
Aswoensdag 

Nu het carnaval dit jaar vanwege corona is moeten uitvallen, zal het niemand 

verbazen dat dit ook geldt voor het uitdelen van het askruisje op Aswoensdag. Ook 

op Aswoensdag willen wij en moeten wij de 1,5 meter norm respecteren en dat valt 

nu eenmaal niet met elkaar te combineren. En toch bent u van harte welkom om op 

woensdag 17 februari Aswoensdag te komen vieren. Tijdens deze viering zal er een 

apart zegengebed vanaf het Altaar worden uitgesproken, waarmee wij dan toch het 

begin van de Veertigdagentijd willen inluiden. Want ook al vervalt het ritueel van het 

askruisje, de Veertigdagentijd zal gewoon doorgaan en haar oproep tot elk van ons 

blijft onverminderd actueel: richt je ogen en je hoop op het komend Paasfeest en 

weet, dat voor wie gelooft, er altijd licht aan het eind van iedere tunnel zal schijnen; 

laat je niet wijs maken dat het geluk te koop is, want de mens leeft niet van brood 

alleen; gun jezelf de tijd voor bezinning en gebed, zodat je genoeg houvast hebt om 

niet als een blad aan een boom met iedere windvlaag mee te waaien; en weet 

bovenal: gelukkig worden is gelukkig maken, dus sluit nooit je ogen voor de nood van 

andere mensen, die reikhalzend uitzien naar een beetje hartelijkheid en mogen reke-

nen op onze steun. Het is voor hen, dat ooit onze Vastenactie werd opgezet. U heeft 

dit al herkend aan het vertrouwde zakje, dat in dit parochieblad werd bijgesloten. 

Vanwege corona kunnen wij de zakjes onmogelijk huis aan huis komen afhalen. Maar 

misschien ziet u een mogelijkheid, om bij gelegenheid het zakje in onze kerk af te 

geven of daar in het grote offerblok te deponeren. Corona heeft ons veel ontnomen, 

maar laten wij ons tenminste onze solidariteit met de armsten nooit ontnemen, en zo 

naar het komend Paasfeest opgaan. In die zin wens ik iedereen een zinvolle 

Veertigdagentijd. 

Uw pastoor Rick van den Berg  

 

 

 

Afhaalbieb in Epen! 

Aangezien de Epense Bieb nog tot zeker 2 maart dicht moet blijven, willen de vrijwil-

ligers van de Bieb aan iedereen (ook diegenen die nog geen gebruik maken van onze 

Bieb) de mogelijkheid bieden om boeken te bestellen en af te halen. Bent u geïnte-

resseerd in deze service? Meld dit dan met een email naar biebepen@gmail.com. 

Heeft u geen e-mailadres, dan kunt u misschien via familie, vrienden en/of bekenden 

een bericht aan ons sturen. Bij voldoende aanmeldingen starten we op zondag  

21 februari. Daarom graag reageren vóór donderdag 18 februari. U krijgt een lijst met 

boeken toegestuurd, voor volwassenen en evt. voor kinderen. Vervolgens geeft u de 

door u gewenste boeken per e-mail aan ons door en krijgt u van ons het tijdstip 

waarop deze boeken afgehaald kunnen worden. Vanwege de landelijk geldende 

regels moet het afhalen aan de buitendeur van de Bieb plaatsvinden (het zijpad 

rechts van de hoofdingang van het Patronaat). Tot ziens bij de Epense afhaalbieb? 
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Carnaval zit in ons hart 

Mooi om te zien hoe hier en daar in ons mooie dorp Epen rood, geel en groene 

versierselen verschijnen. Mensen die het gevoel van carnaval willen oproepen, 

vasthouden en doorgeven. 

 

Dit jaar géén zittingen, géén optochten en géén nieuwe hoogheden. Op radio, op 

televisie en via sociale media krijgen we van alles mee. Beelden en muziek van 

voorgaande jaren. Maar ook nieuw initiatieven ontstaan. En ja, dat is anders. Maar 

net zoals alles, is ook carnaval aan verandering onderhevig. We koesteren wat goed 

is en omarmen verfrissende nieuwe activiteiten.  

