Zaterdag
19.30 uur

14 januari: Volkszang
1e jaardienst voor Billa Hamers.
Voor overledenen familie Gulikers en Janssen.

Vrijdag
19.00 uur

20 januari:
Voor de gelovige zielen.

Zaterdag
19.30 uur

21 januari: Volkszang
Jaardienst voor ouders Janssens-Kersemakers.
Voor Angèle Knubben.
Voor Wiel Gulikers.

Mededeling
Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 20 januari voor de periode van
21 januari t/m 25 februari. Misintenties uiterlijk maandag 20 februari doorgeven.
Vincentiusvereniging deelgroep Heuvelland
Armen wenden zich tot de kerk
Armoede is geen sexy onderwerp. Armoede is van alle tijden. Politici die suggereren
dat het een gevolg van de economische crisis is, zitten ernaast. De omstandigheden
veranderen misschien, maar armoede blijft. De allerarmsten in Nederland vragen
steeds vaker om steun. Vorig jaar klopten 50.000 mensen aan bij de kerken, 25%
meer dan 3 jaar eerder toen 40.000 mensen om hulp vroegen. De kerken kwamen
vorig jaar 44.000 armen tegemoet met financiële hulp. De mensen die bij de kerken
aankloppen, kampen vooral met schulden, een langdurig laag inkomen en onvoorziene hoge uitgaven. Vaak lopen ze vast in de wirwar van ambtelijke organisaties en
ingewikkelde formulieren. Daarom bevelen wij de jaarlijkse kerstcollectie van harte
aan. Er zal gecollecteerd worden op 24 december na de mis van 18.00 uur en op de
1e Kerstdag na de hoogmis van 11.00 uur. U kunt ons ook financieel steunen door
een gift op onze bankrekening NL29RBRB8805067326 t.n.v. Vincentiusvereniging
Epen. Hartelijk dank voor uw gave.
Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen
Op 19 januari 2017 houden wij onze jaarvergadering. Aanvang 14.00 uur in ons
clublokaal Hotel Peerboom. U bent van harte welkom.
Wafelactie HV Juliana
De tijd van korte koude dagen is weer volop bezig. Tijd om gezellig binnen samen
een warme kop koffie, thee of chocolademelk te drinken. Wat zou hier beter bij
smaken dan een verse zelfgemaakte wafel?! Handbalvereniging HV Juliana uit Epen
zal op vrijdag 30 december a.s. weer met hun lekkere zelfgemaakte wafels bij de
mensen in en rondom Epen langs de deuren komen. Ze vertrekken om 17.00 uur bij
Café Monti. Indien u op deze avond niet thuis bent en toch wafels wilt hebben, kunt u
de dag erna bellen met 06-83948890 (mits er nog wafels over zijn!!).
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De geit en de moestuin
Natuurlijk kon de Bisschop niet weten, toen hij tijdens de bisdomdag aanduidde, dat
iedere pastoor in de toekomst wellicht een bijbaantje zou moeten nemen om in zijn
eigen onderhoud te voorzien, dat ik allang over een moestuin beschik. Weliswaar niet
voor eigen gebruik maar ten dienste van de gemeenschap. Wat ik maar zeggen wil:
ook wij proberen met de tijd mee te gaan en dat laatste geldt ook en vooral voor de
samenwerking binnen ons cluster EMS (Epen, Mechelen en Slenaken). Zoals u weet
is dit proces jaren geleden ingezet en gegroeid en hebben wij goede vooruitgang
weten te boeken, o.m. door het op elkaar afstemmen van mistijden, tarieven en regelgeving. Gegroeid zijn ook de onderlinge contacten tussen de 3 kerkbesturen en zo
functioneert er al jaren een coördinerend dagelijks bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 parochies. Terwijl het Bisdom ernaar streeft, dat alle parochies
tegen het jaar 2020 in clusterverband gaan samenwerken, staan wij nù al voor de
vorming van één kerkbestuur voor onze 3 parochies. Binnen dat éne kerkbestuur blijft
wel de eigenheid van iedere parochie gehandhaafd en ook de financiën blijven per
parochie strikt gescheiden. Ook willen wij iedere kerk openhouden en aan de misverdeling niets veranderen. Het nieuwe kerkbestuur zal bestaan uit 2 leden per parochie,
dus 6 personen plus de pastoor en besluiten worden enkel in unanimiteit genomen.
Daarnaast worden er per parochie parochieraden gevormd, werkgroepen die zich onder verantwoordelijkheid van het éne kerkbestuur met lokale aangelegenheden zullen
bezighouden en waarvoor leden geen benoeming van het Bisdom nodig hebben. Inmiddels hebben de meeste leden van de 3 kerkbesturen zich al uitgesproken, of zij
òfwel in het éne kerkbestuur, òfwel in een parochieraad zullen verder gaan. Eén ding
moet ik hen nageven: wat zij ook gaan doen, zij zijn allemaal vrijwilligers, die belangeloos hun inzet en vrije tijd geven voor de gemeenschap en dat verdient groot respect.
Het is niet alleen door structuren te veranderen, maar vooral door inzet van vrijwilligers dat een kerk toekomst heeft en die verantwoordelijkheid betreft ons allemaal.
Ook in de toekomst hopen wij zo onze kerkklokken in ieder kerkdorp te laten klinken,
vooropgesteld dat ook ù dit belangrijk vindt en laat blijken.
Mede namens de kerkbesturen, uw pastoor Rick van den Berg

