
Mededeling van de Parochieraad 

Henk Noteborn heeft bij ons kerkbestuur aangegeven per 1 oktober 2017 te stoppen 

met de werkzaamheden en het onderhoud op en rondom het kerkhof. Wij willen jou, 

Henk, via dit berichtje nogmaals hartelijk danken voor de 30 jaar trouwe dienst. Het 

kerkhof zag er steeds heel netjes en keurig onderhouden uit. Er was geen gras-

sprietje te bekennen! Zelfs de toeristen wisten te vertellen dat het opviel dat ons 

kerkhof zo netjes en verzorgd was. Wij respecteren je besluit dat je ermee stopt en 

waarderen het dat je onze parochie jarenlang van dienst bent geweest.  

Namens pastoor Van den Berg en de Parochieraad Epen 

 

Mededelingen Zij-Actief 

13 december: Kerstviering om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur. Vergeet niet u op te 

geven vóór 4 december bij Mariet Bessems met betaling van € 17,-- en het strookje in 

te vullen. 

 

Nieuw seizoen Ballet Michelle-BM Dance 

De vakanties zijn zo goed als voorbij, de start van het nieuwe seizoen is voor vele 

verenigingen een feit. Ook Stichting Ballet Michelle-BM dance is weer begonnen met 

de lessen. 

Er wordt weer door onze leden enthousiast geoefend in de verschillende dansen en 

sportactiviteiten. Dit allemaal onder deskundige leiding. 

De dansstijlen die worden aangeboden zijn: ballet, jazz-ballet en Hiphop. Verder 

hebben wij sportgroepen op het gebied van aerobic/aeroshape, step-aerobic en 

pilates. Sinds kort worden onze lessen weer gegeven in de bovenzaal van 

gemeenschapshuis “t Patronaat” in Epen. 

Iedereen is van harte welkom om gratis en vrijblijvend eens een kijkje te komen 

nemen bij één van onze lessen. Balletles wordt gegeven aan kinderen vanaf 4 jaar, 

jazz-dance vanaf 8 jaar en Hiphop vanaf 6 jaar. 

Voor dagen en tijdstippen kunt u onze website raadplegen: www.balletmichelle.nl. 

Ook kunt u zich via onze website aanmelden voor een gratis proefles. 

 

Mededelingen Zonnebloem Epen 

De Zonnebloemmiddag van 12 september. Een groot, gezellig succes. Zo zouden wij 

deze middag kunnen omschrijven. Alle aanwezigen hebben tijdens een gezellig 

etentje genoten van de muzikale klanken van Sjef Hesdal op zijn accordeon. 

Nostalgie uit Epen ten top. Onze doelgroep: mensen van 80 jaar of ouder.  

Het kan natuurlijk zijn dat wij iemand vergeten zijn uit te nodigen. Dit was dan geen 

onwil maar onwetendheid. Bent u 80 of wordt u 80, laat het ons dan weten, dan 

kunnen wij ervoor zorgen dat u volgend jaar een uitnodiging ontvangt. 

Voor vragen of opmerkingen: Twanny Lardinois,  4551467. 
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Advent 

Nu wij in onze maatschappij de kerstcommercie al naar september hebben vervroegd 

en de eerste kerstbomen al in oktober kunnen optuigen, kunnen wij de hele kerstcon-

sumptie al vóór Sinterklaas achter ons brengen zodat de Advent opnieuw wordt wat 

het ooit was: een tijd van rust en bezinning. Gun jezelf gerust die tijd, vergeet niet te 

leven en laat je niet leven en besef dat geluk niet te koop is. Wees kalm temidden van 

het lawaai en de haast en merk, welk een vrede er in de stilte kan heersen. Sta op 

goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg de waarheid rus-

tig en duidelijk maar luister ook naar anderen: ook zij hebben hun verhaal. Zoek liever 

geen luidruchtige en agressieve mensen op, zij brengen je snel uit je evenwicht. Ver-

gelijk jezelf niet voortdurend met andere mensen, je kan er óf verwaand óf verbitterd 

van worden want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Ge-

niet zowel van wat je bereikt hebt alsook van de plannen die je nog hebt. Koop ook 

niet direct alles wat je hebben wilt, het is nooit verkeerd om eerst nog te sparen en er-

gens naar uit te kijken: als het later zover is, geniet je er dubbel van. Blijf belangstel-

ling hebben voor je eigen werk, ook voor de eenvoudigste en kleinste dingen: want 

wat je doet met je hart wordt altijd groter. En blijf jezelf, je mag er zijn zoals je bent. 

