
Overleden: Maria Franssen-Conjarts, Wilhelminastraat 61, Epen. 

 Francine Straat-Weber, verblijvende in Zorgcentrum Klein Gulpen. 

 Jef Notermans, Heimansstraat 6, Epen. 

 Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 24 november voor de periode van 

25 november t/m 23 december. Misintenties uiterlijk maandag 20 november 

doorgeven. 
 

Allerzielenviering 

Het verlies van een dierbare door de dood laat diepe sporen achter in een mensen-

leven. Na zo’n verlies is dagelijks de pijn en het gemis te voelen. In onze kerk staan 

wij elk jaar stil bij degenen die van ons zijn heengegaan. Door het jaar klinken de 

namen van onze dierbare overledenen in onze vieringen, zodat wij hen niet vergeten. 

Met Allerzielen 2017 willen wij in het bijzonder al die mensen gedenken, die sinds 

oktober 2016 zijn overleden en die we vanuit onze parochiegemeenschap uitgeleide 

hebben gedaan. Hun namen staan vermeld op de gedachteniskruisjes, die wij van 

achter in de kerk naar voren brengen. Bij het noemen van de namen ontsteken wij 

dan een lichtje. Allerzielen is weer beseffen dat wij op aarde slechts op weg zijn naar 

het Beloofde Land, waar reeds velen zijn aangekomen. Daarom hebben wij dit jaar 

“Op reis zijn” als thema gekozen voor onze Allerzielenviering. De Avondwakegroep 

nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn, zondag 29 oktober a.s. om 15.00 uur in onze 

kerk. Na afloop zullen de graven op het kerkhof worden gezegend. 
 

Mededelingen Zij-Actief 

29 november: Kienen met leuke prijzen. Aanvang om 20.00 uur. 

13 december: Kerstviering. Aanvang om 19.30 uur. Opgeven vóór 2 december. 

Nadere informatie volgt nog in het volgende Kirkebledje. 
 

Mededelingen WhatsApp-groep 

Beste inwoners van Epen en buurtschappen. Wellicht is het jullie al opgevallen dat bij 

de inkom van het dorp WhatsApp preventieborden door de gemeente zijn aange-

bracht. 

Het initiatief hiervan ligt altijd bij de inwoners van een buurt. Voor Epen-Centraal is dit 

opgezet door Gert-Jan De Joode, Wim Pietersma, Veronica en René Alberts en be-

strijkt de straten: Roodweg, Wilhelminastraat (tot aan de oude school), Kapl. Houben-

straat, Boeienstraat, d’r Zegel en Julianastraat. 

Technisch is het onmogelijk om het hele dorp in deze WhatsApp-groep onder te 

brengen. Indien andere buurten ook zo een initiatief willen opzetten, willen wij graag 

hierbij helpen (onder het motto, je hoeft het wiel geen twee keer uit te vinden). 

Met veilige groet, Gert-Jan, Wim, Veronica en René 
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Allerzielen 

“Dood is gewoon dood”, zo zeggen sommige mensen. Ze denken dat alles ophoudt 

als ons lichaam stopt met ademen en ons hart ophoudt met kloppen. En soms zijn wij 

daar ook wel eens bang voor. Het lijkt zo onvoorstelbaar dat het leven verder gaat na 

de dood, want niemand van ons heeft ooit kunnen kijken àchter die horizon. 

En toch ... leeft diep in ons hart de hoop, dat God ons ook dan niet loslaat. De dood is 

inderdaad een horizon: het einde van ons blikveld, van zover ons oog kan reiken. 

Maar wanneer ook de zon ’s-avonds achter die horizon verdwijnt, is zij dan werkelijk 

verdwenen en voorgoed voorbij? 

En in gedachte sta ik aan het strand met voor mijn ogen die eindeloze zee. Een schip 

heist de zeilen en glijdt de zee tegemoet. Ik moet afscheid nemen en wuif het schip 

vaarwel. Doorheen mijn betraande ogen zie ik, hoe het schip alsmaar kleiner en 

kleiner wordt en precies daar, waar hemel en aarde elkaar ontmoeten, zie ik dat het 

achter die horizon verdwijnt ...  

