
Mededelingen Zij-Actief 

23 januari: Algemene jaarvergadering om 20.00 uur. Na de pauze optreden door 

Buutereedner “Juul”. 

12 februari: Filmavond voor leden en niet-leden. De film heet: Mary Queen of Scots. 

Leden betalen € 12,-- en niet-leden € 15,--. Dit is inclusief koffie/thee en een 

consumptie in de pauze. Vertrek vanaf parkeerplaats bij Hotel Aurora. Opgeven vóór 

22 januari. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens een aantal keren vrijblijvend naar één 

van onze gezellige avonden. 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Op donderdag 21 februari is er een gezellige kienmiddag. Wij starten om 14.00 uur in 

ons clublokaal. Kosten: 3 kaarten voor € 5,00, op elke kaart prijs. Doet u mee, geef u 

dan even op bij iemand van het bestuur. Leonie,  4553738, of Marei,  4551318 of 

06-27614866. Opgeven vóór 10 februari. 

 

Mededelingen Hatha-yoga 

Sinds 1 november heb ik de yoga-lessen overgenomen van Monique Hennen. Yoga 

is geschikt voor alle leeftijden, zowel voor mannenblad voor vrouwen, iedereen kan 

deelnemen. Hatha Yoga is geen sport maar een systeem waarmee we kunnen leren 

lichaam en geest weer met elkaar in balans te brengen. Evenwicht tussen ratio, 

ervaring en adem/ stem. Door middel van houdingen, bewegingen en adem wordt het 

denken tot rust gebracht. Er kan diepe ontspanning ontstaan, je lichaam kan soepeler 

en krachtiger worden. Tevens wordt er gewerkt aan focus, evenwicht en energie. 

De lessen zijn op maandagochtend 8.15-9.15 uur, 9.30-10.30 uur en op woensdag 

van 9.00-10.00 uur. De lessen worden op de bovenverdieping van het patronaat 

gegeven. Voor meer informatie kijk op de website www.yogainepen.nl of bel naar 

Svenja Kleijnen-Lux 06-44646743, mailen mag ook s.kleijnenlux@ziggo.nl 

 

Weer 39 dozen met pakketten breiwerk voor arme gezinnen in Polen 

Het is een enthousiaste groep breisters die ook dit jaar weer mee ervoor gezorgd 

hebben dat de allerarmsten in Polen toch een gezellige en onvergetelijke Kerst kon-

den vieren. Coördinator Els Spronck-Vermeeren uit Slenaken is maar wat trots op de 

breisters uit het Heuvelland die dit alles mogelijk hebben gemaakt en wil hen daar 

voor danken. Het gaat om een twintigtal dames die zich inzetten voor een beter leven 

van kindertjes van een tehuis en ziekenhuis in Polen. Mutsen, sjaals, dekentjes, sok-

ken, truien, dit alles wordt door de vrijwilligsters liefdevol gebreid. Het hele jaar door 

zijn ze er mee bezig. In totaal zijn 39 dozen breiwerk in Polen bezorgd. Ook de vele 

poppen voorzien van breiwerk was bij de zending ingesloten. Verder mocht Els 38 

kerstpakketten ontvangen, ook rond de Kerst in Polen aangereikt. Alles voor de 

armste gezinnen en bejaarde mensen die hulp kunnen gebruiken. Els wenst alle 

medewerkers dan ook een gelukkig 2019 toe! 
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Heilig Vormsel 

Op vrijdag 15 februari in de Mis van 19.00 uur zal onze hulpbisschop Mgr. De Jong 

aan 17 kinderen uit Epen en Slenaken het Heilig Vormsel komen toedienen en nu 

reeds mogen wij daartoe: Rosalie Bastings, Roos Beaujean, Niek en Timo Bormans, 

Keano Debets, Emma Kleijnen, Paul Kreutzer, Marijn Kruithof, Britt Larik, Sophia Loo, 

Jeffrey Loop, Noëlle Mertens, Ruben Schijns, Lieke en Lisa Schrijnemaekers, Mirthe 

Vermeeren en Jens Voncken en hun families van harte gelukwensen!  

