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VOORWOORD 
 
 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Vol goede moed, vol plannen en met een volle 
agenda startten we het nieuwe jaar. Rond carnaval werd langzaamaan duidelijk dat 
het een heel ander jaar zou worden. Een ogenschijnlijk onschuldig en onzichtbaar 
virus bepaalde ons levensritme en liet ons beseffen hoe kwetsbaar ons leven is. We 
willen ons inzetten voor kwetsbare mensen om ons heen, maar moesten erkennen 
dat we zelf ook erg kwetsbaar zijn.  
 
Agenda’s werden leeg gemaakt, activiteiten één voor één afgeblazen of uitgesteld, 
we zaten thuis. Voor kwetsbare mensen was de situatie nog ernstiger: helemaal 
alleen, elke dag hetzelfde en verstoken van contact met medemensen. Het vergt 
creativiteit en doorzettingsvermogen in die omstandigheden er toch voor elkaar te 
zijn. We hebben het afgelopen jaar geprobeerd om te zien naar elkaar.  
 
Eind 2019 hadden we het voornemen om een nieuwe stichting op te richten om de 
verschillende activiteiten voor kwetsbare mensen in Wijlre en omgeving te 
coördineren. Het initiatief voor de activiteiten was eind 2013 ontstaan vanuit de  
St. Gertrudisparochie. De coronacrisis heeft de oprichting vertraagd maar eind 2020 
is de Stichting M Viefentwintig uiteindelijk opgericht.  
 
In dit jaarverslag kunt u lezen met welke activiteiten we in 2020 hebben geprobeerd 
op afstand elkaar nabij te zijn.  
 
Wijlre, 17 maart 2021 
 
 
Bestuur, coördinatoren en vrijwilligers van Stichting M Viefentwintig 
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HISTORIE 
 
Op 13 maart 2013 is Jorge Bergoglio gekozen tot paus en 
hij heeft de naam Franciscus gekozen. Met de keuze voor 
die naam maakte hij ook een keuze voor een programma. 
In zijn optreden als paus stelt hij zorg en aandacht voor de 
mens in nood en barmhartigheid centraal. Volgens Paus 
Franciscus “moet de kerk zijn als een veldhospitaal waar 
mensen in de strijd van hun leven genezing vinden van hun kwetsuren.”  
 
Bisschop Frans Wiertz van Roermond heeft in zijn adventsboodschap van 2013 
opgeroepen om Paus Franciscusgroepen op te richten in de parochies van Limburg.   
Op 27 december 2013 hebben Ed Meessen en Kasper Donners een brief gestuurd 
aan bisschop Wiertz dat ze als werkgroep van de St. Gertrudisparochie in Wijlre met 
een Paus Franciscusgroep zijn gestart en op zoek gaan naar de “gewonden” in onze 
omgeving.  
 
Sinds de start van de Paus Franciscusgroep bestaan de activiteiten uit o.a. 
individuele hulp aan mensen, een telefonische hulpdienst, het begeleiden en 
integreren van vluchtelingen, de Hoeskamer waar maandelijks mensen elkaar 
ontmoeten bij een maaltijd, een inzamelactie voor de voedselbank begin december, 
het verdelen van kerstpakketten en het voortzetten en verbreden van de activiteiten 
van de voormalige afdeling Wijlre van de Zonnebloem.  
 
Op 9 december 2020 is de Stichting M Viefentwintig opgericht.  
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OPRICHTING STICHTING M VIEFENTWINTIG 
 
 
 
De dienende activiteiten zijn steeds verricht als werkgroep en onder 
verantwoordelijkheid van de St. Gertrudisparochie. Uit overleg van de coördinatoren 
van de Paus Franciscusgroep met het parochiebestuur en met donateurs en 
subsidiegevers is gebleken dat voortzetting van de activiteiten in een zelfstandige 
stichting praktische voordelen heeft. Er is besloten tot oprichting van een stichting los 
van de St. Gertrudisparochie om de diaconale activiteiten te organiseren. Vroeger 
was dat gebruikelijk in de vorm van een armbestuur en binnen de protestantse 
kerken is de diaconie ook apart van de geloofsgemeenschap georganiseerd.  
 
De doelstellingen van de stichting zijn gebaseerd op evangelische waarden waarbij 
de werken van barmhartigheid centraal staan:  
 

• de hongerigen voeden,  
• de dorstigen laven,  
• de naakten kleden,  
• vreemdelingen opnemen,  
• de zieken en  
• de gevangenen bezoeken.  

 
Deze werken van barmhartigheid staan vermeld in het evangelie van Matteüs in 
hoofdstuk 25. De naam van de stichting M Viefentwintig verwijst daarnaar. De 
stichting heeft zich dan ook ten doel gesteld deze werken van barmhartigheid in 
praktijk te brengen.  
 
De stichting richt zich vanaf de oprichting op de inwoners van Wijlre. Sinds een 
aantal jaren worden ook inwoners van Gulpen ondersteund en zijn een aantal 
vrijwilligers uit Gulpen actief. Barmhartigheid kent geen grenzen en hulpvragen vanuit 
andere kernen van Gulpen-Wittem of het heuvelland worden doorgeleid naar lokale 
initiatieven of andere hulpinstellingen. Indien dat niet lukt, proberen we zelf een 
oplossing te bieden.  
 
De verbondenheid met de St. Gertrudisparochie is en blijft ook verankerd in de 
statuten. De parochie ondersteunt de stichting ook financieel en praktisch. Het 
parochiecentrum is tevens het vestigingsadres van de stichting, waar activiteiten en 
overleg plaatsvinden.  
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PAUS FRANCISCUSGROEP 
 
 
Coördinatiegroep 
 
De Paus Franciscusgroep wordt aangestuurd door een coördinatiegroep van 
vrijwilligers die maandelijks vergaderen. De bestuursleden van stichting m 
Viefentwintig maken daar ook deel van uit. De verschillende activiteiten worden door 
de coördinatiegroep aangestuurd. Tijdens het maandelijkse overleg ontvangt de 
coördinatiegroep vaak gasten van andere hulpverlenende instellingen. In 2020 is er 
overleg geweest met  
 

• Project laaggeletterdheid bibliotheek Gulpen: Ger Le Coeur en Wim van 
Baalen op 5 februari 2020 

• Anja Schreurs van de vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem op 7 oktober 
• Wethouder Piet Franssen op 4 november  

 

 
De coördinatiegroep van de Paus Franciscusgroep v.l.n.r. Frank Schoonbrood, Wies Neuefeind,  

Sjef Ramakers, Ed Meessen, Pierre Steijns, Kasper Donners en Lodewijk Duyvendak.  

