
 

 

Dringend gezocht: groen voor Kerstversiering 

Wij zijn nog steeds 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,  4552256 of h.piters@ziggo.nl.  

 

 

 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

5 december: Mergelrijk zandcultuur te Valkenburg. Entree € 7,--. Vertrek om 

13.00 uur aan Hotel Aurora. Opgeven vóór 25 november. 

19 december: Kerstviering om 19.00 uur. Eigen bijdrage € 13,50. Opgeven vóór 

11 december. 

 

 

 

 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Op woensdag 12 december a.s. vieren wij samen onze Kerstviering. Om 14.00 uur 

starten wij in ons clublokaal Café Peerboom. Pastoor Van den Berg zal ons voor 

gaan in gebed. Na de H.Mis is er koffie met lekkers. 

Rond de klok van 16.45 uur vertrekken wij naar Restaurant De Krieëkel. Hier zullen 

wij aanschuiven voor een heerlijk Kerstdiner. 

Attentie: Heeft u het papier voor de menukeuze voor het hoofdgerecht ingeleverd? 

Wij hopen u allen te zien op deze viering. 
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Licht aan of uit? 

Bij een huisbezoek in de avond hoorde ik bij het binnenkomen van boven een kinder-

stemmetje roepen: “mam, mag het licht nog even aan?” Moeder stond beneden in de 

hal om mij binnen te laten en verontschuldigde haar kind. Ik moest glimlachen, omdat 

het zo herkenbaar was: al is er maar een beetje licht op de gang en de kamerdeur op 

een kier, toch is dan het duister weg en je kunt je tenminste weer wat oriënteren. 

Want angst voor het donker hebben bijna alle kinderen, soms ook nog wanneer ze 

allang volwassen zijn. Maar ook het omgekeerde is waar: licht houdt of maakt men-

sen wakker en het is nooit prettig, om zo plotseling te moeten ontwaken uit de gebor-

genheid die ons de nachtrust biedt. 

Licht aan of licht uit? Nu de dagen alsmaar korter worden lijkt het erop, alsof de 

natuur ons in de steek laat, alsof wij steeds meer aan onszelf worden overgelaten 

met steeds meer duister om ons heen. Vooral zieken, eenzamen en nabestaanden 

hebben het er vaak moeilijk mee. Je hebt minder afleiding, je gaat niet zo vaak de 

straat op, je blijft ’s avonds vaker thuis. Velen ervaren dat als beklemmend, die lange 

avonden tussen steeds weer diezelfde vier muren. Mensen beginnen vaak te pieke-

ren en merken, dat ze daardoor ook geen stap verder komen. 

Wanneer straks de Advent begint, zullen wij symbolisch het licht aan onze Advents-

krans ontsteken. En wanneer de eerste kaars weer brandt, laat je dan niet aanpraten, 

dat zo’n simpel vlammetje maar weinig voorstelt in het duister van onze wereld. 

Alleen het licht, hoe klein dan ook, kan duisternis bedwingen. Christus is ons licht en 

onze oriëntering. Geloof in dat licht, in goedheid en trouw, in liefde en respect. En 

wees zelf zo’n licht naar anderen toe, in onze aandacht voor de medemens en vooral 

door de kunst van vergeving. En al staat de deur van ieder mensenhart maar op een 

kier, een beetje licht kan al voldoende zijn, om alles in de juiste proporties te kunnen 

zien. Wanneer straks de Advent begint, koop eens zo’n Adventskrans of maak er zelf 

een en geef hem thuis een ereplaats op tafel. Op de dag, dat de vierde kaars wordt 

aangestoken, zullen de dagen weer gaan lengen. 

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 23 november: 

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

Voor Bruno Mordang v.w. verjaardag. 

 

 

Zondag  25 november: Opgeluisterd door Gemengd Koor t.g.v.  

10.45 uur St. Ceaciliafeest 

Voor ouders Bleser-Debougnoux. 

Voor Paula Brauers-Belleflamme (buurt). 

Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

Voor levende en overleden leden van het Gemengd Koor en 

vrienden van het Koor. 

 

 

Vrijdag 30 november: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

 

Zondag 1 december: 1e Zondag van de Advent, opgeluisterd door 

10.45 uur Gregoriaans Koor 

 Jaardienst voor Alice Crombach en Emile Franssen. 

 Jaardienst voor Frank Hagelstein. 

 

 

Vrijdag 7 december: 1e Vrijdag van de Maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zaterdag 8 december: 2e Zondag van de Advent, volkszang met 

19.30 uur orgelspel van Ronald Franssen 

 Jaardienst voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

 Voor ouders Sjuf Vluggen en Mia Vaessen. 

 Voor Jo Hesdal. 

 Voor Sjeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 Voor ouders Jos Mordang-van Loo en overleden familieleden. 

 

 

Vrijdag 14 december: 

19.00 uur Voor Ireen Mulleneers-Hamers en overleden familieleden. 

 

 

 

Overleden: Ellen Ensing-Ubaghs, Burckstraat 10, Epen. 

 Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 14 december voor de periode van 

15 december t/m 19 januari. Misintenties uiterlijk maandag 10 december doorgeven. 

 
 


