
Kerstversiering 

Voor de maand december zijn wij op zoek naar alle soorten houdbaar groen voor 

onze versiering in de kerk. Met name verschillende soorten dennengroen is erg 

welkom. Kunt u ons hierbij helpen, dan horen wij dat graag. Tel. 043-4552256 of 

h.piters@ziggo.nl. Met uw hulp zullen wij weer proberen er iets moois van te maken. 

 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

14 november: Kienen met mooie prijzen. Aanvang 19.30 uur. 

5 december: Bezoek Valkenburg in de middag. Opgeven vóór 25 november. 

16 december: Kerst in het Geuldal. Meer informatie volgt nog. 

19 december: Kerstviering. Aanvang 19.00 uur. Meer informatie volgt nog. 

 

 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Donderdag 15 november is er wij weer een gezellige middag. Wij starten om 

14.00 uur in lokaal Café Peerboom. De heer Van Loo zal ons meenemen voor “een 

wandeling door de tijd”, uit vroegere jaren. Deze “wandeling” zal met een diapresen-

tatie ondersteund worden. Het belooft weer een interessante middag te worden. 

Tijdens de pauze is er koffie/thee. 

 

 

 

Herfstconcert Gemengd Koor 

Op zondag 18 november 2018 vindt het eerste herfstconcert plaats van het Gemengd 

Koor Epen. Vanaf 12:00 uur kunt u binnenlopen voor koffie/thee/vlaai en/of een 

drankje in Zaal Café Peerboom in Epen. Het concert begint om 12.30 uur; entree: 

vrije gave.  

Dirigent Ton Vennix (uit Maastricht) heeft samen met de leden van het koor een 

gevarieerd programma samengesteld. Er worden door het koor liederen ten gehore 

gebracht uit diverse landen.  

Laat u meeslepen op de gevarieerde muziek.  

Als solist is Erik Botterweck tenor/bariton uit Epen uitgenodigd; hij zal soleren in 

diverse liederen.  
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Wat zeg je? 

Wat zeg je eigenlijk, als je gewoon de straat opgaat om even boodschappen te gaan 

doen en je komt plotseling iemand tegen, die afgelopen week afscheid moest nemen  

van een dierbare overledene? Normaal heb je je woordje wel klaar, maar hier is nu 

niets meer normaal. Normaal vraag je spontaan: “hoe gaat het met jou?“, maar nu 

kun je onmogelijk verwachten, dat die ander zal antwoorden, dat alles goed gaat, 

waardoor een goedbedoelde vraag zelfs pijnlijk kan overkomen.  

Maar wat zeg je dan? Er zijn mensen, die dan maar een praatje over het weer begin-

nen, ook dat is zonder twijfel goed bedoeld. Maar hoe komt dat over? Moet die ander 

niet de indruk krijgen, dat je meer interesse hebt in weerberichten dan in de vraag, 

hoe deze mens zich nu voelt, na alles wat er gebeurd is? Logisch, dat nogal wat men-

sen op zo’n moment dicht klappen. Ze voelen zich simpelweg niet begrepen en 

serieus genomen. En misschien hebben zij er alweer spijt van, dat ook zij de straat 

zijn opgegaan. 

Blijft de vraag, wat je dan kunt zeggen? En omdat het antwoord niet meteen voor de 

hand ligt, kiezen mensen er soms voor, om dan maar een hele grote boog om nabe-

staanden heen te maken. Gewoon om koste wat kost een ontmoeting te vermijden en 

simpelweg die hele vraag uit de weg te gaan. Ik vraag me enkel af: zou die ander 

soms blind zijn en dat niet in de gaten hebben? Zou die ander niet de indruk krijgen, 

dat hij of zij in zulke situaties als een melaatse gemeden wordt? En hoe zou dat over-

komen, bij alle pijn, die hij of zij sowieso al met zich meedraagt? 

En daarom denk ik: zeg beter niets. Maar mijd die ander evenmin. Geef rustig toe, dat 

er genoeg situaties zijn, waarin woorden meestal tekort schieten. Stel dan liever een 

gebaar. Leg je hand op de schouder en zeg, dat je aan hem denkt. Doe een kaartje in 

de bus en schrijf daar iets bij, wat uit je hart komt, al is dat maar een enkel woord. Het 

gaat er niet om, wat je tegen die ander zegt, het gaat er veelmeer om, dat je er voor 

die ander bent. Door de gezamenlijke viering van Allerzielen proberen wij hetzelfde te 

doen. U bent daarom van harte welkom. 