Op de foto ontbreken Fons Bessems en Fred Könnemann.  
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Afscheid Ed Meesen en uitreiking De Moes 
 
Op 19 augustus 2020 heeft Ed Meessen de leeftijd van 75 jaar bereikt. Voor hem 
betekent het dat hij niet langer deel uit wil maken van de coördinatoren van de Paus 
Franciscusgroep. Hij gaat verder als vrijwilliger. Die leeftijd betekent gelukkig niet dat 
Ed niet meer beschikbaar is voor vrijwilligerswerk, maar in de toekomst wil hij meer 
doen en minder denken en regelen. 
 
Op zondag 4 oktober 2020, feestdag van St. Franciscus van Assisi, is aan  
Ed Meessen in de St. Gertrudiskerk van Wijlre de parochiële onderscheiding, “De 
Moes”, uitgereikt. Vanwege de feestdag van St. Fanciscus is tijdens die viering 
speciaal stil gestaan bij het werk van de Paus Franciscusgroep, die sinds eind 2013 
in Wijlre actief is.  
 
Paus Franciscusgroep 
In het najaar van 2013 hadden Ed Meessen en Kasper Donners het plan om samen 
een website voor onze parochie te gaan maken. Hiervoor gingen ze op cursus in ’s-
Gravenvoeren. Iedere maandagavond in de auto hadden ze mooie gesprekken over 
wat hen bezighield en wat hen bezielde. Voor hen beiden was het belangrijk om 
gelovig te zijn, maar dat betekent ook dat je er iets mee moet doen. Handen en 
voeten geven aan je geloof.  
 
Samen met Wies Neuefeind gingen ze aan de slag. Inmiddels zijn ze bijna 7 jaar 
verder en functioneert de Paus Franciscusgroep.  
 
Kerkbestuur en kerkrestauratie 
Al meer dan 25 jaar heeft Ed Meessen 
zich ingezet voor de parochie. Ed is lid 
geweest van het kerkbestuur tijdens de 
restauratie, is reeds vele jaren 
eindredacteur van het parochieblad en 
heeft uiteindelijk toch de website mee 
vorm gegeven.  
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750 jaar Wijlre: Samen vieren we WIJlre! 
In 2009 ontstonden plannen om het 750-jarig bestaan van onze parochie groots te 
gaan vieren in 2012-2013. De vraag om mee te gaan organiseren beantwoordde Ed 
positief en hij werd voorzitter van de stichting. Bijna 5 jaar is het bestuur bezig 
geweest met de plannen, voorbereiding en uitvoering. Tot op de dag van vandaag 
kijkt ons dorp terug op een geweldig feest, waarbij Truuj één van de hoogtepunten 
was. Samen vieren we Wij lre! Met de nadruk op Wij in Wij lre. Wijlre kan er nog jaren 
op teren en de saamhorigheid van toen is de basis geweest voor vele initiatieven in 
ons dorp. Het batige saldo van afgerond € 1.500 van 750 jaar Wijlre is de financiële 
basis geweest waarmee de Paus Franciscusgroep aan de slag is gegaan.  
 
Parochiële onderscheiding “De Moes”  
Patrones van de Wijlrese parochie is St. Gertrudis, 
Gertrudis wordt steeds afgebeeld als abdis van het 
klooster in Nijvel met een staf in haar hand, waarlangs 
een aantal muisjes omhoog kruipen. Die muis langs 
haar staf, of in het Limburgs dialect, “de Moes”, is door 
de parochie van Wijlre gekozen als symbool om de 
bijzondere waardering voor haar vrijwilligers te uiten. 
Geen grote leeuw die brult of een olifant die alles omver 
loopt, maar een kleine muis die zich dienstbaar opstelt 
voor anderen.   
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Vrijwilligers  
 
De Paus Franciscusgroep kan terugvallen op ongeveer 25 
vrijwilligers in Wijlre en Gulpen. Een aantal vrijwilligers helpt 
incidenteel of eenmaal per jaar, andere vrijwilligers helpen 
vaker mee. Zonder vrijwilligers zouden de activiteiten niet 
kunnen plaatsvinden.  
 
Vrijwilligers worden ingezet als hun specifieke talenten 
gevraagd worden. Dat betekent inzet van de “handige 
harries” bij klussen in huis of de tuin, “lieve liesjes” voor 
bezoekwerk of een luisterend oor 
en “bureaumensen” om te helpen 
met formulieren of brieven. We 
zijn bevoorrecht dat we kunnen 
beschikken over een grote 
variëteit aan vrijwilligers.  
 
Afgelopen jaar hebben alle 
vrijwilligers voor Kerstmis een 
bedankkaartje ontvangen voor 
hun inzet in welke vorm dan 
ook.  
 
Tijdens de vrijwilligersdag van de gemeente Gulpen-Wittem in 2019 mocht de Paus 
Franciscusgroep de vrijwilligersprijs winnen. Het geldbedrag van de prijs is gebruikt 
voor de kerstpakkettenactie. 
 
 
Flyers  
 
In 2020 heeft de Paus Franciscusgroep eigen flyers laten maken die binnen de 
kernen Wijlre en Gulpen zijn verspreid. Op de flyers staat het telefoonnummer en het 
e-mailadres vermeld. De activiteiten van de Paus Franciscusgroep zijn eveneens op 
de flyer opgenomen. Het zijn handzame kleine flyers op A6-formaat die je 
gemakkelijk meeneemt, doorgeeft of op een prikbord hangt. Hiermee hopen we 
mensen te bereiken die onze hulp kunnen gebruiken. Ondanks dat de Paus 
Franciscusgroep al een aantal jaren actief is, merken we dat niet alle inwoners van 
Wijlre en Gulpen de activiteiten voldoende kennen.  
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Netwerk en maatschappelijk overleg 
 
De Paus Franciscusgroep werkt aan een netwerk van hulpinstanties en 
beleidsmakers. Door regelmatig overleg zijn de activiteiten van de groep bekend bij 
o.a. de gemeente Gulpen-Wittem, de sociale dienst, huisartsenpraktijk Wijlre en 
maatschappelijk werk / Trajekt. In de regio is ons initiatief eveneens bekend en zijn 
we al een aantal keren gevraagd mee te denken om vergelijkbare initiatieven op te 
zetten. Sinds anderhalf jaar is de Paus Franciscusgroep zelf ook actief geworden in 
Gulpen. Tevens kunnen de praktijkervaringen van de Paus Franciscusgroep worden 
meegenomen bij het maken van beleid en het verbeteren van de uitvoering daarvan.  
 
