
Pinksteren en Processie 
Het is een mooie traditie dat er ieder jaar een processie plaatsvindt in onze parochie ter ere 
de feestdag van de Heilige Johannes de Doper, patroon van onze parochie. De geboortedag 
van Sint Jan wordt gevierd op 24 juni. De processie trekt uit op de zondag het dichts bij deze 
feestdag.
Vanwege de coronaproblematiek heeft de 
processie al enkele malen niet kunnen 
plaatsvinden. Wij zijn verheugd dat ze dit 
jaar wel kan doorgaan, tenminste (!) als 
de weergoden ons gunstig gezin zijn. 

Rond 9.00 uur verzamelen zich alle 
deelnemers, waaronder harmonie, 
schutterij, zangkoor, scouting, 
communicantjes, vormelingen enz., aan 
de zij-ingang van de kerk. 
Om 9.30 uur sluit meneer kapelaan met 
zijn gevolg aan. De processie kan 
beginnen. 

Nadat de rustaltaren in de Hoofdstraat en in de Burgemeester Pappersweg zijn aangedaan, 
trekt de processie naar “De Wienberg” waar een plechtige H. Mis wordt opgedragen in de 
buitenlucht. De viering wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor en harmonie Sint 
Cecilia. Na afloop gaat het weer richting kerk waar de processie onder feestelijke klanken en 
klokgelui binnen wordt gehaald. In de kerk vindt de afsluitende zegen met het Allerheiligste 
plaats. 
Dit jaar zal de processie, met aansluitend de zomerkermis, plaatsvinden op zondag 26 juni 
a.s. Wij nodigen u allen van harte uit om aan de processie deel te nemen, de straten mooi te 
versieren en de vlaggen uit te hangen. Samen maken wij er dan een mooi en sfeervol 
gebeuren van en hopen zo de goede traditie weer in ere herstellen!  
(Bij slecht weer wordt de Plechtige Hoogmis om 9.30 uur opgedragen in de kerk.) 
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Van groei tot bloei en Maria niet te vergeten 

Robbert Dautzenberg: Nadat we de laatste ijsheiligen hebben uitgezwaaid (van 11 tot en met 15 mei) 
kunnen we nu volop genieten van de lente. Na een periode van vasten aan het eind van de winter 
begon de natuur te groeien. Inmiddels staat alles volop in bloei. Ook wij 
mensen bloeien weer op. Wij laten een sombere periode achter ons en 
genieten vrolijk van het voorjaar. We mogen onze zorgen even vergeten. 
Zeker op zonnige dagen vertoeft menig parochiaan buiten, genietend van 
de Mariabloemen die tot bloei zijn gekomen. Of men wandelt langs de 
vele wegkruisen die onze omgeving rijk is om er in gedachten even bij te 
blijven stilstaan. De groei en bloei gaat ook figuurlijk door: verschillende 
leerlingen van basisschool Witheim zijnopgebloeid en hebben hun Eerste 
Heilige Communie gedaan. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn een stukje 
verder naar volwassenheid gegroeid en hebben het Heilig Vormsel 
ontvangen. Beide plechtigheden waren bijzondere momenten voor de 
kinderen en hun ouders. Deze tijd in het kerkelijk jaar staat vol van 
bijzondere momenten waarbij we ook de moeder van Jezus, Maria, niet 
mogen vergeten. 
Op g’n Sjtroat 

Het eerste aanspreekt punt 
Kapelaan Marthoma    

Tel. 4573234              
Mob. 06-38432823  

kapelaanmarthoma@gma
il.com    

  zie ook                         
EMS parochie site 

www.parochiesems.nl 

Processie 2019 met onder de ‘hemel’ pastoor Hegge 

mailto:kapelaanmarthoma@gmail.com
mailto:kapelaanmarthoma@gmail.com
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Tieneravond: Escape Room 
Wij zijn dit jaar met de vormelingen 
een tieneravond begonnen. Het is 
op elke eerste vrijdag van de maand 
van 19.30u tot 21 uur in het van 
der Looij zaaltje.  

