervallen.  
Het rooster ziet er vanaf 1 januari als volgt uit: 

 Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Gulpen 19.00 11.00 19.00  19.00  19.00 
Wijlre  09.30  09.00  09.00  
Eys 19.00 09.45 19.00     
Nijswiller 19.00       
Wahlwiller  11.00   09.00   
Epen  11.00     19.00 
Mechelen 18.00     10.00  
Slenaken  09.45      

 
 
 
Data Eerste H. Communie en H. Vormsel in 2023 
 
Intussen zijn ook de data vastgelegd voor eerste heilige Communie en H. Vormsel in 2023 in ons 
cluster. Hierbij een overzicht: 
Eys: eerste H. Communie op zondag 7 mei; 
Gulpen: eerste H. Communie op zondag 7 mei en H. Vormsel op vrijdag 09 juni; 
Wijlre: eerste H. Communie op zondag 28 mei; 
Epen: eerste H. Communie op zondag 23 april en H. Vormsel op vrijdag 16 juni; 
Mechelen: eerste H. Communie op zondag 28 mei 
Dit jaar zal vicaris E. Smeets, namens de bisschop, het H. Vormsel komen toedienen. 
 
 
Voedselbank actie in parochies van cluster Gulpen 
 
Zoals afgelopen jaren zal ook dit jaar voorafgaand aan Kerstmis 
actie gevoerd worden voor de minder bedeelden. Eenieder kan 
een bijdrage hieraan leveren door houdbare levensmiddelen te 
schenken.  
Achter in de kerk van Gulpen zal een tafel staan, waarop u uw 
gave kunt deponeren. Meerdere malen per dag zullen de 
levensmiddelen overgebracht worden naar het 
parochiezaaltje. Uiteraard is het ook mogelijk om de spullen te 
brengen naar het parochiekantoor, tijdens de openingsuren. 
In Wijlre zal tussen 30 november en 10 december het 
parochiezaaltje open zijn. Tijdens de doordeweekse dagen 
tussen 17.30 – 20.00 uur kunt u uw gaven komen brengen. 



NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2022 

  3 

We zijn blij dat ook de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken dit jaar aansluiten bij deze actie. 
Via de parochiewebsite worden de inzamelplaatsen en uren bekend gemaakt. 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 
beschikking van de Voedselbank. 
Afgelopen jaar werd er voor meer dan 1000 pakken koffie ingezameld! Dit jaar hoopt men dit 
resultaat 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 een speciale verzameldoos opgesteld, vanaf 21 
november tot 30 december 2022! 
Dank u wel! 
 
 
6 december: Sinterklaas! 
 
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 stoomboot… 

- 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 gegeven die het hard 
nodig hadden. De wortels, tekeningen en dergelijke 
werden in de schoen gestopt als offertje aan God en om 
te laten zien dat je lief was geweest! 

 
Kerstboom op Sint-Pietersplein… 
 
Is dit jaar afkomstig uit Rosello, een bergdorpje in de Abruzzen met slechts 182 inwoners! De 
enorme zilverspar is al uitgekozen en is ongeveer 30 meter hoog. Wanner deze is aangekomen op 
het plein zullen de versieringen aangebracht worden door bewoners van de psychiatrische 
revalidatie-instelling La Quadrifoglio.  
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De stal, met handgesneden figuren, komt ook uit een 
Italiaans dorp, Sutrio, provincie Udine. Op zaterdag 3 
december zal tijdens een korte plechtigheid de 
verlichting in boom en stal voor het eerst branden. 
De kerstboom en kribbe zijn te bezichtigen tot het 
einde van de kerstperiode met het feest van de Doop 
des Heren, op 9 januari 2023.  
 