De praktijkervaringen van de Paus Franciscusgroep en het regelmatige overleg 
hebben ertoe geleid dat de gemeente haar beleid heeft aangepast en de uitvoering 
mede op die ervaringen heeft gebaseerd. Concreet heeft de gemeente de 
benadering en begeleiding van mensen, die vanuit een uitkering overgaan naar werk, 
uitgebreid. Door het overleg en onze ervaringen probeert de gemeente de 
armoedeval te voorkomen en heel praktisch te begeleiden door een meer integrale 
aanpak. De gemeente Gulpen-Wittem doet dit echt anders. Ook de ontwikkeling van 
een sociale kaart, het vertalen van formulieren in het Arabisch en Eritrees en het 
maken van aanvullend flankerend beleid ervaren we als positieve gevolgen van ons 
overleg. Het functioneren als katalysator van deze ontwikkelingen ervaren we als een 
positieve bijdrage.  
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Er is periodiek overleg met de wethouder sociale zaken van de gemeente Gulpen-
Wittem en regelmatig ambtelijk overleg door Pierre Steijns en Ed Meessen. Sinds het 
vertrek van Ed Meessen neemt Frank Schoonbrood deel aan het overleg.  
In 2020 is er 3 keer overleg geweest met de wethouder en 4 keer ambtelijk overleg.  
Met maatschappelijk werk – Trajekt is er 3 keer overleg geweest in 2020 en met de 
sociale dienst 2 keer.  
 
Minder structureel maar wel regelmatig is er overleg geweest in 2020 met: 

• Basisschool Op de 10 Bunder 
• Alzheimercafé 
• Bibliotheek Gulpen 
• Bewonersnetwerk Wijlre 
• Diaconale werkgroepen uit het Heuvelland  
• Casemanagers Hulp bij Dementie 

 
Op 16 januari 2020 was er in Gulpen een ontmoeting van de diaconale werkgroepen 
en initiatieven binnen de parochies van het dekenaat Gulpen (parochies in de 
gemeentes Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Vaals). 
Ook de protestantste gemeente Maas-Heuvelland nam deel aan het overleg.  
De Paus Franciscusgroep heeft haar activiteiten gepresenteerd tijdens dit overleg 
evenals de andere werkgroepen en initiatieven. Besloten is tot een jaarlijks overleg 
om elkaar bij te praten en te bemoedigen. 
 
Ed Meessen heeft namens de Paus 
Franciscusgroep ook deelgenomen aan het 
symposium van de gemeente Gulpen-Wittem 
tegen eenzaamheid op  
1 oktober 2020. Daarbij heeft hij ook namens de 
Paus Franciscusgroep het convenant tegen 
eenzaamheid ondertekend. Zijn bijdrage is 
terug te kijken via de youtube-pagina van de 
gemeente Gulpen-Wittem.   
 
Een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het 
symposium was het positioneren van het 
vervoersprobleem van ouderen. Er bestaat een 
oplossing hiervoor met belbussen en collectief 
vervoer. Probleem daarvan is vaak de moeilijke 
planning en het maken van afspraken. In de praktijk willen ouderen op vaste 
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momenten in de week of de maand naar activiteiten in de Heiligershook, het 
parochiecentrum of het Wielderhoes worden gebracht. De oplossing via het collectief 
vervoer werkt dan niet praktisch. Veel te vroeg of te laat. Deze ritten zijn gemakkelijk 
te pannen omdat de momenten al weken van te voren bekend zijn. De gemeente 
Gulpen-Wittem heeft toegezegd dit probleem op te pakken.  
 
Samenwerkingspartners 
 
De Paus Franciscusgroep doet haar werk niet alleen. Uitgangspunt is dat de 
activiteiten die anderen niet of onvoldoende doen, door de Paus Franciscusgroep 
worden opgepakt.  
 
Het belangrijkste is dat mensen omzien naar elkaar en niet welke organisatie die taak 
op zich neemt. Het subsidiariteitsprincipe is daarbij leidend. We zijn ons er steeds 
van bewust dat de meeste hulp en ondersteuning gebeurt door gezinsleden en 
familie, mantelzorgers en buren. Die hulp is veel belangrijker dan onze bijdrage. Als 
er op de Paus Franciscusgroep tenslotte een beroep wordt gedaan, proberen we te 
helpen zonder vragen te stellen.   
 
Bij de uitvoering van onze activiteiten werken we samen met andere partners die ook 
actief zijn in “omzien naar elkaar”: 
 

• Limburgs diaconaal fonds 
• Elk kind telt mee 
• Laurentiusparochie Voerendaal 
• R.K. Caritasfonds 
• Dress for succes 
• Parochiële werkgroepen in de regio 
• Protestantse gemeente Maas-Heuvelland 
• Voedselbank 
• Kledingbank 
• Vincentiusvereniging 
• Leven naast de brouwerij 

 
De Paus Franciscusgroep is in 2020 ook betrokken bij het organiseren van de 
nieuwe klussendienst “Gulpen-Wittem” helpt. Sjef Ramakers bekijkt in overleg met 
Henk van Empel de mogelijkheden om de klusbus en de gereedschappen van de 
klussendiensten voor de gemeentes Vaals en Gulpen-Wittem ook voor de inwoners 
van onze kernen bereikbaar te maken.   
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Telefonische hulpdienst 
 
Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de coördinatiegroep wordt de stand van 
zaken van de lopende hulpvragen en de binnengekomen telefoontjes besproken. De 
mobiele telefoon wordt maandelijks doorgegeven aan een andere vrijwilliger. 
 