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN
Misintenties opgeven bij:

Twanny Lardinois,  4551467
maandag van 15.30-18.30 uur

Huwelijken, doopsels en
bijzondere vieringen:
Bij afwezigheid van pastoor:

Pastoor R. van den Berg,  4573234
stlambertaliege@hotmail.nl
kosters Loomans,  4552172

Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur)
Donderdag
19.00 uur

22 december:
Eucharistieviering met Boeteviering in parochiekerk te Mechelen.

Vrijdag

23 december: Geen H. Mis.

Zaterdag
18.00 uur

24 december:
Gezinsviering met Kerstspel en liedjes door de kinderen van
Basisschool à Hermkes
Jaardienst voor Piet Kohl.
Voor Sjef Loop.
Voor Jo Mordang.
Voor ouders Rutten-Eijgelshoven.
Voor Jef Mordant.
Na afloop collecte voor de Vincentiusvereniging.
Kerstconcert door Harmonie Inter Nos
Plechtige Nachtmis, opgeluisterd door de Solisten van de
Philharmonie van St. Petersburg o.l.v. Olga Stupneva
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.
Voor Bertien Piters-Dodemont.
Voor Léon en Leonie Schyns-Slenter.
Voor Wiel Gulikers.
Voor Jeffie Vandevoort.
Voor François Notermans.
Voor ouders Marcel en Nettie Brauers-Rompen.
Voor Miriam en Erik Brauers.
Voor ouders Van der Linden-Renardy.
Voor ouders Mulleneers-Nelissen.

21.00 uur
22.00 uur

Zondag
25 december: 1e Kerstdag
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie.
11.00 uur
Opgeluisterd door Gemengd Koor
Jaardienst voor Juul Pinckaers en ouders Pinckaers-Loop en
ouders Vanderheijden-Reul.
Voor Sjef Straat en overleden familieleden.
Voor ouders Straat-Notermans en zoon Jean.
Voor ouders Chris en Nelly Martens-Daamen.
Voor Wiel Gulikers.
Voor Wiel Sijstermans.
Voor Sjef Geurts.
Na afloop collecte voor Vincentiusvereniging.
Kerk open voor kerststalbezichtiging van 14.00-17.00 uur.
Maandag
10.00 uur

26 december: 2e Kerstdag, opgeluisterd door Magan
Eucharistieviering in parochiekerk van Mechelen voor 3 parochies.

Vrijdag

30 december: Geen H. Mis.

Zaterdag
19.30 uur

31 december: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor
Voor Wiel Gulikers.
Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar.
Na afloop het Te Deum

Zondag
10.45 uur

1 januari:
Eucharistieviering in parochiekerk te Slenaken voor 3 parochies.

Vrijdag
19.00 uur

6 januari: 1e Vrijdag van de maand
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.
Voor Piet Willems en ouders Willems-Vluggen & Vluggen-Vaessen.

Zondag
10.45 uur

8 januari: H. Genoveva, volkszang
Tijdens de viering zegening van water en brood t.g.v. H. Genoveva
Zeswekendienst voor Paul Crombach.
1e jaardienst voor Wiel Sijstermans.
Jaardienst voor Anna Hagelstein.
Jaardienst voor Angèle Knubben.
Jaardienst voor Leonie Alleleijn-Huveneers.
Voor Wiel Gulikers.
Aansluitend worden de doopschelpjes uitgereikt aan de ouders van
de dopelingen van 2016 en is er gelegenheid om de kinderzegen in
ontvangst te nemen.

Vrijdag
19.00 uur

13 januari:
Voor de gelovige zielen.