Uw pastoor Rick van den Berg  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 
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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 2 november: 

19.00 uur Allerzieleneucharistie voor EMS in parochiekerk te Epen 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 

 Voor alle overleden pastoors van Epen. 

 

Zondag  4 november: 

10.45 uur Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

Jaardienst voor ouders Hameleers-Pieters en zoon Theo. 

Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

Voor François Weber. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor Paula Brauers-Belleflamme. 

15.00 uur Allerzielendienst opgeluisterd door Gemengd Koor 

Aansluitend zegening van de graven op het kerkhof. 

 

Vrijdag 9 november: Geen H. Mis. 

 

Zaterdag 10 november: Opgeluisterd door Harmonie Inter Nos 

18.00 uur Jaardienst voor ouders Vaessen-Lemmerling. 

 Jaardienst voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

 Voor Jo Hesdal. 

 Voor Mathieu Vluggen. 

 Voor Michel Blezer jr. en voor de levende en overleden leden van 

 Harmonie Inter Nos. 

 

Vrijdag 16 november: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 

 Voor Mina Vluggen. 

 Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

 Voor ouders Vluggen-Van de Weijer en ouders Baumans-Ortmans. 

 

Zaterdag 17 november: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Mathieu Ubaghs. 

 Jaardienst voor Hub Schlenter en overleden familieleden. 

 Jaardienst voor Albert Habets. 

 Voor Marieke Ubaghs-Blezer, zoon Mathieu en dochter Maria. 

 Voor Sjuf Blezer. 

 Voor ouders Jan en Lea Peters-Loop. 

 

Vrijdag 23 november: 

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

 

 

Gedoopt: 20 oktober: Lieve, dochter van Joris en  

 Monique Plum-Vanhommerig, Merckelbachlaan 4, Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 23 november voor de periode van 

24 november t/m 15 december. Misintenties uiterlijk maandag 19 november 

doorgeven. 

 

 

Allerzielen 2018 

Herfst. November. Allerzielen. Kerkhofdagen.  

Stenen op het kerkhof, gedenkstenen voor onze lieve overledenen. 

Dit jaar hebben wij voor onze viering het thema “stenen” gekozen. 

De steen verliest niet zijn natuur, je blijft hem voelen. 

Het leven zelf verzacht het gemis. Maar de gemiste blijft. 

In de Allerzielenviering in onze kerk, zondag 4 november 2018 om 15.00 uur, staan 

wij stil bij de mensen die niet meer onder ons zijn. We gedenken hen bij het licht van 

de paaskaars als een teken van ons geloof, dat God hen het eeuwige licht heeft 

geschonken. 

Wij nodigen u allen van harte uit dit met ons mee te vieren. 

De avondwakegroep Epen 

 
  



Uitslag Loterij Zonnebloem 2018 

 

1e prijs € 15.000,- 1 0749977 

2e prijs € 10.000,- 1 0884499 

3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,- 1 0117147 

4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0732026 

5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0621582 

6e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0948541 

7e prijs € 2.500,- 1 0211931 

8e prijs € 2.500,- 1 0448799 

9e prijs € 1.000,- 1 0988693 

10e prijs € 1.000,- 1 0821872 

11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 1007847 

12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0492307 

13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0445011 

14e prijs € 445,- 1 0005483 

15e prijs € 445,- 1 0908312 

16e prijs € 445,- 1 0396999 

17e prijs € 445,- 1 0743713 

18e prijs € 445,- 1 0128163 

19e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0856342 

20e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0387373 

21e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0142707 

22e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,- 1 0530076 

23e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,- 1 0971608 

24e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0667355 

25e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0808337 

26e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 43801 

27e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 30243 

28e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 94687 

29e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 59748 

30e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 84440 

31e prijs € 50,- 150 5441 

32e prijs  € 50,- 150 2699 

33e prijs € 50,- 150 6653 

34e prijs € 15,- 1.500 353 

35e prijs € 15,- 1.500 112 

36e prijs € 15,- 1.500 245 