De individuele hulpvragen worden besproken. Hierbij wordt gekeken wie het beste 
invulling kan geven aan de hulpvraag. Hulp start vaak bij degene die telefoondienst 
heeft en individueel, via de mail of de groepsapp de andere leden van de 
coördinatiegroep inschakelt. Gelukkig kunnen we voor specifieke hulpvragen 
terugvallen op een netwerk van ongeveer 25 vrijwilligers die casusgericht en 
incidenteel meehelpen.  
 
Hulpvragen vanuit andere kernen van Gulpen-Wittem of het Heuvelland worden 
doorgeleid naar lokale initiatieven of andere hulpinstellingen. Indien dat niet lukt, 
proberen we zelf een oplossing te bieden.  
 
Onderstaande tabel geeft een indruk van de onderwerpen en het aantal hulpvragen 
die via de telefoondienst binnen kwamen: 
 

 2020 2019 
Tuin 5 3 
Woning 4 6 
Verhuizen 2 1 
Meubels 5 - 
Speelgoed 7 - 
Vervoer 5 - 
Formulieren, brieven 29 27 
Computer 2 1 
Bezoek 4 8 
Wandelen 3 - 
Taalmaatje 1 - 
Kleding - 1 
Medisch 1 - 
Doorverwijzen 17 12 

Totaal  85 60 
 
 
 



 
 

13 
 

Stichting M Viefentwintig 
  

In de tabel zijn het aantal mensen opgenomen die de Paus Franciscusgroep heeft 
kunnen helpen. Mensen kunnen meerdere keren bellen en vaker geholpen worden. 
Soms kan hulp ook een aantal weken of maanden duren.   
 
Zoals uit de tabel blijkt hebben de coördinatoren en vrijwilligers van de Paus 
Franciscusgroep in 2020 o.a. tuintjes opgeknapt of eenmalig onderhouden, woningen  
opgeknapt of geholpen met klusjes in huis en het vervoer verzorgd naar het 
ziekenhuis en zorg/hulpverleners. Een tijdlang is ook het voedselpakket opgehaald 
bij de voedselbank in Vaals vanwege een defecte scootmobiel.  
 
Financieel hebben we bijgesprongen bij de aanschaf van een bril. We hebben 
meegeholpen met het verdelen van onverkocht brood in Wijlre en Gulpen op 
zaterdag, dat deken Bronneberg wekelijks van een bakker in Gulpen krijgt. 
Regelmatig bezorgen mensen kinderkleding of speelgoed die we verder leiden naar 
een gespecialiseerde kinderkledingbank “Elk kind telt mee” of naar het 
speelgoedinitiatief van de Laurentiusparochie Voerendaal.  
 
Zeer regelmatig helpen we mensen met formulieren invullen, belastingaangifte doen, 
brieven schrijven en communiceren met uitkeringsinstanties, sociale dienst en 
maatschappelijk werk. Voor sommige mensen zijn we ook aanspreekpunt voor 
hulpinstellingen of helpen mee met de persoonlijke begeleiding. Een enkele keer 
proberen we binnen onze netwerken ook mensen te begeleiden naar werk.  
 
Met name in de eerste weken van de intelligente lockdown hebben we veel vragen 
over het bezorgen van boodschappen gekregen. Deze vragen hebben we kunnen 
oplossen met doorverwijzing naar de lokale winkeliers.  
 
 
Acties tijdens coronajaar 
 
Vanwege corona was er in 2020 nieuwe creativiteit noodzakelijk om mensen op 
afstand toch nabij te zijn. Daartoe zijn er gedurende het jaar verschillende initiatieven 
genomen om mensen die alleen zijn, mensen die moeten leven met het gemis van 
een dierbare, zieke mensen en ouderen, te laten merken dat ze er niet alleen voor 
staan.  
 
  



 
 

14 
 

Stichting M Viefentwintig 
  

Tekeningenacties 
Om oud en jong met elkaar te verbinden hebben we eind maart onderstaand bericht 
gestuurd aan de kinderen van Basisschool op de 10 Bunder van Wijlre: 
 

Beste kinderen van Wijlre, 
 
Het is voor iedereen een moeilijke tijd.  
Jullie mogen niet naar school. Mensen in het 
verzorgingshuis mogen geen bezoek krijgen en 
ouderen in Wijlre moeten binnen blijven en 
hebben ook veel minder contact.  
 
We zouden het fijn vinden als jullie een kaart of 
een tekening voor iemand in het verzorgingshuis 
willen maken of voor een oudere in Wijlre. Jullie 
mogen er ook meer dan één maken natuurlijk! 
 
Je kunt de kaart of tekening in de brievenbus gooien bij Diana Curfs-Sleijpen, Pastoor 
Steinbuschstraat 3 in Wijlre. Zij zorgt ervoor dat de kaartjes en tekening terecht komen bij de 
mensen in het Dr. Ackenshuis, Klein Gulpen en de ouderen in Wijlre. 
 
De kinderen van Wijlre en de mensen van woonvorm Radar hebben veel tekeningen 
en knutselwerkjes gemaakt. Dat betekende dat we naast de mensen in het Dr. 
Ackenshuis bij ongeveer 70 adressen in Wijlre op 28 maart 2020 een kaartje, 
tekening of knutselwerkje hebben bezorgd met een begeleidende brief om de moed 
erin te houden.  
 
We hebben de oproep aan de kinderen herhaald en op 27 april en op 31 mei hebben 
we opnieuw bij ongeveer 70 mensen een mooie tekening of knutselwerkje mogen 
bezorgen. Mensen die een arm om hen heen kunnen gebruiken in deze moeizame 
tijd van Corona. Aan de ontvangers van de tekeningen hebben we gevraagd om als 
teken van verbondenheid de tekening voor het raam te plaatsen. Dat hebben veel 
mensen ook gedaan, sommige tekeningen staan er begin 2021 nog. Op afstand oud 
en jong met elkaar verbonden. 
 

De kinderen mochten ook leuke reacties 
terugkrijgen. Een mooie bedankkaart willen we hier 
ook meenemen.  
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Palmpasen en moederdag 
Op palmzondag 5 april 2020 hebben we een 
palmtakje bezorgd bij ruim 100 adressen in Wijlre 
met een brief ter bemoediging in deze moeilijke tijd. 
 
