
Gemengd Koor Epen 

Op 17 november viert het Gemengd Koor Epen het jaarlijkse Cecileafeest. Om 

10.45 uur verzorgt het koor uit dankbaarheid voor alle levende en overleden leden 

een gezongen Hoogmis in de parochiekerk St. Paulus te Epen, onder begeleiding van 

dirigent Ronald Franssen. Vervolgens zal het Gemengd Koor Epen in besloten kring 

het Cecileafeest vieren, waarbij de heer Hub Blezer als 40 jarige jubilaris het 

middelpunt zal zijn.  

 

Mededelingen Zij-Actief 

6 november: Lezing over essentiële oliën door Gemma Sluijsmans. Essentiële oliën 

worden al eeuwen lang gebruikt om het immuunsysteem te ondersteunen het 

zelfhelend vermogen van het lichaam te versterken en de emotionele groei te 

ondersteunen. Aanvang 20.00 uur. 

20 november: Kienen met leuken prijzen. Aanvang 19.30 uur. 

18 december: Kerstviering. Deze begint om 18.30 uur met een gebedsdienst in de 

kerk. Daarna is er gezellig samen zijn met een buffet in ons lokaal. Informatie kosten 

volgt nog.  

Het bestuur Zij-Actief is nog op zoek naar nieuwe leden. Bezoek vrijblijvend één van 

onze avonden en wordt dan lid. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Op donderdag 21 november is er een muziekmiddag. Aanvang 14.00 uur in ons 

clublokaal Herberg Peerboom. Er is koffie en heerlijke hapjes. Aanmelden vóór 

donderdag 14 november bij Leonie,  4553738 of 06-53168820, of Marei,  

4551318 of 06-27614866. 

 

Heemkundevereniging Uit Ons Krijtland 

Op woensdag 13 november zal er een “bijpraat” lezing worden gehouden over de 

Einstein telescoop in Terziet.  

Deze lezing wordt georganiseerd door de Heemkundevereniging Uit Ons Krijtland. 

Projectleider van de boringen in de afgelopen twee jaren, Bjorn Vink, komt uitleggen 

wat er inmiddels voor nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. 

Het gaat dan over zowel geologie, ondergrondse waterlopen en tal van andere, 

nieuwe inzichten. Onlangs plaatste de Limburger nog een artikel op de voorpagina 

met als titel: Interesse uit Geneve voor telescoop. 

Eind 2022 wordt de beslissing verwacht, komt dit miljardenproject naar onze Euregio 

of gaat Sardinië er met dit ambitieuze project vandoor? 

Bjorn Vink zal alle vragen, ook kritische, beantwoorden. Wat zijn de gevolgen voor de 

natuur en onze omgeving? Antwoorden in woord en beeld. 

Herberg Peerboom, 13 november a.s. vanaf 20.00 uur. Entree: gratis. Ook niet-leden 

zijn welkom. 
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Allerzielen 

Het is geen gemakkelijke dag, Allerzielen. Zoveel herinneringen flitsen door ons 

hoofd. En ook al zijn ze mooi en goed, toch is vrede vinden met het afscheid van een 

geliefd mens niet eenvoudig. 

Elk mensenleven is een afwisseling van licht en donker, niet alleen het dagelijkse 

ritme van de dag en de nacht, maar ook van goede en minder goede dagen. 

Er zijn dagen dat je je gelukkig voelt, blij bent met het leven, en dagen dat er donkere 

schaduwen over je leven hangen. Niemand zoekt het, het komt vanzelf, het komt 

ongewenst. 

Elk leven begint met de dag dat je het levenslicht ziet, en eindigt op het moment dat 

je de ogen voorgoed sluit en de nacht valt over je aardse bestaan. 

De kruisjes van de overledenen, die vanaf Allerzielen vorig jaar tot nu achter in de 

kerk te zien waren, zullen naar voren gebracht worden en voor ieder zullen we een 

kaars aansteken vanuit het licht van Paaskaars. Hiermee willen we laten zien dat licht 

het altijd weer wint van de duisternis. Door samen te bidden en te zingen, tonen wij 

onze verbondenheid met elkaar en proberen wij steun te bieden aan ieder die hier 

behoefte aan heeft. 

Dit jaar hebben wij het thema “ In goede Handen “ gekozen.  

De hand van God die leven geeft en voor ons zorgt.  

Onze overledenen, die wij gedenken, mogen geborgen zijn in Gods hand.  

De Avondwakegroep nodigt u van harte uit om op zondag 3 november, om 15.00 uur  

de Allerzielendienst met ons mee te vieren in onze kerk. 

Na afloop van de viering worden de kruisjes aan de familie meegegeven en gaan we 

met pastoor Van den Berg naar het kerkhof, alwaar de graven gezegend zullen 

worden. 

 

De avondwakegroep  

  

'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 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen 

10.00 uur Eucharistieviering EMS in parochiekerk te Mechelen. 
 

