
Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 19 april voor de periode van 

20 april t/m 11 mei. Misintenties uiterlijk maandag 15 april doorgeven. 

 

 

 

 

 

Klabatteren 

In de week voor Pasen wordt in Epen 

door onze misdienaars weer geklabatterd.  

 

Dit klabatteren wordt warm aanbevolen 

voor onze meisjes en jongens die een 

heel jaar voor onze parochie klaar staan. 

 

 

 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

16 april: Wandelen in Eijsden onder leiding van Maria Spauwen. Vertrek om 

13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora. Duur wandeling 1,5 uur. Daarna 

koffie drinken. Opgeven vóór 10 april. 

24 april: Lezing over de Wensambulance. 

 

 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Op donderdag 18 april houden wij onze Paasviering. Wij starten om 14.00 uur met 

een H.Mis. Na de H.Mis is er koffie met iets lekkers. 

Rond de klok van 16.30 uur openen wij het Paasbuffet. Er is warm en koud eten. 

De kosten voor dit buffet bedragen € 10,00. 

Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnr. NL66RABO0132205696. U kunt het geld 

ook afgeven bij iemand van het bestuur 

Aanmelden tot maandag 1 april bij Leonie,  4553738, of Marei,  4551318. 
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Vastenaktie 

Het vasten kent een lange geschiedenis. Al in het Oude Testament vastten de 

Israëlieten regelmatig, om berouw en inkeer te tonen en om zich sterk te maken van 

binnenuit. En volgens het Evangelie is Jezus veertig dagen de woestijn in gegaan om 

zich te sterken door vasten en gebed. Het kerkelijk vasten sluit hier op aan en heeft 

zich geleidelijk ontwikkeld. Na de verrijzenis van Jezus werd er vóór Pasen veertig 

uur gevast ter voorbereiding op het doopsel, dat toen bij voorkeur in de Paaswake 

werd toegediend. Al in de vierde eeuw werd het vasten een algemeen gebruik, maar 

gaf iedere christelijke gemeente zijn eigen invulling eraan. Het werd ter sprake ge-

bracht op een gezamenlijk concilie, waar besloten werd tot een veertigdaagse Vas-

tentijd, omdat dat goed aansloot op het verhaal uit de Bijbel. Maar waarom zou je 

eigenlijk vasten? Wat bereik je ermee? Tijdelijk minderen en bezinnen stelt ons in 

staat onze eigen kwetsbaarheid te ervaren, het helpt ons om ons te realiseren dat wij 

niet almachtig zijn, maar afhankelijk van anderen. 'Weet dat je stof bent en weer tot 

stof zult wederkeren.' Het Vasten nodigt uit om te geven en te delen en bovenal her-

innert het vasten eraan, dat het leven méér is dan alleen de consumptie: ‘de mens 

leeft niet van brood alleen’. Vooral dit laatste spreekt jongeren enorm aan, want 

vooral onder hen wint vasten aan populariteit. Het is voor velen een zoektocht naar 

alternatieven voor een steeds snellere consumptiemaatschappij. Consuminderen kan 

daar een bewust gekozen teken stellen, ook voor jezelf. Daarbij mag het begrip vas-

ten vandaag de dag best ruim geïnterpreteerd worden. Waar het vroeger ging over 

minder vlees, snoep of alcohol, kan de onthouding nu ook betrekking hebben op de 

iPhone, sociale media of de auto en al dat andere, dat vaak verslavend werkt. 

Ook dit jaar willen wij werk maken van onze Vastenaktie. Meer info leest u op de 

bijgesloten folder en ook treft u in dit Kirkebledje het vastenzakje aan. U kunt uw 

vastenzakje in de kerk achterlaten of meegeven aan de mensen, die met de Paas-

eierenactie langs de deur zullen komen. Hartelijk dank alvast voor uw onmisbare en 

solidaire steun! 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  22 maart: 

19.00 uur Voor Antoinetta Knops-Schröders (Schutterij). 

Voor een bijzondere intentie. 

 

Zondag  24 maart: 3e Zondag van de Vasten, opgel. door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Sjef en Bertien Pleijers-Schröders. 

Jaardienst voor ouders Scheepers-Zilverstand en zoon Jo. 

Jaardienst voor ouders Hollands-Mullenberg en zonen. 

Voor Leopold Vandenhove. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

11.30 uur Doopviering van Floor Sprooten. 

 

Vrijdag 29 maart: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Knops-Ponsens en voor Miny Knops-Straat. 

 Jaardienst voor Ton Mordang. 

 Jaardienst voor ouders Ubaghs-Vandevoort, Ellen, Zus en Jos; 

 Jaardienst voor Ton Vandenhove. 

 Voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

 Voor Mina Vluggen (buurt). 

 

Zaterdag 30 maart: 4e Zondag van de Vasten, volkszang 

19.30 uur Voor ouders Sjuf Vluggen en Mia Vluggen-Vaessen. 

 Voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

 Voor Jos Dingen. 

 Voor ouders Jean en Francine Straat-Weber. 

 

Vrijdag 5 april: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Jaardienst voor Marjon Sprooten-Bessems. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Jo Vanderlinden (Schutterij). 

 

Zondag 7 april: 5e Zondag van de Vasten, volkszang 

10.45 uur Jaardienst voor Sjef Loop. 

 Jaardienst voor ouders Nelissen-Mulleneers. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 

Donderdag 11 april: 

19.00 uur Boeteviering E.M.S. in Mechelen. 

 

Vrijdag 12 april: Palmpasenviering m.m.v. Basisschool à Hermkes 

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

 Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 Voor Mina Vluggen (Schutterij). 

 

Zaterdag 13 april: Palmzondag, volkszang met orgelbeg. v. Ronald Franssen 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Mordant-Meertens. 

Jaardienst voor Marcel Schins en Leny Schins-Mohr. 

Jaardienst voor ouders Karel Braun en Maria Braun-Schins. 

 Tijdens de viering wijding van palmtakken. 

 

Donderdag 18 april: 

19.00 uur Witte Donderdagviering E.M.S. in Mechelen. 

 

Vrijdag  19 april: Goede Vrijdag, Dag van Vasten en Onthouding, 

19.00 uur opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

Lijdensdienst voor E.M.S. in Epen. 

 

Zaterdag 20 april: Paaszaterdag 

18.00 uur Paaswake E.M.S. in Mechelen. 

 

 

Overleden: Ger Ubachs, Helberg 4, Epen. 

  Albert Frijns, verblijvende in verpleegkliniek te Heerlen. 

  Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Gedoopt: 24 februari: Xen, zoon van Roland en Sanne Connotte-Bontan, 

 Bocholtz. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar willen we weer paaseieren verkopen voor het noodzakelijk onderhoud 

van onze kerk.  

 

Vanaf woensdag 10 april tot en met 13 april 

 

komen we weer met de paaseieren langs de deuren. 

Iedereen wordt bezocht in bovengenoemde periode, mocht u dan niet aanwezig zijn, 

dan krijgt u een briefje in de brievenbus om uw bestelling alsnog telefonisch door te 

geven. 

 

We hopen dat we weer veel eitjes mogen verkopen waarvoor alvast onze hartelijke 

dank. 

 

Al is het nog vroeg maar we wensen u toch al een Zalig Paasfeest toe. 

  

Het kerkbestuur. 

 