Op zondag 10 mei vierden we Moederdag. We 
hebben dat weekend bij ca. 60 adressen een 
bloemetje bezorgd met een wens en bericht dat we 
aan iedereen denken. Daarbij hebben we ons niet 
beperkt tot de moeders maar geprobeerd ook 
mensen die geen moeder zijn een hart onder de 
riem te steken.  
 
Eind 2020 bleek bij een persoonlijk bezoek aan een 
van de ontvangers van het moederdagbloemetje dat deze actie in goede aarde te 
zijn gevallen. Een mevrouw was erg dankbaar en liet het plantje zien dat ze voor 

moederdag had gekregen en sindsdien 
liefdevol had verzorgd. Mooi om zo van 
betekenis te kunnen zijn voor elkaar en 
op afstand elkaar toch het gevoel van 
nabijheid te geven 
 
Een aantal andere verrassingsacties met 
Vaderdag, Sinterklaas en Kerstmis zijn 
uitgevoerd door de vrijwilligers van Bie 
Truuj.  
 
 
Coronaflyer “samen door de crisis” 
Samen met het bewonersnetwerk en de 
buurtverenigingen heeft de Paus 
Franciscusgroep meegewerkt aan de 
flyer “samen door de crisis” die de 
gemeente mogelijk maakte.  
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Activiteiten voor kinderen 
 
Uitstapje naar de schouwburg in Heerlen 
Op 5 januari bezochten vrijwilligers van de Paus Franciscusgroep met een groep van 
20 kinderen uit Wijlre en Gulpen de dansvoorstelling Lepeltje Lepeltje in Parkstad 
Limburg Theaters. Voorafgaand aan de voorstelling hebben de kinderen 
deelgenomen aan een creatieve workshop om een prachtige vlinder te maken.  
Na afloop waren er frietjes bij Tuutje van Ruudje. Een leuk uitstapje ter afsluiting van 
de kerstvakantie. 
 
Het plan was om in 2020 meer activiteiten voor kinderen te organiseren of kinderen 
te laten deelnemen aan Kindervakantiewerk Wijlre. Vanwege corona is dat niet 
mogelijk gebleken.  
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Sport- en cultuurfonds 
De Paus Franciscusgroep vroeg sinds de erkenning als intermediair in 2018 voor 
ongeveer 35 kinderen een financiële bijdrage aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Sinds een aantal jaren is de Paus Franciscusgroep erkend intermediair. Op deze 
manier wordt het kinderen financieel mogelijk gemaakt om deel te nemen aan sport 
en cultuur. Zwemlessen, de contributie van de voetbalclub en een judo-outfit, maar 
ook de muzieklessen bij de harmonie of dansles worden via het sport- en 
cultuurfonds mogelijk gemaakt.  
 

 2020 2019 
Sport 9 13 
Cultuur - 4 

 
 
Speelgoed en babyartikelen 
Regelmatig wordt speelgoed, kinderkleding en kinderboeken aangeboden door 
inwoners van Wijlre die opruimen of hun spullen aan het goede doel willen geven. 
We halen de spullen op en zorgen dat ze goed terecht komen. Daarin werken we 
samen met vluchtelingenwerk, stichting Elk Kind telt mee en de Laurentiusparochie in 
Voerendaal. We hebben ook een aantal keren bemiddeld bij het zoeken naar een 
kinderwagen, baby-artikelen of kindermeubilair.  
 
Sinterklaasactie 
Op initiatief van een lieve en attente 
inwoner van Wijlre en met aanvulling 
van Jeugd en Jongerenwerk Wijlre 
mocht de Paus Franciscusgroep op 
pakjesavond bijna 30 kinderen blij 
maken. Het was heel dankbaar werk 
om Sinterklaas te assisteren!! 
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Inzamelacties voedselbank 
 
Voorjaar 2020 
Na de eerste weken van de coronapandemie werd duidelijk dat de nood voor de 
voedselbanken hoog was. We zijn gestart met een inzamelactie die 3 maanden heeft 
geduurd. Van begin april tot eind juni zijn de kerken van Wijlre en Gulpen 
opengesteld om mensen de gelegenheid te geven te bidden en een kaarsje te laten 

aansteken maar ook om houdbare levensmiddelen in te leveren. 
De kerk van Gulpen is permanent open maar de kerk van Wijlre 
is drie maanden door vrijwilligers open gehouden op woensdag 
en zondag tussen 10 en 12 uur.  
 
In die maanden hebben de parochies Wijlre en Gulpen samen 
ruim 30 kratten levensmiddelen bezorgd bij de voedselbank. 
Ook is er in Wijlre voor een bedrag van € 350 gedoneerd in de 
collectebus voor de voedselbank. De SPAR in Wijlre wilde ook 
haar bijdrage leveren en doneerde een hele winkelwagen vol 
houdbare levensmiddelen voor de voedselbank. De donateurs 
hopen dat het bij de goede mensen terecht komt. De 
voedselbank ziet daar op toe en selecteert streng.  

 
Jaarlijkse eindejaars-inzamelactie  
De afgelopen jaren is het traditie 
geworden dat we een inzamelactie 
houden voor de Voedselbank. Het blijft 
helaas heel hard nodig. Voor het 7e jaar 
organiseerden we deze inzamelactie in 
Wijlre. Dit jaar ook in de kerk van 
Gulpen. Vanaf de start hebben we 
meegedaan met de inzamelactie van L1. 
Nadat L1 is gestopt met de 
Voedselbankactie, is de Paus 
Franciscusgroep met deze actie blijven 
doorgaan. In het parochieblad hebben 
we een rood inlegvel verspreid om aandacht te vragen voor de actie. In de kerk van 
Gulpen konden mensen overdag terecht om levensmiddelen in te leveren. 
Gedurende twee weken hebben vrijwilligers het parochiecentrum in Wijlre aan de 
Holegracht bemenst om de gelegenheid te geven levensmiddelen in te leveren.  
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Met het inzamelen van lang houdbare producten helpen 
we gezinnen in Limburg die helaas niet in deze eerste 
levensbehoefte kunnen voorzien.  
 
