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Goede voornemens… 
 
Als het vuurwerk voorbij is, merk je al 
snel niet meer dat er iets nieuws is 
begonnen. De komende dagen 
trekken we naar familie en vrienden 
om het allerbeste te wensen, maar 
snel vervallen we in oude gewoontes. 
Hoe maak ik het nieuwe jaar écht 
anders dan het vorige? 
Goede voornemens horen bij het nieuwe jaar. We willen in het diepst van ons hart allemaal 
wel afkomen van vastgeroeste manieren van doen en de deur openzetten voor frisse ideeën 
en een nieuwe aanpak. Toch is de ervaring dat we na enkele dagen er weinig meer van 
merken. Onopgemerkt val je terug op eigen comfortabele gewoontes en verzand je in 
precies dezelfde toestand als voorheen. 
Toch hebben velen het nieuwe jaar begroet met vuurwerk. Schiterrende kleuren en vormen 
verlichten even de hemel. Al schuilt er altijd gevaar en vereist ’t alertheid, en zijn de harde 
knallen voor ons niet noodzakelijk! 
Maar toch… in dat mooie licht, ook al is het maar een flits, zie je de verwondering op het 
gelaat van elkaar; het is alsof je de ander met andere ogen bekijkt! Dit zou een goed 
voornemen kunnen zijn voor 2023: het goede en het mooie in elkaar te zien. Een 
voornemen, zelfs wanneer deze na een tijd vervaagt, de moeite waard om opnieuw op te 
pakken. 
Ziet u wel, elk nieuwjaar is een kostbaar geschenk! 
Ik wens u allen een zegenrijk nieuwjaar, 
 
P. Bronneberg, pastoor-deken 
 
 
 
 

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

Parochie Cluster Gulpen  
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Dank u wel… 
 
In de afgelopen weken mochten we Kerstmis vieren in 
onze gemeenschappen. Op vele plaatsen door de 
dorpen stonden kerststallen opgesteld. Maar zeker in 
onze kerken. Tijd noch moeite werd er bespaard om het 
Kerstkind ‘welkom’ te heten. 
Onze kerken werden extra schoongemaakt en versierd, 
de mooie kerstliederen klonken tijdens de vieringen. 
Allemaal inzet van vrijwilligers die vele uren bezig zijn 
geweest. 
Daarom past ook hier een bijzonder woord van dank en 
waardering voor allen die bijgedragen hebben.  
 
 

Voor wie brand jij een lichtje? 
 
Was een campagne, opgezet door het Kanker Onderzoekfonds 
Limburg, tijdens de kortste dag van het jaar, 21 december jl. 
Mensen konden online een kaars bestellen en tegelijkertijd het 
onderzoek naar Kanker steunen. In Limburg deden 13 kerken en 
kapellen mee, op verzoek van onze bisschop die zelf ziek is. Ook 
de kerk van Gulpen! 
Aan het begin van de avondmis werden er 35 kaarsen ontstoken, 
ieder met een achterliggend verhaal of intentie. Een mooi 
initiatief! 
 
 

 

Misdienaars treffen… 
 
In de kerstvakantie was er de gelegenheid van de misdienaars 
van ons cluster om elkaar te treffen. Een flinke wandeling 
door weer en wind gevolgd door samen een frietje eten. Tot 
slot werd de dag afgesloten met een spellenronde.  
Onlangs werden de misdienaars al vereerd met het 
‘Jongerenlintje van de gemeente Gulpen 2022’, maar ook 
deze keer keken ze met veel voldoening terug.  
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Bedevaarten naar Lourdes in 2023… 
 
Ook dit jaar zal er de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan een van de bedevaarten naar 

Lourdes. De plaats waar Maria verscheen aan het klein, arm 
en ziek meisje Bernadette Soubirous. De plaats waar tot op 
heden jaarlijks miljoenen mensen naar toe trekken om kracht 
en troost te putten, om dankbaarheid te brengen bij de grot.  
De reizen vinden plaats in de maanden mei en september en 
worden georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim. Onze 
pastoor en kapelaans zullen ieder een bedevaart begeleiden. 
Op dinsdag 7 februari zal er in het parochiezaaltje van Gulpen 
een informatieavond plaatsvinden om 19.30 uur. U bent van 

harte welkom! 
 

“Doe goed, zoek recht” 
 
Is het thema van de Week van gebed voor eenheid onder de 
christenen, die plaats zal vinden van 15 – 22 januari 2023. Dit 
initiatief, dat reeds meer dan 150 jaar geleden ontstond als 
gebedsbeweging om de eenheid van de christenen te bevorderen, 
nodigt ook ons uit om ons te verenigen in gebed. 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt 
wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de 
Week van gebed voor eenheid, bidden wereldwijd miljoenen 
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we 
verbonden zijn, met God en elkaar. Tegelijk tonen we 
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de 
samenleving in de voorbeden een plek te geven. 
 

Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon 
 

De Wereldjongerendagen zijn een driejaarlijkse meerdaagse 
internationale jongerenbijeenkomst. De paus nodigt jongeren van 
de hele wereld uit om samen hun geloof te delen en te vieren! Dit 
jaar zullen deze plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon 
van 1 – 6 augustus. 
De Wereldjongerendagen willen aan jongeren een universele 
kerkervaring aanbieden; ze staan open voor iedereen. Samen 
vieren jongeren het geloof met miljoenen anderen van over de hele 

wereld. Wat een feest! 
Jongeren staan centraal. Door hu aanwezigheid helpen ze ook de Kerk mee te 
transformeren in de wereld van vandaag. Daarnaast is het een plek waar vrede, 
broederlijkheid en naastenliefde over landsgrenzen heen tastbaar worden. 
Meer informatie? Aanmelden? Zie: https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/wjd  
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Bijbelverhalen als medicijn tegen Depri-maandag… 
 
Volgens een (onwetenschappelijke) formule is de maandag van de laatste volle week in 
januari de meest deprimerende dag van het jaar. Goede voornemens dreigen te mislukken 
en vakantie is nog zo ver weg! Dagen zijn nog kort, en op maandag begint de werkweek 
voor velen! Ja, hier zou je wel eens neerslachtig of mismoedig van kunnen worden!!! 
Opgelet dus voor 23 januari, Deprimaandag, of Blue Monday! 
Graag uw aandacht voor enkele Bijbelse figuren die hier alles vanaf wisten, en hoe zij dit te 
boven kwamen. Neem daarom even de Bijbel en zoekt de volgende verhalen op: 
Job (boek Job, hoofdstuk 30) – Elia (1e boek der Koningen, hoofdstuk 19) – Naomi (boek 
Ruth) – de grote koning David (lees psalm 42 of psalm 22) – Jona (Jona, hoofdstuk 4). 
En warempel, je zult ontdekken dat er nog zoveel is om dankbaar voor te zijn. Verwonder 
je over de schoonheid en de kracht van de natuur; put vertrouwen uit het kleinste teken 
van hoop; geniet van de meest eenvoudige tekenen van nabijheid van familie en vrienden; 
ervaar dat God geen mens vergeet; denk niet altijd aan jezelf: de beste manier om vrienden 
te maken, is om er één te zijn! 
 

 
 