Iemand zegt: “nu heeft hij ons verlaten”. Maar aan die overkant zijn er ook anderen 

die zeggen: “kijk, hij komt!” De dood is inderdaad een horizon en een horizon is niets 

anders dan de grens tot waar ik kan zien. En terwijl ik afscheid moet nemen van een 

dierbare, verheugen anderen zich, hem achter die grens weer te ontmoeten. 

De zon, die ’s-avonds achter die horizon verdwijnt, zal achter die grens voor anderen 

en voor al onze dierbaren een nieuwe dageraad brengen. En Christus sprak: “Ik ben 

het Licht der wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht 

van het leven bezitten”.  

Om die reden zullen wij met Allerzielen vanaf het licht van de Paaskaars de kaarsen 

ontsteken voor onze overledenen, in het bijzonder voor hen, die in het afgelopen jaar 

van ons zijn heengegaan. Voor ons een teken van troost, van licht in het duister, voor 

hen een teken van leven, een nieuwe dageraad ... 

Uw pastoor Rick van den Berg 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 17.00-19.00 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Pastoor R. van den Berg,  4573234 

bijzondere vieringen: stlambertaliege@hotmail.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172  
 

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

 

Vrijdag  27 oktober: 

19.00 uur Voor de gelovige zielen. 
 

Zaterdag 28 oktober: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Jacques Schonmacker. 

Jaardienst voor Gerard van de Meiracker. 

Jaardienst voor Em. Pastoor Jacques Mohr en zus Maria. 

Jaardienst voor ouders Van Houtem-Schmeetz. 

Jaardienst voor José Dodemont. 

Voor Mia Vluggen-Vaessen. 

Voor ouders Jan en Lea Peters-Loop. 

Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

Voor ouders Janssens-Lardinois en ouders Schonmacker-Hermans. 

Voor Mathieu Vluggen. 
 

Zondag 29 oktober: Allerzielendienst, opgeluisterd door Gemengd Koor 

15.00 uur Na afloop zegening van de graven. 
 

Woensdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen 

10.00 uur Eucharistieviering met volkszang in parochiekerk Epen voor EMS. 
 

Donderdag 2 november: 

19.00 uur Gedachtenis van Allerzielen in parochiekerk Mechelen voor EMS. 
 

Vrijdag 3 november: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 4 november: 

14.00 uur Huwelijksviering van Balder Janssens en Eveline Camps. 
 

Zondag 5 november: Volkszang 

10.45 uur Jaardienst voor Jean Scheepers en Louise van Wissen. 

 Voor Wiel Gulikers. 
 

Vrijdag 10 november: Geen H. Mis. 

 

Zaterdag 11 november: Volkszang  

19.30 uur Jaardienst voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

Jaardienst voor Albert Habets. 

Voor Jo Hesdal. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 
 

Vrijdag 17 november:  

13.00 uur Evangelische Huwelijksviering van Karolina Novoselets en  

 Tijmen Cramer. 

19.00 uur Jaardienst voor Michel Mohr en ouders Hermans-Chrutz. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

 Voor ouders Baumans-Ortmans. 

 Voor alle overleden pastoors van Epen. 

 Uit dankbaarheid. 
 

Zondag 19 november: Opgel. door Gemengd Koor t.g.v. St.Ceaciliafeest 

10.45 uur Zeswekendienst voor Maria Franssen-Conjarts. 

Zeswekendienst voor Francine Straat-Weber. 

Zeswekendienst voor Jef Notermans. 

1e jaardienst voor Paul Crombach. 

1e jaardienst voor Jean Straat. 

1e jaardienst voor Theo Hameleers. 

Jaardienst voor ouders Remy en Maria Hameleers-Pieters. 

Voor Marieke Ubaghs-Blezer (vriendin). 

Voor de levende en overleden leden en vrienden van het Gemengd 

Koor. 
 

Vrijdag  24 november: 

19.00 uur Voor Bruno Mordang. 
 

Zaterdag 25 november: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Mathieu Ubaghs. 

Jaardienst voor Hub Schlenter en overleden familieleden. 

Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

Voor Wiel Gulikers. 

Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

Voor Marieke Ubaghs, dochter Maria en zoon Mathieu. 

Voor Sjuf Blezer. 

Voor Harry Slangen. 

Voor Sjef Loop. 

 