Wij met z’n allen kunnen er voor zorgen dat er ‘wat meer 
spek op de ribben’ komt van de Voedselbanken, zodat zij 
een buffer kunnen vormen voor dié momenten dat zij 
geen aanvoer van middelen hebben en dan toch de 
mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank kunnen 
helpen.  
 
Begin december heeft de Voedselbank 35 kratten 
ingezamelde levensmiddelen opgehaald. Dat waren maar 
liefst 1.263 producten, bijna 25% meer dan vorig jaar. 
 
 
 
Kerstpakkettenactie 
 
In de week voor Kerstmis zijn de vrijwilligers van de Paus Franciscusgroep van de St. 
Gertrudisparochie in Wijlre in de weer geweest om zelf 120 kerstpakketten samen te 
stellen en vervolgens te bezorgen. Daarbij zijn we met name op zoek gegaan naar 
mensen die een arm om hen heen goed kunnen gebruiken. We willen met deze actie 
mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben een hart onder de riem steken of 
een arm om hen heen slaan. Omzien naar elkaar.  
 

Het gaat dus niet zo zeer om mensen 
die het financieel niet breed hebben, 
maar mensen die een hart onder riem 
kunnen gebruiken. Mensen en gezinnen 
die getroffen zijn door ziekte of gemis 
van een dierbare, het verlies van een 
baan of een moeilijke periode hebben 
doorgemaakt. We hebben geprobeerd 
een beetje licht te brengen en te laten 
merken dat ieder mens meetelt. Ieder 
mens is waardevol! 
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Verdeling kerstpakketten 
De verdeling gebeurt o.a. door Trajekt, huisartsenpraktijk Wijlre, de Hoeskamer 
Wielder en de vrijwilligers van de Paus Franciscusgroep zelf.  
 
Kinderen uit Wijlre geven de 
kerstpakkettenactie extra dimensie 
De kinderen van basisschool Op de Tien 
Bunder van Wijlre hebben ruim 120 
tekeningen en knutselwerkjes gemaakt voor 
in de kerstpakketten.  
Daar zijn we erg blij mee. De kinderen 
hebben een glimlach getoverd op de 
gezichten van de ontvangers van de 
kerstpakketten  met hun hartverwarmende 
teksten op de tekeningen of knutselwerkjes. 
Op deze manier kunnen we mensen een hart 
onder de riem te steken.  
 
De vormelingen van Wijlre hebben bovendien geholpen met het vullen van de 
kerstpakketten. Vanwege corona hadden we veel plaats nodig en bij uitzondering 
mocht in de kerk van Wijlre een kerstpakketten-vulstraat worden ingericht.  
Op veilige afstand van elkaar rolden de kinderen de kerstpakketten op karretjes naar 
elkaar. Iedereen legde zijn artikelen van het kerstpakket in de doos. 
De vormelingen hebben de opdracht in praktijk gebracht waar ze met het vormsel ja 
tegen zeggen. Chapeau! Het was ook nog eens heel gezellig. Op deze manier 
hebben we opnieuw een mooie verbinding tussen oud en jong tot stand gebracht.  
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Financiële bijdragen 
Het pakket is samengesteld met producten van de winkeliers uit Wijlre. Zij leverden 
met forse kortingen: ‘t Krieltje, bakkerij Henrotte, plantencentrum Kapolder, drukkerij 
BPR, boerderijwinkel Fromberg, Spar Wijlre en kaashandel Peerboom.  
Drukkerij BPR leverde gratis de dozen voor de kerstpakketten.  
 
Financieel is de actie mede mogelijk gemaakt door de parochie Wijlre, de gemeente 
Gulpen-Wittem, r.k. Caritasfonds Gulpen, cultuurfonds Wittem, huisartsenpraktijk 
Wijlre en particuliere donaties. Heel erg bedankt daarvoor! 
Voorgaande jaren konden we kerkdeurcollectes houden na afloop van de vieringen 
met Kerstmis maar dat lukte dit jaar niet vanwege Corona. Daardoor hebben we een 
stevig financieel tekort dat we uit onze reserves hebben betaald.  
Omzien naar elkaar doet goed. 
 
Voedselbonnen 
De Paus Franciscusgroep heeft bij de SPAR in Wijlre voedselbonnen gekocht van  
€ 10 per stuk. De voedselbonnen worden in noodsituaties aan mensen gegeven die 
het nodig hebben. Het grootste deel van de voedselbonnen wordt door 
maatschappelijk werk / Trajekt en door de sociale dienst aan mensen gegeven in 
noodsituaties. Dat is geheel ter beoordeling van de begeleiders van Trajekt of de 
sociale dienst. De afgelopen jaren hebben we 30 voedselbonnen verdeeld.  
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HOESKAMER WIELDER 
 
Vanaf woensdag 2 september 2015 is in het parochiecentrum  
van Wijlre het huiskamerproject Wijlre gestart onder de naam  
“Hoeskamer Wielder”. Op de eerste woensdag van de maand  
gezellig samen eten en daarna een gezellige middag hebben  
met elkaar.  
 
De deelnemers krijgen een driegangenmenu incl. consumpties.  
De maaltijden worden bereid door Talentino uit Margraten.  
 
Omdat ook in Wijlre en omgeving sprake is van vergrijzing en de jongere inwoners 
hun werk veelal op afstand van hun woonomgeving hebben, zijn er steeds meer 
mensen die in een sociaal isolement raken. In de omgeving zijn waarschijnlijk heel 
wat mensen die weinig aanspraak hebben, weinig contacten met anderen en 
hierdoor mogelijk ook minder goed voor zichzelf zorgen. 
 
Voor bovenstaande doelgroep wil de Hoeskamer in Wijlre maandelijks in een 
gezellige en huiselijke sfeer een gezonde en gevarieerde maaltijd serveren, gevolgd 
door een gezamenlijke activiteit. De hoeskamer heeft geen winstoogmerk, maar 
vraagt van de deelnemers wel een eigen bijdrage.  
 
De tijdstippen en frequentie van de Hoeskamer sluiten in de kern Wijlre aan bij de 
andere activiteiten in het dorp, zoals het seniorenproject van Sevagram en het Meer 
Bewegen voor Ouderen in de Heiligershook. Er moet vooraf worden ingeschreven. 
Maandelijks nemen ongeveer 25 mensen deel aan de Hoeskamer.  
 
