
 

 

 

 

 

Burck-Brêane 2021 

Normaal zouden wij rond deze tijd weer gaan beginnen met de voorbereidingen voor 

het Burck-Brêane, het eeuwenoude Epense vreugdevuur op de zondag na carnaval.  

Door de huidige lockdown en de beperkende maatregelen is het jammer genoeg niet 

mogelijk om deze jaarlijkse traditie in 2021 te organiseren.  

Maar … wij kijken positief naar het nieuwe jaar om het vuur weer te laten branden in 

2022 en hopen dan ook op uw medewerking en extra veel snoeiafval, voor misschien 

wel de mooiste “Burck” ooit!  

Bestuur Vereniging Burck-Brêane Ieëpe 
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DE TWEE KANTEN VAN TWINTIGTWINTIG 

 

Twintigtwintig heeft me niks gebracht! 

Mij hoor je nooit zeggen 

dat we samen meer kunnen dan alleen. 

Want als ik even verder kijk, ontdek ik 

spanning en onrust om mij heen. 

Elke week voelde ik minder 

verbinding met mensen die me dierbaar zijn. 

Ik voelde 

dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld. 

En zeg me vooral niet 

“er zit iets moois in iedere dag”. 

Want hoe je het wendt of keert 

ik heb dit jaar stilgestaan. 

Je zult mij nooit horen zeggen: 

Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes! 

 

 

Lees het gedicht nu van onder naar boven 

 

 

De Parochieraad van Epen wenst u allen een gelukkig, gezond, 

vredig en vooral een positief Nieuwjaar toe. 

 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 

 

Misintenties opgeven en aanmelden: Twanny Lardinois,  4551467  

bijwonen missen (max. 30 pers.): 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 15 januari: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag  17 januari: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Leonie Alleleijn-Huveneers. 

Jaardienst voor Angèle Knubben. 

Voor Leentje Smets-Wiertz. 

Uit dankbaarheid t.g.v. 90e verjaardag. 

 

 

Vrijdag 22 januari: Geen H. Mis. 

 

 

Zaterdag 23 januari: 

19.30 uur Jaardienst voor Wiel Sijstermans. 

 Voor Angèle Knubben. 

 Ter ere van St. Paulusbekering. 

 

 

Vrijdag 29 januari: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag 31 januari: Orgelspel door Ronald Franssen  

10.45 uur Jaardienst voor ouders Bleser-Debougnoux. 

 Voor Angèle Knubben. 

 

Vrijdag 5 februari: Geen H. Mis. 

 

 

Zaterdag 6 februari: 

19.30 uur Jaardienst voor Pierre Vluggen. 

 Voor ouders Jo en Jeanette Grooten-Hollands. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Piet Willems en overledenen familie Vluggen-Vaessen en 

 overledenen familie Willems-Vluggen. 

 Voor Tonny Vanderheijden-Blezer. 

 

 

Vrijdag 12 februari: Geen H. Mis. 

 

 

 

Overleden: Huub Vanderheijden, Terzieterweg, Epen. 

  Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 12 februari voor de periode van 

13 februari t/m 6 maart. Misintenties uiterlijk maandag 8 februari doorgeven. 

 

 

 

Mededeling van de Parochieraad  

H. Missen vrijdagavond 

Wij laten u weten dat vanaf vrijdag 15 januari tot en met 26 maart 2021 de missen op 

de vrijdagavonden komen te vervallen (de winterperiode). Wij hebben dit besloten om 

financiële redenen. 

 

Coronamaatregelen 

Het gebruik van mondkapjes in de kerk wordt dringend aanbevolen, maar is niet 

verplicht. Geadviseerd wordt om de mondkapjes in de kerk alleen af te doen voor het 

ter Communie gaan. Heeft u klachten van verkoudheid, koorts of hoesten, blijft u 

thuis. Verder houden we nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 

 