Voor de eerste bijeenkomst hebben 
de tieners aan de hand van het 
verhaal van de Verloren Zoon de 
Escape Room in de kerk gespeeld en 
het verhaal prachtig uitgebeeld in 
een toneelstukje! Natuurlijk met 
drankjes en chips! 
Communicantjes misdienen… 

Vastenaktie 
De vastenactie 2022 heeft in de 
parochie Mechelen � 509,03 
o p g e b r a c h t . N a m e n s h e t 
Missiecomité hartelijk dank voor 
Uw gave. 

Tekeningetjes van de 
communicantjes van Maria  

Ronde van de Veertigdagentijd 
In de Veertigdagentijd werden we  

uitgenodigd om mee te doen aan 
een fictieve wielerronde. Aan de 
hand van enkele aspecten uit de 
wielerronde, werd er een nieuw 
l i c h t g e w o r p e n o p o n z e 
veertigdaagse vasten. De leiding van 
de koers lag in handen van onze 
pastoor-deken Bronneberg. U kunt  
het nog terugzien op de website, 
b e r e i k b a a r v i a 
www.parochiegulpen.nl 

Sint Joseph kapel Hilleshagen 
bestaat 75 jaar 
Op 1 mei werd er in de Sint 
Josephkapel in Hilleshagen de H. 
Mis gevierd. Deze kapel is na de 
bevrijding van Nederland gebouwd 
uit dankbaarheid voor het feit dat 
H i l l e s h a g e n , E l z e t e n d e 
Hilleshagerweg tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gespaard is bleven. 
Dit jaar bestaat deze kapel 75 jaar. 
In dit jubileumjaar werd er een 
nieuw Mariabeeld geplaatst. Er 
waren oude en nieuwe inwoners 

van Hilleshagen, Hilleshagerweg en 
Elzet, hun familielieden en veel 
parochianen aanwezig om te bidden 
bij Sint Jozef. Omdat deze kapel 
direct met de oorlog te maken had 
werd er speciaal gebeden voor 
vrede overal ter wereld, vrede die 
een eind maakt aan alle oorlog! 
Eerste Heilige Communie 2022 
Op zondag 5 Juni 18 kinderen hun 
eerste heilige communie ontvangen. 

Vormsel 2022 
Op vrijdag 10 juni hebben18 tieners 
van groep 7&8 hun vormsel gedaan. 

Uitvaarten 
Mia Lemmens-Vluggen 18 maart 2022 
Erwin Finken 30 maart 2022 
Egid Cratsborn 3 april 2022 
Christien Wolters-Smeets 5 april 2021 
Martha Cransveld-Baumans 10 april2022 
Raymond Houtermans 15 mei 2022 
Lieske Schwanen-Pleijers 5 juni 2022 
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Doopvoorbereiding 
Aan het Doopsel van je kind gaat een doopvoorbereiding vooraf. Dat is een bijeenkomst van anderhalf uur waar de 
betekenis van het Doopsel verteld wordt en de praktische zaken worden afgesproken. Het is op elke derde donderdag van 
de maand om 20.00u in de parochiezaal van Gulpen achter de pastorie (Kapelaan Pendersplein 10) 

Ziekencommunie 
Op elke Eerste Vrijdag van de maand wordt tussen 9.30 tot 12 uur de H. Communie 
rondgebracht voor de parochianen die niet naar de kerk kunnen komen. Hiervoor kan men 
zich bij de kapelaan aanmelden (06-38432823). 

Doordeweekse H.Mis op elke donderdag om 19.00 u in de van der Looi zaaltje  
Elke donderdag wordt er een stille H.Mis om 19.00 u in van de Looij zaaltje gevierd. Het is een stille 
H. Mis waar wij persoonlijk in gebed verbonden zijn met de Heer. De H. Mis wordt aan de Heer 
opdragen voor alle intenties van onze parochiegemeenschap. Na de H. Mis is er gelegenheid om 
samen koffie te drinken. Kapelaan zal voor de koffie zorgen. 

Het parochiekantoor 
Het parochiekantoor is op vanaf maandag 6 juni definitie gesloten. Elke woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 bent u 
welkom om H. Missen te bestellen. Het kantoor is dan ook telefonisch bereikbaar onder nummer 043-455 1209. 