Maandelijkse hoeskamerbijeenkomst 
In 2020 zijn er maar twee hoeskamerbijeenkomsten geweest. Aangezien 1 januari 
viel op de eerste woensdag van de maand is deze bijeenkomst overgeslagen. Op de 
eerste woensdagen van februari en maart 2020 namen totaal 42 mensen deel aan 
de Hoeskamer Wielder.  
 
Vrijwilligers  
De Hoeskamer Wielder is gestart als onderdeel van de Paus Franciscusgroep.  
De coördinatie van de activiteiten gebeurt door Lucy Scheepers, Marlies Hodiamont 
en Martha Lemmens. Zij sturen ook de andere 10 vrijwilligers aan die meewerken 
aan de Hoeskamer Wielder. Die helpen met voorbereidingen, serveren, poetsen, 
afwas en vervoer naar de Hoeskamer en na afloop weer naar huis.  
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In 2020 is er een aantal keren overleg geweest met de coördinatoren over het weer 
wel of niet kunnen opstarten van de activiteiten. Het parochiecentrum is te klein om 
25 deelnemers coronaproof te laten deelnemen. De alternatieven in een restaurant 
en in het Wielderhoes zijn verkend maar nog niet tot uitvoering gebracht.  
 
De veiligheid van de vrijwilligers en de bezoekers moet gegarandeerd kunnen 
worden. Talentino heeft de activiteiten ook nog niet opgestart. Het overleg en de 
omstandigheden hebben nog niet geleid tot het weer oppakken van de reguliere 
activiteiten.  
 

Eerste lustrum 
Woensdag 2 september was het 5 jaar geleden 
dat we gestart zijn met de Hoeskamer 
Wielder. Daarom bezorgden de 
coördinatoren Marlies, Lucy en Martha een 
leuke attentie bij de bezoekers en 
vrijwilligers van de Hoeskamer.  
in het parochieblad van september stond 
een interview met de dames over deze 
mooie activiteit, dat u op de volgende 
pagina kunt lezen. 

 
We zijn Marlies, Lucy en Martha die 
de Hoeskamer coördineren en alle 
vrijwilligers veel dank verschuldigd 
voor hun inzet en betrokkenheid.  
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BIE TRUUJ 
 
Twee jaar geleden heeft de Zonnebloem, afdeling 
Wijlre te kennen gegeven zich niet meer te 
herkennen in het landelijke beleid van de 
Zonnebloem en te stoppen met de activiteiten. In 
het parochieblad werd medio december 2018 
onderstaand bericht geplaatst.  
De Zonnebloem afdeling Wijlre stopt per 31-12-
2018 haar werkzaamheden wegens een groot tekort 
aan vrijwilligers. Wij willen iedereen bedanken die 
ons in de afgelopen jaren, op welke wijze dan ook, 
gesteund heeft!  Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
het districtshoofd van de Zonnebloem. 
 
 
Het bericht kwam voor ons niet geheel uit de lucht vallen omdat voormalig 
Zonnebloem-bestuurslid Wies Neuefeind reeds vanaf het begin betrokken is bij de 
Paus Franciscusgroep en had verteld over de ontwikkelingen binnen de afdeling. 
Voor de coördinatoren van de Paus Franciscusgroep was dit bericht aanleiding om 
het gesprek aan te gaan met het bestuur en de vrijwilligers van de afdeling Wijlre van 
de Zonnebloem.  
 
Begin 2019 hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden. Het voormalige bestuur 
bleek bereid om de activiteiten nog voort te zetten in 2019 maar wilde eind 2019 
stoppen. De leden van de Paus Franciscusgroep hebben in 2019 geassisteerd bij de 
Zonnebloemactiviteiten en het overleg voortgezet. Afgesproken is dat het oude 
bestuur hun kennis en kunde wil overdragen aan de Paus Franciscusgroep. De Paus 
Franciscusgroep heeft in 2019 overleg gehad met de gemeente over voortzetting van 
de subsidie en de voorgenomen nieuwe organisatie van de Zonnebloemactiviteiten. 
Eind 2019 heeft het voormalige bestuur besloten definitief te stoppen. Een aantal 
vrijwilligers wil wel doorgaan met het organiseren van de activiteiten.  
 
De activiteiten van de Zonnebloem zijn van grote waarde voor de kwetsbare mensen 
die aan de activiteiten deelnemen. We voorkomen eenzaamheid en werken aan de 
leefbaarheid van onze ouderen en kwetsbare mensen. Deze activiteiten moeten dan 
ook doorgaan en verbreed worden. Gezamenlijk hebben het voormalige bestuur van 
de afdeling Wijlre van de Zonnebloem en de Paus Franciscusgroep eind 2019 
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besloten dat de activiteiten voortaan onder verantwoordelijkheid van de Paus 
Franciscusgroep worden voortgezet en verbreed.  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Tijdens de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 3 januari 2020 in het 
Wielderhoes is aan de gasten van de Zonnebloem bekend gemaakt dat de 
activiteiten niet stoppen en worden voortgezet door de Paus Franciscusgroep. 
Ongeveer 60 personen waren aanwezig.  
 
Ook de nieuwe naam voor de activiteiten is bekend gemaakt: Bie Truuj. 
Met deze naam wordt verwezen naar het gezellige café dat centraal stond tijdens 
Truuj bij de viering van 750 jaar Wijlre in 2012. Iedereen was daar welkom en het 
café stond symbool voor de huiskamer van het dorp. De activiteiten staan open voor 
ouderen, zieken en eenzamen in Wijlre die graag mee willen doen. Tevens verwijst 
de naam van de Gertrudisparochie, waarvan de Paus Franciscusgroep een 
werkgroep is. Truuj is de Limburgse naam voor Gertrudis.  
 
Kienmiddag 
Op woensdag 11 maart 2020 is er een gezellige kienmiddag voor de ouderen van 
Wijlre georganiseerd in café Hazen-Wijnen. Ongeveer 35 mensen waren aanwezig. 
Er was gezorgd voor leuke prijzen. De deelnemers betaalden een eigen bijdrage en 
kregen vla, koffie en thee, plus een extra consumptie. Het vervoer werd geregeld 
door vrijwilligers voor degenen die dat zelf niet konden regelen. Het werd de laatste 
gezellige activiteit en samenkomst voor de ingang van de intelligente lockdown en de 
coronamaatregelen. Geen enkele deelnemer aan de kinemiddag is ziek geworden.  
 