Zondag  3 november: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

Voor François Weber. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor Betsy Janssen. 

15.00 uur Allerzielendienst, opgeluisterd door Gemengd Koor 

Na afloop zegening van de graven. 
 

Vrijdag  8 november: 

19.00 uur 1e Jaardienst voor José Beckers-Mullenberg en echtgenoot  

Fritz Beckers. 

Voor ouders Mullenberg-Hoche. 

Voor ouders Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 

Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor de overleden pastoors van Epen. 
 

Zaterdag 9 november: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Harrie Slangen. 

 Jaardienst voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

 Jaardienst voor Albert Habets. 

 Jaardienst voor ouders Juf en Mia Vluggen-Vaessen. 

 Jaardienst voor José Dodemont. 

 Jaardienst voor Jacques Schonmacker. 

 Voor ouders Janssens-Lardinois en ouders Schonmacker- 

 Hermans. 

 Voor Mathieu Vluggen. 

Vrijdag 15 november: Geen H. Mis. 
 

Zondag 17 november: Opgel. door Gemengd Koor v.w. St Caeciliafeest 

10.45 uur Zeswekendienst voor Maya van de Voort-Alleleijn. 

 Jaardienst voor ouders Vaessen-Lemmerling. 

 Jaardienst voor Emile Franssen en Alice Crombach. 

 Jaardienst voor ouders Remy en Maria Hameleers en zoon Theo. 

 Jaardienst voor Paul Crombach. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Jean Hausoul. 

 Voor Betsy Janssen. 
 

Vrijdag 22 november: 

19.00 uur Jaardienst voor Mina Vluggen. 

 Jaardienst voor Miechel Mohr en ouders Hermans-Crutz. 

 Voor Bert Larik (buurt). 
 

Zaterdag 23 november: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Hub Schlenter en overleden familieleden. 

 Voor Jo van der Linden en overleden familieleden; 

 Voor Sjeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 Voor Sjef Loop. 
 

Zondag 24 november: 

12.00 uur Doopviering van Chelsea Bruininks. 
 

Vrijdag 29 november: 

19.00 uur Voor godsdienstvrijheid van de christenen in de hele wereld. 

 

Overleden: Maya van de Voort-Alleleijn, verblijvende in Oirschot. 

Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 29 november voor de periode van 

30 november t/m 21 december. Misintenties uiterlijk maandag 25 november 

doorgeven. 

 

Groen gevraagd voor Kerstversiering 

In de maand december zijn wij weer op zoek naar allerlei soorten houdbaar groen 

voor de versiering in onze kerk (dennengroen, coniferen, enz.).  

Wij hopen dat u ons wilt helpen zodat wij weer voor een mooie versiering kunnen 

zorg dragen,  4552256 of 06-39530793. 
  



Mededelingen van de Parochieraad 

 

Bomen op het kerkhof 

 

De Parochieraad heeft besloten om samen met de werkgroep kerkhofbeheer ons 

kerkhof aan te kleden met een aantal bomen.  

Een boomkweker heeft inmiddels een advies gemaakt om een aantal mooie en 

passende, dus niet al te grote bomen, op onze begraafplaats te gaan aanplanten. 

Wanneer het weer dit toelaat zullen de werkzaamheden nog in december van 2019 

uitgevoerd worden, omdat dit voor de jonge bomen de beste planttijd is. Zo wordt ons 

kerkhof een mooi “hofje”. 

In de Allerzielenviering van 3 november a.s. zal de collecte bestemd zijn voor deze 

bomen. 

 

Wanneer een dorpsgenoot of familie dit wensen, is er de mogelijkheid om een boom 

volledig of gedeeltelijk te adopteren. De gemiddelde prijs van een boom is ca. 

€ 135,00 excl. planten, mest en eventuele bijkomende kosten. De bomen kunnen niet 

door de sponsor worden uitgezocht. 

U kunt uw sponsorbedrag storten op bankrekening NL83RABO 0114400652 t.n.v. 

Kerkbestuur St. Paulus Bekering onder vermelding ”sponsoring boom kerkhof”. 

Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Wiel Coenjaerts,  

4551759 of met Hans Sleijpen,  4551821. 

 

 

WOENSDAG 27 NOVEMBER 2019 

 

Kerk in Nood 

Op 27 november 2019 “#RedWednesday”, zal onze kerk in Epen rood verlicht zijn. Dit 

doen wij als Parochie om aandacht en bewustwording te vragen voor: 

- De vervolging van gelovigen. 

- Het oproepen tot respect voor gelovigen en tussen de geloofsgroepen. 

- Het opkomen voor geloof en vrijheid. 

 

Een actie van “Kerk in Nood” om aandacht te vragen voor godsdienstvrijheid van de 

christenen in de hele wereld. 

De lampen rondom de kerk zullen met speciale filters afgedekt worden waardoor de 

kerk rood verlicht zal zijn. 

In de eucharistieviering van vrijdag 29 november 2019 zal hier meer aandacht aan 

worden besteed.  

 

 