JUNI EN JULI

De kerkvrijwilliger: Miriam Niks-Arets 

Leo Jaspers: Op Witte Donderdag rond 14.30 uur ontmoeten we in een muisstille en ietwat kille parochiekerk de 55-jarige 
Miriam Niks-Arets. Ze legt de laatste hand aan de paasversiering. Onze ‘bezige bij’ heeft er 
op dat tijdstip al heel wat uurtjes opzitten om zo voordelig mogelijk passend 
bloemversieringmateriaal bijeen te schrapen. Autoritjes om bestellingen op te halen bij 
  bevriende bloemisten en de bloemengroothandel in Sittard worden gecombineerd met 
bezoekjes aan vrienden en bekenden die ook bereid zijn hun bijdrage te leveren. Om het te 
creëren tafereel compleet te maken worden planten uit het thuis aanwezige 
plantenarsenaal eveneens mee ter kerke genomen. In de fase vóór Witte Donderdag heeft 
Miriam intussen al haar creatieve vermogens gemobiliseerd om het paasontwerp 2022 
virtueel gestalte te geven.  
Haar eyecatcher voor dit jaar: Een groot bloemstuk op de communiebank dat de 
transformatie van dood leven   naar nieuw leven symboliseert. Daarbij ontspruiten uit 
afgestorven boomschors, gele en witte   bloemen. Met grote precisie, eindeloos ogend 
geduld en vaardige groene handjes modelleert Miriam de gehele compositie. En dat 
allemaal in de pro deo-sfeer, zowel letterlijk als figuurlijk. Alleen voor de te kopen bloemen 
krijgt ze van kerkbestuurszijde een bescheiden budget. “Toch doe ik dit werk graag. Ik vind 
het leuk, kan erin mijn creativiteit plus energie kwijt en kan tevens nog iets betekenen voor 
de parochiegemeenschap”, licht zij haar bevlogenheid toe. 
Miriam vertelt van jongsaf nogal geboeid te zijn door het groene gebeuren om haar heen. Als oude tiener vervaardigt ze 
occasioneel al eens een bloemrijke verjaardagattentie of toont anderszins haar liefde voor de in bloei staande natuur. Enkele 
jaren geleden trekt ze de stoute schoenen aan en meldt zich als cursist bij een gerenommeerde bloemschikcursus in het 
Brabantse Budel. In 2019 voltooit ze die studie met prima gevolg. Ze laat zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, in 
de hoop een eigen bedrijfje te kunnen opstarten. In afwachting daarvan gebruikt ze haar eigen garage in het pand 
Malleziep 1 als werkatelier en denkt op die wijze haar creaties aan de man of vrouw te kunnen brengen. Daar steekt de 
gemeente echter een stokje voor.  Corona geeft de laatste zet om die snode plannen definitief de grond in te oren. Wel laat 
ze haar bloemschikkunsten aan de Mechelse bevolking zien op de vóór het coronatijdperk georganiseerde Landmarkt in ‘het 
hart van Mechelen’. Dat werk wil ze incidenteel wel nog eens ter hand nemen.  
Nu werkt Miriam, moeder van twee volwassen dochters, in de horeca bij De Kroon in Mechelen. Daar komt ook de in 
Budel   opgestoken bloemschikkunst haar goed van pas en schept ze sfeer verhogende bloemcreaties in het horecapand. 
Vorig jaar klopte de parochieraad aan haar deur in de persoon van Marlie Koonen-Vincken. De raad blijkt dringend verlegen 
te zitten om een nieuwe ‘kerkversierder’. Miriam hapt toe en geniet van haar nieuwe job. “Ik doe dit werk nu één jaar, maar 
hoop er nog heel wat jaartjes aan te mogen vastknopen. Het bloemschikken is en blijft nu eenmaal mijn hobby. Ik heb me 
zelfs weer ingeschreven om een vervolgcursus bloemschikken te gaan volgen”, besluit ze enthousiast.    
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Dank aan Mannenkoor “Lauwerkrans” 
Het aantal leden van mannenkoor “Lauwerkrans” is de laatste jaren zo snel 
gedaald ,mede door Corona, dat de vereniging heeft besloten om te stoppen. De 
Lauwerkrans werd in 1938 opgericht. Het koor groeide uit tot een van de 
toonaangevende zangverenigingen in Zuid Limburg. Het mannenkoor maakte 
veel concertreizen o.m. naar Londen, Salzburg, Wenen en Straatsburg. In eigen 
dorp was het galaconcert elk jaar weer een hoogtepunt. 
Er is altijd een nauwe betrokkenheid geweest met de kerk en de gemeenschap in 
Mechelen. Het eerste optreden van Mannenkoor Lauwerkrans in onze 
parochiekerk vond plaats, samen met het Kerkelijk Zangkoor, op 25 december 
1949. Er werd een heilige Mis opgedragen en uitgezonden voor onze militairen 
gelegerd in het toenmalige Nederlands-Indië. 
Door het koor werden kerstconcerten uitgevoerd, soms samen met andere 
verenigingen en ook   galaconcerten met gerenommeerde sollisten. Hun jaarlijkse feestdag van de patroonheilige werd 
altijd begonnen met een viering en het muzikaal opluisteren van de mis in de parochiekerk. Aansluitend volgde dan een 
feestavond. 
De parochie bedankt Mannenkoor “Lauwerkrans” voor de lange en mooie traditie van hun betrokkenheid bij de parochie. 