Verrassingsacties en belrondes 
Aangezien er sinds de uitbraak van corona vrijwel geen samenkomsten meer 
georganiseerd kunnen worden, zijn de coördinatoren van Bie Truuj op zoek gegaan 
naar andere mogelijkheden om mensen nabij te zijn.  
 
Rond Pasen zijn er paaseitjes met een paaswens bezorgd bij de deelnemers van de 
Hoeskamer en Bie Truuj (ca. 50 adressen). Terugblikkend bleek de tekst bij de 
paasattentie half april nog heel optimistisch: 
 

In plaats van de Paasbrunch deze kleine attentie.  
Nog even volhouden! Wij wensen U een Zalig Pasen! 
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In samenspraak met de Hoeskamer en de Paus Franciscusgroep hebben we ter 
gelegenheid van Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas en Kerstmis alle gasten verrast 
met een attentie en een brief met bemoedigende woorden. 
 
Gedurende het jaar hebben de coördinatoren de deelnemers aan Bie Truuj opgebeld 
om te vragen hoe het met ze ging en of ze behoefte hadden aan geregeld contact. 
De meeste deelnemers stelden contact op prijs maar gaven aan voldoende 
contacten en hulp te hebben van hun kinderen, buren of mantelzorger. Bij de 
belrondes in het najaar bleek dat meer mensen regelmatiger gebeld wilden worden 
of onderling al een eigen belrondje hadden georganiseerd. Bij een beperkt aantal 
mensen zijn we wekelijks op bezoek geweest voor een praatje.  
 
Gedurende 2020 hebben de coördinatoren een aantal keren vergaderd om de 
mogelijkheden te bespreken iets voor de mensen te doen. Het organiseren van 
activiteiten en samenkomsten is nog niet mogelijk gebleken. We blijven betrokken bij 
elkaar en zoeken naar wat wel kan.  
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FINANCIEEL 
 
Tot en met 2020 zijn de financiële zaken van de activiteiten afgehandeld via de 
administratie van St. Gertrudisparochie Wijlre. Eind 2020 is de stichting opgericht en 
begin 2021 is een eigen bankrekening geopend. De financiën van de stichting en de 
activiteiten worden vanaf 2021 via de eigen bankrekening afgehandeld.  
 
Over de afgelopen jaren zijn financiële overzichten gemaakt van de activiteiten van 
de Paus Franciscusgroep, Hoeskamer Wielder en Bie Truuj. 
 
De inkomsten van de activiteiten bestaan uit:  

• Subsidies van de Gemeente Gulpen-Wittem  
• Jaarlijkse bijdrage van de St. Gertrudisparochie Wijlre 
• Bijdragen van fondsen: 

o Cultuurfonds Wittem 
o R.K. Caritasfonds Gulpen 
o Limburgs Diaconaal Fonds  

• Eigen bijdrage van deelnemers aan activiteiten 
• Sponsoren 
• Particuliere donateurs 

 
De uitgaven bestaan voornamelijk uit voedselbonnen, incidentele individuele 
ondersteuning, telefoonkosten, kantoorartikelen en kopieerkosten, opstartkosten van 
de stichting, huisvestingskosten voor de activiteiten, de kosten van de maaltijden en 
consumpties van het Hoeskamerproject, de kosten van de activiteiten van Bie Truuj 
en van de verrassingsacties in het Coronajaar.  
 
Per eind 2020 bedraagt het vermogen van de stichting afgerond € 3.700. 
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ACTIES JAARPLAN 2021 
 
Coördinatoren en vrijwilligers hopen in 2021 de draad weer te kunnen oppakken van 
de activiteiten. Naar inschatting zal dat pas in de loop van het voorjaar duidelijk 
worden. In hoofdlijnen zijn onze plannen voor 2021: 
 
Paus Franciscusgroep 
Individuele hulp en de telefonische hulpdienst worden voortgezet. De jaarlijkse 
inzamelacties voor de voedselbank en de kerstpakkettenactie worden ook voor 2021 
gepland. Voor zover mogelijk gaan de verrassingsacties of tekeningacties door.  
Het maandelijkse coördinatorenoverleg wordt gecontinueerd evenals het overleg met 
onze samenwerkingspartners. Met de huisartsenpraktijk hebben we gesproken over 
hulp met vervoer bij de Covid-vaccinaties. 
 
Hoeskamer Wielder 
Wanneer samenkomen weer verantwoord kan, zullen we opnieuw de Hoeskamer 
opstarten. Samenkomen in een kleinere groep óf een grotere ruimte voor de 
maandelijkse bijeenkomsten worden verder onderzocht.  
 
Bie Truuj 
Wanneer samenkomen niet mogelijk blijft, zullen we doorgaan met de attenties met 
carnaval, Pasen, vaderdag, Sinterklaas en Kerstmis. Ook de belrondes worden 
voortgezet en de mogelijkheden van huisbezoek worden overwogen.  
 
Stichting M Viefentwintig 
We lanceren in 2021 onze eigen website en maken een communicatiebeleid. De 
stichting blijft op de achtergrond en is dienend aan de activiteiten die onder haar 
verantwoordelijkheid maar onder eigen naam worden uitgevoerd.  
 
We vragen de ANBI-status aan bij de belastingdienst zodat giften aan de stichting 
aftrekbaar zijn. Graag willen we ook de vereiste transparantie verstrekken die bij de 
ANBI-status hoort.  
Met de gemeente Gulpen-Wittem gaan we in gesprek over subsidiëring van onze 
activiteiten. Het fondswervingsbeleid zullen we ook in 2021 formuleren.  
Voor onze vrijwilligers plannen we een gezellige activiteit in de tweede helft van 
2021.  
 
We proberen mensen nabij te blijven, ook in 2021! 
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Vastgesteld te Wijlre, 17 maart 2021, 
Stichting M Viefentwintig, 
 
 
 
 
Pierre Steijns, voorzitter    Lodewijk Duyvendak, secretaris  
 
 
 
 
Kasper Donners, penningmeester  
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