 

De kinderen van onze basisschool hebben vorige week de themaweek Carnaval 

afgesloten. Ook zij willen carnaval niet ongemerkt laten voorbij gaan. Als jullie goed 

kijken zien jullie fantastische tekeningen en maskers verschijnen aan de ramen.  

Liever hadden wij onze scepters doorgegeven. Maar het is niet anders. Wie onze 

opvolgers worden blijft nog een poos een groot geheim. We kijken uit naar de tijd dat 

we weer samen kunnen zingen, dansen, polonaises lopen, wagens bouwen, 

optochten lopen en genieten van alles wat carnaval zo leuk maakt.  

Blijf gezond en sluit carnaval in jullie hart. 

 

Jeugdprinses Maud I, hofdame Yfke en prins Alexander I 

van der Vooseschtoets  

 

  

'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 12 februari: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag  14 februari: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

 

Woensdag 17 februari: Aswoensdag, Dag van Vasten en Onthouding 

19.30 uur Eucharistieviering bij het begin van de 40 dagentijd 

 Anders dan dat u gewend bent, ontvangt u aan het eind van deze 

 viering gezamenlijk een zegen i.p.v. het persoonlijke askruisje. 

 

 

Vrijdag 19 februari: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag 21 februari: 1e Zondag v.d.Vasten, orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 Zeswekendienst voor Huub Vanderheijden. 

 Voor Leentje Smets-Wiertz. 

 

 

Vrijdag 26 februari: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag 28 februari: 2e Zondag van de Vasten  

10.45 uur Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor Meep van Harskamp.  

 

Vrijdag 5 maart: Geen H. Mis. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 5 maart voor de periode van 

6 maart t/m 27 maart. Misintenties uiterlijk maandag 1 maart doorgeven. 

 

Mededeling van de Parochieraad  

Aswoensdag 

Doordat we nog steeds met het coronavirus te maken hebben, zal er in de mis op 

Aswoensdag geen askruisje worden gegeven. Er zal nu een collectieve zegening 

worden gegeven. Het Bisdom heeft als alternatief voor het Askruisje, een kaart voor 

iedereen met een gebed en kruisje erop. Deze zal worden uitgedeeld. De kaarten 

liggen ook in de Mariakapel, die u kunt meenemen. 

 

Vastenactie en paaseierenactie 

Bij dit Kirkebledje treft u het vastenactiezakje plus folder aan. U kunt uw gaven voor 

de vastenactie tijdens de wekelijkse missen in de collecte bus achterin de kerk depo-

neren. Een andere mogelijkheid is uw bijdrage over te maken op de bankrekening 

van onze parochie; NL83 RABO 0114 4006 52, onder de vermelding “vastenactie 

2021”. In het volgende Kirkebledje, dat verschijnt in de week van 1 t/m 5 maart, zal 

mededeling worden gedaan over de eventuele paaseierenactie, en over de verdere 

mogelijkheid voor het inleveren van uw vastenzakjes.  

 

Heilige missen online 

Nu de coronacrisis ons allen nog even in de greep blijft houden, en voor degenen die 

nu niet naar de mis in onze kerk komen, laten we u weten dat er mogelijkheden zijn 

om de Heilige missen online, op tv en de radio te volgen. Zo worden er H. missen 

uitgezonden op: KRO/NCRV TV, Roermondparochiecluster.nl en Omroep Krijtland.  

Andere katholieke sites zijn: K-tv.org, EWTN.com en Bisdomhaarlem-amsterdam.nl. 

Op de radio is “radio Maria” te beluisteren via DAB+ of op internet. 

 

 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Op 1-1-1971 is onze ouderenvereniging opgericht. Dit wil zeggen dat wij op 1-1-2021 

vorige maand 50 jaar bestonden! Aangezien het coronavirus nog steeds heftig om 

zich heen grijpt, waren wij als bestuur zodoende niet in de gelegenheid, om hier een 

feestelijk tintje aan te geven en dit samen met onze leden te gedenken en te vieren. 

Daarom hebben wij als bestuur het volgende besloten: zodra het mogelijk is om weer 

bij elkaar te komen, zullen wij er gezamenlijk een gezellige middag van maken. Hier-

over volgt t.z.t. uiteraard nog een mededeling. 

Daar wij het afgelopen jaar geen activiteiten hebben gehad, hebben wij als bestuur 

besloten: de leden betalen over het jaar 2021 geen contributie. 

 


