Overleden:

Mia Keijenberg, Wilhelminastraat, Epen.
Mieneke Keijenberg-Mordant, Wilhelminastraat 46, Epen.
Leopold Vandenhove, Schoolstraat 48, Epen.
Marieke Ubaghs-Blezer, Smidsberg 2, Epen.
Piet Bleser, Morgensweg 1, Epen.
Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer.

Mededeling
Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 24 februari voor de periode van
25 februari t/m 18 maart. Misintenties uiterlijk maandag 20 februari doorgeven.
Mededelingen Zij-Actief
7 februari: Filmavond voor leden en niet leden. Leden betalen € 12,-- en niet-leden
€ 15,-- en € 2,-- aan de chauffeur.
15 februari: Lezing over de heemkunde van omgeving van Epen door Leon Mertens.
15 maart: Lezing door Hub Loo, “Kent u het mergeland ook zo?”, met hapjes van
John Didden. Kosten € 2,50 p.p. Opgeven vóór 7 maart bij Mariet Bessems.
Potgrondactie 2017
Wegens het succes van afgelopen jaar en met name de vele positieve reacties, wordt
er door schutterij St. Paulus medio februari weer een potgrondactie gehouden in
Epen en omliggende buurtschappen. In de 2e week van februari zal er een bestelformulier worden rondgebracht waarop men de bestelling kan invullen. Een week
later zullen de formulieren huis aan huis worden ingezameld, waarbij ook meteen de
betaling van de bestelling zal plaatsvinden. Vervolgens zal op zaterdag 18 maart de
potgrond worden uitgebracht. Dus met andere woorden de grond wordt bij u thuis
afgezet, zonder dat u er zelf mee moet sjouwen. Ook dit jaar geldt weer, we komen
niet voor sponsoring van de Schutterij, maar om het makkelijker te maken voor u,
waarbij we uiteindelijk toch beiden een voordeel hebben. Er zullen alleen 40 liter
zakken bemeste potgrond worden aangeboden. We hopen ook dit jaar weer een
bijdrage te mogen leveren aan een fleurig en bloeiend Epen. Dus mocht u potgrond
nodig hebben wacht dan even tot half maart! Info: webmasterstpaulus@gmail.com
Hoeskamer Epen
Voor het 2e achtereenvolgende jaar konden de bezoekers van de Hoeskamer met
heerlijke bubbels toasten op het nieuwe jaar. Mede namens de vrijwilligers willen wij
Hotel Restaurant Berg & Dal bedanken voor de sponsoring.
Ook u bent elke eerste donderdag van de maand vanaf 11.30 uur van harte welkom
om te genieten van een heerlijk driegangenmenu incl. consumpties, koffie en wat
lekkers. Een kaartje leggen, sjoelen of gezellig samen zijn maken de middag
compleet. Eigen bijdrage € 8,-- p.p. Voor opgave of informatie: Jacqueline en Henny
Piters,  4552256.
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Menselijkheid
Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben wij nu al ruim zeventig
jaar een soort van vrede. Toch zeggen sommige mensen, waaronder paus
Franciscus, dat de Derde Wereldoorlog tegen het islamitisch extremisme allang
begonnen is en je moet wel blind zijn wil je niet zien, dat de westerse staatsvorm, die
gebaseerd is op het christelijke model van de scheiding tussen kerk en staat, steeds
opnieuw en steeds fanatieker wordt aangevallen. Maar ook zegt de paus, dat het
geen godsdienstoorlog is. En dat kan ook niet, want ondanks de slogans van de
islamisten tegen “de kruisvaarders” die wij zouden zijn, is er in het Westen allang
geen religie meer over om tegen te vechten. Alleen de economie is ons nog heilig.
Een wijze monnik legde daarom de accenten anders en in plaats van “Derde” Wereldoorlog sprak hij van “Derde-Wereld” Oorlog. De Derde Wereld neemt nu de wapens
op die wij jarenlang uit onze overvloed bij hen gedumpt hebben. Zij wensen zich ook
een huis met een wasmachine en internet, gezondheidszorg, een auto en
zesentwintig soorten brood in de supermarkt en geef ze eens ongelijk. Wij weten heel
goed dat onze economie binnen niet al te lange tijd in elkaar stort, als we niet snel
een nieuwe onderklasse binnenhalen, om de rotklusjes te doen. Die paar kinderen
die in ons land nog geboren worden vertikken dat en rennen liever in drommen achter
Pokémon-monstertjes aan, met telefoons die gemaakt zijn onder
arbeidsomstandigheden, waar zelfs de vroegere Brabantse textielbaronnen
verontwaardigd over zouden zijn.
Ook beklemtoont onze paus dat de economie alleen nooit de maatstaf kan zijn voor
een vreedzame samenleving. Menselijkheid, gerechtigheid en vooral het opkomen
voor de zwaksten, met name de zieke en oudere medemens, mogen nooit worden
opgeofferd op het altaar van het economisch belang. Met Kerstmis mochten wij
vieren, dat God zelf mens geworden is – dat ook onze huidige samenleving haar
menselijk gezicht bewaren mag.
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

Zaterdag
19.30 uur

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

20 januari: Geen H. Mis i.v.m. begrafenis.

Zaterdag
11.30 uur
19.30 uur

21 januari:
Doopviering van Emmy Hoetink.
Volkszang
Jaardienst voor ouders Janssens-Kersemakers.
Voor Angèle Knubben.
Voor Wiel Gulikers.
Voor Leo Notermans.
Voor Paul Crombach.

Vrijdag
19.00 uur

Zondag
10.45 uur

Vrijdag
19.00 uur

4 februari: Opgeluisterd door Gemengd Koor
Zeswekendienst voor Mieneke Keijenberg-Mordant.
Jaardienst voor ouders Thewissen-Schijns.
Jaardienst voor Pierre Vluggen.
Jaardienst voor ouders Vluggen-Mordant.
Voor overledenen familie Gulikers en Janssen.
Voor Leo Notermans.
Voor ouders Voncken-Bertram.
Voor Mia Vluggen-Vaessen.
Na afloop gelegenheid tot Blasiuszegen

Zondag
5 februari:
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie.
Vrijdag
19.00 uur

10 februari:
Voor Piet Mulleneers.
Voor ouders Groneschild-Brouwers.

Zondag
10.45 uur

27 januari:
Voor Angèle Knubben.
Ter ere van de H. Joannes Chrysostomus.
Ter ere van St. Paulus Bekering.

12 februari: Volkszang
Zeswekendienst voor Leopold Vandenhove.
Jaardienst voor Leny Schins-Mohr.
Voor Wiel Gulikers.
Voor ouders Grooten-Wiertz.

Vrijdag
19.00 uur

29 januari: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor
1e jaardienst voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings.
Jaardienst voor ouders Scheepers-Zilverstand en zoon Jo.
Jaardienst voor Jeng Heusschen.

17 februari:
Voor ouders Hub een Bertine Hamers-Nicolaye.
Voor familie Limpens-Weijenberg.
Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden.

Zaterdag
19.30 uur

18 februari: Volkszang
Zeswekendienst voor Mia Keijenberg.
Jaardienst voor Berti Kohl-Hausoul.
Voor Paul Crombach.

Vrijdag
19.00 uur

24 februari:
Voor de gelovige zielen.

3 februari: 1e vrijdag van de maand
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.

