
Gedoopt: 24 maart: Rikki, dochter van Sandokan en Niki Schmeets-Ubaghs, 

 Nijswiller. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 20 april voor de periode van 

21 april t/m 19 mei. Misintenties uiterlijk maandag 16 april doorgeven. 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

18 april: Lezing door Leon Pouls: Omgaan met stress. Samen met de afdeling van 

Mechelen. 

4 mei: Dodenherdenking. 

16 mei: Lezing over d’r KUUSCH door Joshua van Wersch. Opgeven vóór 10 mei. 

 

 

Bloesemwandeling 

Ook dit jaar weer organiseert de wandelsportvereniging à Hermkes haar 

Bloesemwandeling op Paasmaandag, 2 april 2018. We nodigen u van harte uit 

hieraan deel te nemen. Speciaal voor onze jonge deelnemers (tot en met 12 jaar) is 

er een puzzeltocht gemaakt waar leuke prijzen mee te winnen zijn. 

De opbrengst van de wandeling komt geheel ten goede aan de leerlingen van de 

basisschool! 

U kunt starten vanaf de basisschool in Epen tussen 08.00 en 15.00 uur voor de 5 en 

10 km. De wandeling van 15 en 20 km kunt u starten tussen 08.00 en 14.00 uur.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 voor volwassenen en € 1,50 voor leden van de 

KNWB, kinderen en 65+ers.  

Tot ziens op Paasmaandag, 2 april 2018. 

We wensen u veel wandelplezier! 

 

 

Mededeling Bloedafnamedienst Oostelijk Zuid-Limburg 

Met ingang van 15 april 2018 vervalt het prikpunt Epen op donderdag. Na deze 

datum kunt u voor bloedafname terecht bij Envida Thuisteam, Vitalishof 2, Mechelen. 

Elke donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
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Waarlijk aanwezig 
De teruggang in het kerkbezoek is een fenomeen dat vele oorzaken kent, al is het wel 
een typisch Europees fenomeen: andere werelddelen vertonen namelijk een heel 
ander beeld. Deels is de Europese Kerk daar zelf schuld aan, omdat wij niet altijd 
even helder hebben overgebracht wat wij nu eigenlijk in de Heilige Mis vieren. Sterker 
nog: het is bedroevend, dat de doorsnee katholiek in heel zijn leven amper 20 uur 
godsdienstles ontvangt, te weten 10 communielesjes en 10 vormsellessen en dat is 
minder dan één etmaal. Wanneer een aldus opgevoed “katholiek” meisje op latere 
leeftijd kennis maakt met een islamitische jongen, die in één week tijd méér uren 
Koranonderricht ontvangen heeft dan zij aan godsdienstles in heel haar leven, dan is 
het gevolg niet moeilijk om te raden. Voeg daarbij dat de persoon van Jezus Christus 
voor velen de mysterieuze onbekende is. Zijn jaardienst op Goede Vrijdag wordt 
daarom maar matig bezocht en kan om 15.00 uur maar moeilijk concurreren met 
onze terrasjes. Iedere H. Mis vieren wij Pasen, dat is het kortste antwoord dat be-
staat. Waarbij met Pasen bedoeld is: de ondeelbare eenheid van Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Paaszondag, ofwel: Laatste Avondmaal, Kruisdood en Verrijzenis. 
Je mag dat ook zo zeggen: wat Christus toen, 2000 jaar geleden, voor ons gedaan 
heeft, dat komt tot ons en dat ontvangen wij hier en nu, elke keer als wij deelnemen 
aan de H. Mis. Vanouds noemt de Kerk dit: Realis Presentia, Ware Aanwezigheid: 
tijdens de H. Mis veranderen brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. 
Hem ontvangen en ontmoeten wij als wij ter Communie gaan en om die reden heet 
de H. Eucharistie niet voor niets het Allerheiligst Sacrament. Tegen dit licht mogen wij 
ook Zijn Woorden verstaan: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neerge-
daald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid” (Joh.6,51). Wie deel-
neemt aan de Heilige Mis maakt zich één met Christus en deelt aldus in Zijn Pasen. 
Soms zijn wij bijzonder creatief in het vinden van uitvluchten, om vooral niét naar de 
Mis te hoeven gaan: ”ik ben toch al goed voor mijn medemens”, “voor mij is God heel 
dichtbij als ik een boswandeling maak”. Prima zo! Katholieken kom je inderdaad 
overal tegen … behalve in de kerk. Toch zijn er tegenargumenten, zal iemand ooit 
zeggen: “ik bezoek mijn moeder nooit, omdat ik mijn zieke buurvrouw al bezoek?” Het 
leven is nooit: “of-of” maar: “en-en”! En wat dat bos aangaat: daar vind je inderdaad 
van alles maar géén H. Communie. En Christus sprak: “Blijft dit doen om Mij te ge-
denken”. Eigenlijk kun je niet eens zeggen: “Ik moet als katholiek de H. Mis bezoe-
ken”. Dat klinkt nog naar buitenkant. Is het niet veel mooier om te zeggen: “ik mag de 
Heilige Mis bezoeken en Christus ontvangen en ervaar dit als een grote rijkdom en 
een onverdiend geschenk …” Zalig Paasfeest! 
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) 