 
 
 
“Zie Ik ga iets nieuws maken…” 
 

 
Zie, Ik ga iets nieuws maken. Het is al aan het kiemen. Weet je het 
niet?” (Jes.43,19) Met dit citaat van de profeet Jesaja, mag ik u en 
uw dierbaren een Zalig Kerstfeest toewensen! 
Kerstmis is een boodschap van hoop en tederheid, in een wereld 
die getroffen wordt door oorlogen. En zelfs wanneer we er nu niet 
voor open staan, weet dan dat God trouw en geduldig is. 
Namens kerkbesturen en pastoraal team, 
Zalig Kerstfeest 
 
 

 
 
 
 
Vredeslicht 2022: “Vrede begint bij jezelf” 
 
Rond Kerst zijn veel mensen bezig met goede wensen en worden veel acties 
georganiseerd voor diverse goede doelen. Meer dan ooit, in deze dagen 
wensen, zingen of spreken we over ‘vrede’, met een verwijzing naar de vrede 
die het kerstkind van Bethlehem in de wereld wil brengen. 
Sinds 1986 wordt de mogelijkheid geboden om de vlam, die ontstoken is aan 
de vredesvlam in Bethlehem uit te dragen in onze omgeving. Een brandende 
kaars brengt immers een beetje licht en warmte, maar verwijst ook naar 
onze hoop in donkere tijden. 
Afgelopen jaren is er gelegenheid geboden om in de kerk het ‘vredeslicht’ af 
te halen in onze kerk. Ook dit jaar zal er deze mogelijkheid zijn. “Vrede begint 
bij jezelf” is het thema van dit jaar. Wijzelf moge dragers zijn van licht in de wereld.  
In de dagen rond Kerstmis kunt u het vredeslicht afhalen in de kerk. Breng hiervoor een lantaarntje 
met kaars mee. 
 
 
 
 
 



NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2022 

  5 

Misdienaars krijgen “Jongerenlintje 2022” 
 
Afgelopen woensdag. 23 november jl., heeft het college van B&W van Gulpen de rode loper 
(letterlijk en figuurlijk) uitgerold voor de misdienaars van onze parochies. Zij waren de 
uitverkorenen om dit jaar het “Jongerenlintje” van de gemeente in ontvangst te nemen. 
Na een warm welkom sprak de burgemeester lovende woorden tot hen. “Het is uniek dat er in 
deze tijd jongeren zijn die deze traditie in stand houden!” Deze woorden werden concreet gemaakt 
met het opspelden van een medaille en het uitreiken van een oorkonde. Na afloop werden ze 
getrakteerd op een heerlijk hapje en drankje. 
Aan alle misdienaars: van harte proficiat en dank voor jullie inzet! 
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Dank jullie wel.. 
 
De parochies van Wijlre en Gulpen hebben onlangs afscheid moeten nemen van enkele belangrijke 
‘steunpilaren’. Niet dat ze helemaal weg zijn, want ze blijven zich nog bijzonder inzetten als 
vrijwilligers op verschillende gebieden. Maar dan wel zonder een officiële benoeming van de 
bisschop. Bij het bereiken van de 80e jarige leeftijd diende diaken Fons Bessems zijn ontslag in als 
diaken in deze parochies.  
Om gezondheidsredenen, of het verstrijken van de termijnen konden ook Mirian Gillissen en 
Kasper Donners niet verder als leden van de kerkbesturen van Gulpen en Wijlre. Maar… zoals 
vermeld, blijven ze op verschillende gebieden actief in de parochies.  
Toch meende het kerkbestuur dat het moment aangebroken was om op een feestelijke manier, 
dank en waardering uit te spreken. Als teken van dank en waardering ontvingen ze een mooie 
Mariabeeldje. Als een toegewijde moeder van het gezin in Nazareth, maar zeker ook als moeder 
van het Jezuskind. Zo werd er verwezen naar de toewijding van hun aan de parochiegemeenschap. 
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Rood… 
 
Onze kerken deden ook dit jaar mee met de wereldwijde actie “Red Wednesday” en hierdoor 
werden de schijnwerper van de kerken (en het Mariabeeld op de Gulperberg) voorzien van een 
rode filter. Het was een indrukwekkend beeld, maar de reden van deze actie is niet zo fraai: 
aandacht vragen voor de vervolging van christenen. 
In samenwerking met de organisatie “Kerk in Nood” nemen christelijke kerken hier aan deel. Het 
mag ook een moment zijn tot bezinning: tot in hoeverre ben ik zelf vrij om te geloven? Of laat ik 
anderen vrij om te geloven? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Kasper Donners 


