
Zondag 5 januari: Driekoningen en H. Genoveva, tijdens viering wijding van 

10.45 uur water en brood, volkszang met orgelbeg. van Ronald Franssen 

 Jaardienst voor Billa Hamers. 

 Jaardienst voor Anna Hagelstein. 

 Jaardienst voor Leopold Vandenhove. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Betsy Janssen. 

 Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 
 

Vrijdag 10 januari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zondag 12 januari: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

10.45 uur 1e Jaardienst voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Jaardienst voor Leonie Alleleijn-Huveneers. 

 Jaardienst voor Angèle Knubben. 

 Jaardienst voor Wiel Sijstermans. 

 Voor Betsy Janssen. 
 

Vrijdag 17 januari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 17 januari voor de periode van 

18 januari t/m 15 februari. Misintenties uiterlijk maandag 13 januari doorgeven. 
 

Vincentiusvereniging 

De organisatie is rond 1835 in Frankrijk opgezet door studenten die iets wilden doen 

aan de armoede in de Parijse sloppenwijken. Zij waren geïnspireerd door Vincentius 

a Paulo, een priester die zich toen al inzette voor de armen. Armoede is een wereld-

wijd probleem dat veroorzaakt kan worden door o.a. natuurrampen, langdurige 

droogte, overstromingen, aardbevingen, ziektes enz. Armoede in ons land is geen 

natuurverschijnsel, maar het gevolg van gevoerd beleid, waardoor de armoede sterk 

is toegenomen. Ondanks alle jubelverhalen over de economie wordt het risico groter 

dat mensen langdurig in armoede blijven. Vraag naar lokale hulp bij armoede neemt 

ieder jaar toe. Het is voor deze mensen dat wij op Kerstavond na de gezinsviering en 

op 1e Kerstdag na de Hoogmis collecteren voor onze Vincentiusvereniging. 

Namens Vincentiusvereniging Epen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. 

Hartelijk dank voor uw gave. 
 

Mededelingen Zij-Actief 

22 januari: Jaarvergadering om 20.00 uur in ons lokaal. Na de vergadering is er nog 

gezellig samen zijn met de Wiefkes. 

Bestuur Zij-Actief wenst u allen fijne kerstdagen. En een gezond en gelukkig 

Nieuwjaar. 
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De Herders 

De herberg, dat is een ander woord voor: in de weer zijn. Dat is de plek waar zaken 

worden gedaan. Tijd is geld. Nooit rust, altijd bezig. Ook op zondag moet de herberg 

open zijn. Supermarkten openen zelfs op Eerste Kerstdag. De herberg: dat woord 

staat voor 24 uurs economie. Niet de mens staat nog centraal maar de portemonnee. 

De herberg, dat is een ander woord voor: pluk de dag, je leeft maar één keer, neem 

het ervan! De herberg: dat is vooral het sprookje, dat geluk te koop zou zijn.  

Ver weg van de herberg heerst de stilte van het open veld. In het open veld staan 

geen huizen, gevuld van de zolder tot de kelder. Hier kun je niet winkelen en 

terrassen. Hier kom je de gegoede burgerij niet tegen, alleen wat herders. Herders 

wonen niet in huizen. Het zijn mensen zonder veel bagage en ballast. De natuur is 

hun thuis. Zij weten vanwaar de wind komt en of het regenen gaat. Zij weten dat het 

leven niet maakbaar is en dat je niet alles naar je hand kunt zetten. Dat je deel bent 

van het grotere geheel. Dat ook de dood hoort bij het leven, zoals ook het leven hoort 

bij de dood. 

De engel die de komst van God op aarde verkondigt, gaat niet naar de herberg. Daar 

is het te druk, daar luistert ook niemand. Trouwens: wie gelooft daar nog in engelen? 

Engelen bestaan toch niet? De engel keert zich daarom tot de herders en zij vinden 

als eersten het Kind, God-met-ons.  

De overdaad en het lawaai van de herberg verstikken zo vaak de herder in ons. Laat 

je daarom met Kerstmis wegtrekken uit de glitter van de schone schijn en meenemen 

naar het open veld. Om in de nachtelijke stilte te horen waarnaar je het diepst 

verlangt: naar een God die om je geeft, jouw leven deelt en vrede schenkt. Graag 

wens ik ons allen toe, dat de herder in ons opnieuw tot leven mag komen. En dat wij 

vrede vinden in ons hart.  

Een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar! 

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 20 december: 

19.00 uur Jaardienst voor echtelieden Smets-Locht. 

 Voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

 Voor Jos Dingen. 

 Voor Mina Vluggen. 

 Voor Maria Pietersma-Teer Veer, kinderen en kleinkind. 

 

Zaterdag 21 december: 4e Zondag v.d.Advent, volkszang 

19.30 uur 1e Jaardienst voor Bert Larik. 

Voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen. 

 

Dinsdag  24 december: Kerstavond 

18.00 uur Gezinsmis met tradioneel kerstspel en kerstliedjes door kinderen 

van basisschool à Hermkes 

Voor Jo Mordang. 

Voor Lily Voncken-Groten. 

Voor Sjef Loop. 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

Voor ouders Pappers-Géron. 