 

Donderdag 29 maart: Witte Donderdag 

19.00 uur EMS-viering in parochiekerk te Mechelen. 

 

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag 

15.00 uur Kruiswegvieringen in Slenaken en Mechelen. 

19.00 uur Lijdensdienst in Epen, opgeluisterd door Gregoriaans Koor. 

 

Zaterdag 31 maart: 

18.00 uur Paaswake EMS in parochiekerk te Mechelen. 

 

Zondag 1 april: Hoogfeest van Pasen, opgeluisterd door Gemengd Koor 

11.00 uur Jaardienst voor ouders Geurts-Mager en zoon Sjef. 

 Voor Lies Straat. 

 Voor Joep Belleflame. 

 Voor ouders Jean en Francine Straat-Weber. 

 Voor Paul Crombach. 

 Voor Mina Vluggen. 

 Voor Jef Notermans. 

 Voor ouders Voncken-Bertram. 

 Voor François Notermans. 

 

Maandag 2 april: 2e Paasdag, opgeluisterd door Magan 

10.00 uur EMS-viering in parochiekerk te Mechelen. 

 

Vrijdag 6 april: 1e Vrijdag van de Maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Zilverstand-van Houtem. 

 Voor Jos Dingen. 

 Voor Mia Keijenberg (Schutterij). 

 

Zondag 8 april: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Zeswekendienst voor Paula Brauers-Belleflamme. 

 Jaardienst voor Sjuf Hagelstein. 

 Jaardienst voor ouders Pleijers-Schröders. 

 Jaardienst voor Elza Bleser-Debougnoux. 

 Jaardienst voor ouders Nelissen-Mulleneers en overleden  

 familieleden. 

 Jaardienst voor ouders Vaendel-Kruijen. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor Piet Bleser. 

 Uit Dankbaarheid. 

 

Vrijdag 13 april:  

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-Stommen en dochtertje Ingrid. 

 Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor Mieneke Keijenberg-Mordant (Schutterij). 

 

Zaterdag 14 april: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

19.30 uur Zeswekendienst voor Antoinetta Knops-Schröder. 

Jaardienst voor ouders Mordant-Meertens. 

Jaardienst voor Marcel Schins en Lenie Schins-Mohr. 

Jaardienst voor Ton Mordang. 

Voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen. 

Voor Jo Hesdal. 

Voor Sjeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 

Donderdag 19 april: 

18.00 uur Boeteviering met communicantjes. 

 

Vrijdag 20 april: 

19.00 uur Voor ouders Vluggen-van de Weijer en overleden familieleden. 

 Voor ouders Hollands-Rompen. 

 Voor Leopold Vandenhove (Schutterij). 

 

Overleden: Paula Brauers-Belleflamme, Krekelstraat 17, Epen. 

 Antoinetta Knops-Schröder, verblijvende in Zorgcentrum  

 Dr. Ackenshuis, Gulpen. 

 Bertie Parren-Schins, Heimansstraat 18, Epen. 

 Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 
 