Blijf trouw aan je principes en doe nooit iets, wat daartegen indruist: je zou anders 

een hekel aan jezelf kunnen krijgen. Waai niet mee met elke wind: alleen vissen, die 

tegen de stroom durven zwemmen, hebben toekomst. Probeer ook trouw te zijn in je 

relaties, want je kunt je geluk nooit bouwen op andermans ongeluk. Wees nooit bang, 

om fouten toe te geven: je kleinheid bekennen behoort tot de grootste daden waartoe 

een mens in staat is en weet: Christus werd niet voor ons geboren omdat wij al vol-

maakt zijn, maar omdat wij maar kleine mensen zijn. Wanneer je jong bent, droom 

dan rustig van de toekomst en wanneer de jaren tellen, kijk gerust om, naar de tijd die 

achter je ligt. Maar vergeet nooit dat je vandaag leeft en dat God jou vandaag aan-

kijkt, niet zozeer op jouw smart-phone maar veelmeer door die mens die naast jou 

staat. Geloof in God, Hij gelooft ook in jou. Vertrouw op Hem, ook Hij heeft in jou zijn 

vertrouwen gesteld, want ieder mens telt in zijn ogen. Moest God in Bethlehem mens 

geworden zijn, niet om héél de mensheid, maar slechts om één enkele mens te ver-

lossen, en die mens die was jij: Hij zou in Bethlehem voor jou geboren zijn ... 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  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. 

Voor Leo Notermans. 

 

Vrijdag 1 december: 1e vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-Van Wissen. 

 

Zondag 3 december: 1e Zondag van de Advent 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 

10.45 uur Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

 Jaardienst voor Frank Hagelstein. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor ouders Sjef en Bertien Pleijers-Schroders. 

 Voor ouders Piet en Elza Bleser-Debougnoux. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Mathieu Debougnoux. 

 

Vrijdag 8 december:  

19.00 uur Ter ere van onbevlekte ontvangenis van Maria. 

 

Zaterdag 9 december: 2e Zondag van de Advent, volkszang  

19.30 uur Jaardienst voor Henri Prusinowski. 

Jaardienst voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

Jaardienst voor Piet Mulleneers. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

Voor Jos Dingen. 

Voor Jo Hesdal. 

Voor Barbara Burgers-Alleleijn. 

 

Vrijdag 15 december:  

19.00 uur Voor Irene Mulleneers-Hamers en overleden familieleden. 

 Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

 Voor Bertien Mordang. 

 Voor ouders Vaendel-Kruijen. 

 

Zondag 17 december: 3e Zondag van de Advent, opgeluisterd door 

10.45 uur Gregoriaans Koor 

Zeswekendienst voor Mina Vluggen. 

Jaardienst voor ouders Grooten-Wiertz. 

Jaardienst voor Sjeng Straat. 

Voor Sjef Straat, ouders Straat-Pleijers en overleden familieleden. 

 

Donderdag 21 december: 

19.00 uur H. Mis met boeteviering in parochiekerk te Mechelen voor EMS. 

 

Vrijdag  22 december: 

19.00 uur Jaardienst voor echtelieden Smets-Locht. 

 

Zaterdag 23 december: 4e Zondag van de Advent 

14.00 uur Huwelijksviering van Jacqueline Voncken en Christian van Bree. 

18.00 uur Eucharistieviering voor EMS in parochiekerk te Mechelen. 

 

Overleden: Mina Vluggen, Burckstraat, Epen. 

 Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 22 december voor de periode van 

23 december t/m 13 januari. Misintenties uiterlijk maandag 18 december doorgeven. 
  



 

 

 

Kerstviering Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Op woensdag 20 december vieren wij onze Kerstviering in Herberg Peerboom. Wij 

starten om 14.00 uur met een H.Mis. Onze Pastoor zal ons voor gaan in gebed.  

Na afloop is er koffie met kerstbrood. Rond de klok van 17.00 uur zullen wij met z’n 

allen naar Hotel Krijtland vertrekken. Hier zullen wij in Brasserie Heimans genieten 

van een heerlijk kerstdiner. U kunt een keuze maken uit menu A of menu B. 

Menu A: Visduo van zalm en pangasiusfilet met dillesaus. Met erwten en wortelen. 

Menu B: Konijn op grootmoeders wijze. Met rodekool en spruitjes. 

Bij elk menu aardappelgratin en frietjes en gepocheerde peer. 

Inclusief een consumptie. Het nagerecht is een verassing. 

Aanmelden en opgave van het menu dat uw voorkeur heeft vóór 10 december bij 

Berthy,  4553112, of Marei,  4551318 of 06-27614866. Kosten € 15,00. Dit kunt 

u overmaken op de bankrekening: NL66RABO0132205696 t.n.v. Ouderenvereniging 

“Onder Ons“ Epen. Iedereen die vervoer nodig heeft, gelieve dit tijdig te melden. 

 

 

 

 

Heemkundevereniging Uit Ons Krijtland 

Op zondag 17 december zal de heemkundevereniging het boek Markante Epenaren 

presenteren. Dit zal gebeuren in herberg Peerboom om 14.30 uur. 

Meer dan 2 jaar is door het bestuur en de redactie gewerkt om de levensverhalen van 

bijna 30 Epenaren te beschrijven in 17 hoofdstukken. Dat is gelukt dankzij tientallen 

interviews met familieleden en bekenden. Het boek omvat 140 pagina’s en er zijn 

meer dan 300 historische foto’s opgenomen. Burgemeester Nicole Ramaekers zal het 

eerste boek in ontvangst nemen, gevolgd door de genodigden. Vervolgens is het 

boek te koop voor eenieder. Ledenprijs € 7,50; niet leden € 15,00. De presentatie is 

voor iedereen vrij toegankelijk. Een vrije gave wordt op prijs gesteld. 

 

 