Nieuws van het Parochie cluster EMS   (Epen, Mechelen & Slenaken) & Morgenster 
Vormsel viering in Epen 
Op vrijdag 20 mei was vicaris Rens naar Epen gekomen om het H. Vormsel te komen toedienen. 

Processie naar Moresnet 
Op de tweede zaterdag van mei was traditioneel de processie naar Moresnet. Om 07.30 uur 
vertrok men vanaf de pastorie van Epen. Na aankomst in Moresnet werd er samen de H. Mis 
gevierd. Na de lunch waren er de Kruisweg en de zegen van het Allerheiligste.  

Dekenale misdienaarsdag 
Op 21 mei werd er in Epen de dekenale misdienaars dag georganiseerd.  

Kapelaan Siju tot priester gewijd 
Op zondag 24 mei werd kapelaan Siju tot priester gewijd in de Sint 
Xaveriuskathedraal te Kottar, India. In de dagen erna vierde hij zijn eerste H.Mis in 
de parochie waar hij geboren en gedoopt werd. Afgelopen weken is hij voorgegaan 
in de parochies waar hij werkzaam is: op zaterdag 21 mei in de Sint Dionysiuskerk 
te Nijswiller; zondag 22 mei in de H. Cunibertuskerk te Wahlwiller en op zondag 29 
mei vierde hij zijn eerste H.Mis in de H. Agathakerk te Eys. 

Nieuws van het bisdom & de Wereld kerk 
Boek van de bisschop Harrie 
Getuigen van de verrijzenis: In de zomer van 2021 werd bij bisschop Harrie Smeets van 
Roermond een levensbedreigende ziekte geconstateerd. In plaats van bij de pakken neer 
te zitten, besloot de bisschop dat het tijd was om een aantal teksten die hij in zijn tijd als 
pastoor-deken in Venray geschreven heeft te bundelen en uit te geven. In deze verhalen 
getuigt Mgr. Smeets van zijn diepe geloof dat het leven steker is dan de dood. 

Nieuwe Nederlandse heiligen: Pater Titus Brandsma 
Op zondag 15 mei werd voor het eerst in 15 jaar weer een Nederlander heiligverklaard. De 
pater karmeliet Titus Brandsma werd toen samen met nog negen anderen door paus Franciscus 
officieel bijgeschreven in de lijst van heiligen. Brandsma kwam uit Friesland, maar verbleef 
gedurende zijn leven ook enige tijd in het karmelietenklooster in Merkelbeek.

In januari 1942 bezocht Brandsma samen met de aartsbisschop de hoofdredacteuren van de katholieke kranten om hen 
ervan te overtuigen geen advertenties van de NSB op te nemen. Dat werd door de nazi’s als een openlijke daad van 
verzet gezien. Brandsma werd aangemerkt als een gevaarlijk persoon. Hij werd opgepakt en na een reis langs diverse 
gevangenissen en kampen werd hij 27 juli 1942 op gruwelijke wijze in het concentratiekamp Dachau vermoord. In 1985 
werd Titus Brandsma zalig verklaard en nu – precies 80 jaar na zijn dood – volgde zijn heiligverklaring.
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