Tijdens de plechtigheid zullen alle kinderen één voor één naar voren komen, begeleid 

door beide ouders, om gezalfd te worden met het heilige Chrisma, het geschenk van 

Gods goede Geest die hen helpen mag, om hun leven in de geest van Jezus Christus 

vorm te geven. Maar voor het zover is zullen zij tezamen als groep de Geloofs-

belijdenis uitspreken, die samenvatting van ons geloof die ooit, toen zij gedoopt 

werden, in hun naam en in hun plaats door ouders en peten uitgesproken werd, maar 

die zij nu zelf zullen beamen. Tijdens de voorbereiding werd al benadrukt, dat het hier 

niet gaat om het klakkeloos en soms gedachteloos opzeggen van een eeuwenoude 

tekst. Het gaat er veelmeer om, wat die tekst ons te zeggen heeft en hoe zij ons leven 

verrijken en begeleiden kan en om die reden hebben wij er bewust een aantal lessen 

voor uitgetrokken, om ons daarmee bezig te houden.  

Toen de namen van God ter sprake kwamen en aan de vormelingen gevraagd werd, 

welke naam hen het meeste aansprak, antwoordde één van de kinderen spontaan: 

“Vader – omdat die naam met warmte van doen heeft”. Een prachtig antwoord, dat ik 

eigenlijk alle vormelingen, maar ook ons allemaal wil toewensen: dat wij in ons geloof 

en onze band met God steeds weer iets van warmte en geborgenheid mogen vinden 

en dat ook onze eigen geloofsgemeenschap datzelfde biedt aan eenieder, die bij ons 

aanklopt. Eeuwenoude teksten en gebeden uitspreken kan enkel zin hebben, wan-

neer zij getuigen van die warmte die God ons schenken wil en ons daartoe blijven 

aanmoedigen. Het was toch geen toeval, dat het neerdalen van Gods goede Geest 

op het eerste Pinksterfeest door tekenen van warmte en vuur begeleid werd? 

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  18 januari: 

19.00 uur Jaardienst voor Piet Kohl. 

 

Zaterdag 19 januari: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

19.30 uur Jaardienst voor Angèle Knubben. 

Jaardienst voor Wiel Sijstermans. 

Jaardienst voor Marieke Ubaghs-Blezer. 

Jaardienst voor ouders Willem Janssens en Nettie Kersemakers. 

Voor Mathieu Ubaghs, dochter Maria en zoon Mathieu. 

Voor Sjuf Blezer. 

Voor Jo Grooten. 

 

Vrijdag 25 januari: 

19.00 uur Jaardienst voor echtelieden Smets-Locht. 

 Ter ere van de H. St. Paulus Bekering. 

 

Zaterdag 26 januari: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

19.30 uur Zeswekendienst voor Bert Larik. 

 Jaardienst voor ouders Bleser-Debougnoux. 

 Jaardienst voor Sjeng Heusschen. 

 Voor Angèle Knubben. 

 

Vrijdag 1 februari: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Mina Vluggen (buurt). 

 

Zaterdag 2 februari: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Pierre Vluggen. 

 Jaardienst voor ouders Thewissen-Schijns. 

 Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Na afloop gelegenheid tot Blasiuszegen. 

 

Vrijdag 8 februari: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 

 

Zondag  10 februari: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

Vrijdag  15 februari: 

19.00 uur Tijdens deze viering ontvangen 17 kinderen van Basisschool  

à Hermkes het H. Vormsel door Mgr. De Jong. 

 

Zaterdag 16 februari: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

19.30 uur Zeswekendienst voor Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 

Vrijdag  22 februari: 

19.00 uur Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

 

 

 

 

Overleden: Bert Larik, Heimansstraat 11, Epen. 

 Annie Mulleneers-Vandeberg, verblijvende in Dr. Ackenshuis in  

 Gulpen. 

 Mia Vaessen-Bloemen, ’s Gravenvoeren. 

 Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

 

 

Mededeling 

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

23 februari t/m 23 maart. Misintenties uiterlijk maandag 18 februari doorgeven. 

 

 