Na afloop deurcollecte voor de Vincentiusvereniging 

20.30 uur Kerstconcert door Harmonie Inter Nos 

22.00 uur Opgeluisterd door de solisten van de Philharmonie uit St. Peters- 

burg o.l.v. Olga Stupneva 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor Wiel Sijstermans. 

Voor Joost Meijer. 

 

Woensdag 25 december: 1e Kerstdag, opgeluisterd door Gemengd Koor 

11.00 uur Jaardienst voor Juul Pinckaers en voor ouders Pinckaers-Loop en 

ouders Vanderheijden-Reul. 

Jaardienst voor Sjeng Straat. 

Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

Voor Maria Slenter. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Betsy Janssen. 

Voor ouders Jean en Francine Straat-Weber. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor ouders Martens-Daamen. 

Voor Paula Brauers-Belleflamme. 

Voor Jean Hausoul en dochter Berti. 

Voor Jef Notermans en zoon François. 

Na afloop deurcollecte voor Vincentiusvereniging 

Kerk open van 14.00-16.00 uur 

 

Donderdag 26 december: 2e Kerstdag, opgeluisterd door MAGAN 

10.00 uur E.M.S. viering te Mechelen. 

 

Vrijdag  27 december: Geen H. Mis. 

 

Zondag 29 december: Volkszang met orgelbeg. van Ronald Franssen 

10.45 uur Zeswekendienst voor Jeanette Grooten-Hollands. 

 Voor Jo Grooten. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Betsy Janssen. 

 

Dinsdag 31 december: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

19.30 uur Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar. 

 Aansluitend Te Deum 

 

Woensdag 1 januari: 

10.45 uur E.M.S. viering in parochiekerk te Slenaken. 

 Na afloop nieuwjaarstreffen in Pastorie 

 

Vrijdag 3 januari: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 
  



Kerstochtendzingen: zing je mee?  

Een klein clubje van mede-dorpsgenoten heeft het idee opgevat om op kerstochtend 

25-12 tussen 7.00 en 8.00 uur lopend door de straten zacht zingend kerstliederen ten 

gehore te brengen, om zo iedereen een Vrolijk Kerstfeest toe te zingen. Heb je zin 

om mee te zingen? Kom dan op woensdag 25-12 om 06.55 uur naar Julianastraat 15 

of haak gewoon onderweg spontaan aan (en af) in een soort 'Zwaan kleef aan'. Voor 

kopieën van de tekst van de kerstliederen wordt gezorgd, je hoeft alleen je stem mee 

te nemen en een lantaarn/zaklamp. Als je zeker weet dat je mee komt zingen, meld 

dit dan even telefonisch bij Ceciel Lamers (06-44878953) of app je naam naar  

06-33978116 opdat we voldoende liedtekstmapjes hebben. We zullen door bijna alle 

straten (van de dorpskern) lopen (door sommige zelfs 2x). Alleen bij noodweer gaat 

het Kerstochtendzingen niet door. 
 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Op 16 januari houden wij onze jaarvergadering over het jaar 2019. U kunt dan ook de 

contributie betalen voor het jaar 2020 ad € 15,00. U kunt het ook per bank betalen 

t.n.v. Ouderenvereniging Epen, rekeningnr. NL66RABO0132205696. Wij zullen dan 

ook enkele rondjes kienen. 2 kaarten voor € 4,00 en op elke kaart een prijsje. 

Wij starten om 14.00 uur in clublokaal Café Peerboom. U bent van harte welkom. 
 

Mededelingen Schutterij St. Paulus 

Bedankt! 

We mogen als Schutterij St.Paulus Epen terug kijken op een heel mooi schuttersjaar. 

Met als een van de hoogtepunten ons eigen Schuttersfeest op 12 mei 2019. Het was 

een niet al te warm weekend maar wel een weekend van saamhorigheid, trots en 

wilskracht. Alle sponsoren, medewerkers, leden en niet te vergeten inwoners van 

Epen bedankt voor de geweldige inzet. Zonder jullie steun in welke vorm dan ook was 

dit prachtige feest niet mogelijk geweest. Zo hebben we vele mooie en minder mooie 

momenten gekend in 2019. Het jaar eindigt en we gaan dan ook weer vol nieuwe 

moed beginnen aan 2020. Net als menige vereniging kampen wij ook met het feit dat 

het ledenaantal terug loopt. Hebt u interesse om een functie binnen onze vereniging 

te vervullen kijk dan op www.stpaulusepen.nl. Ook willen wij bij deze gebruik maken 

om iedereen mooie kerstdagen te wensen en een voorspoedig en vooral gezond 

2020. Voorzitter Schutterij St.Paulus, Frank Bessems 
 

Wafelactie Handbalvereniging HV Juliana 

De tijd van korte koude dagen is weer volop bezig. Tijd om gezellig samen een 

warme kop koffie, thee of chocolademelk te drinken. Wat zou hier beter bij smaken 

dan een verse zelfgemaakte wafel? Handbalvereniging HV Juliana Epen zal op zon-

dag 29 december weer met hun lekkere zelfgemaakte wafels bij de mensen in en 

rondom Epen langs de deuren komen. Ze vertrekken om 16.00 uur bij Café 

Peerboom. Indien u deze avond niet thuis bent en toch graag wafels wilt hebben, bel 

dan met Danny Ramakers 06-83948890 (op = op).

 

http://www.stpaulusepen.nl/

