
 

 

 

Mededeling van de Parochieraad  

 

Paaseierenactie 

In ’t Kirkebledje van de vorige keer heeft u kunnen 

lezen dat de paaseierenactie niet zou doorgaan.  

We zijn verheugd dat Super Epen ons spontaan heeft aangeboden om de verkoop 

van de paaseieren toch te laten plaats vinden in hun winkel. 

De vertrouwde paaseieren zijn tot Pasen te koop bij Remco en Sandra van Super 

Epen. De opbrengst komt geheel ten goede van onze kerk. 

We hopen dat we op deze manier toch weer veel eitjes mogen verkopen. Onze kerk 

kan uw financiële steun in deze tijd heel goed gebruiken. Ze smaken weer als 

vanouds! 

We wensen u alvast een Zalig Paasfeest toe en dat velen de moeite willen nemen om 

de paaseieren zelf te gaan halen bij Super Epen. Bedankt voor uw medewerking.  

 

 

 

H. Missen op vrijdagavond 

Wij laten u weten dat ook tot eind april de missen op de vrijdagavonden komen te 

vervallen. We hopen deze missen in mei weer te gaan hervatten. Wij laten u dit tijdig 

weten. 
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De eerste dag van de week … 

 

De eerste dag van de week, het graf van Jezus is open en leeg. 

Wij achterblijvers zoeken naar wat niet meer is. Naar wat voorbij is? 

 

Petrus en Johannes staan er ook, hollend nabij gekomen. 

Elk op zijn eigen manier. Johannes, vol gevoel, ziet en gelooft. 

Petrus probeert te begrijpen, vergeefs. 

Dat komt pas later, na vijftig dagen. 

 

En dan die derde, een vrouw: Maria van Magdala, zij weet. 

Want zij heeft gezien aan de leegte voorbij. 

Dat zal zij aan iedereen vertellen. 

Ook aan ons, als wij haar woorden van leven willen verstaan. 

 

En zo heeft ieder zijn weg van het geloof, de leerlingen en ook wij. 

Pasen laat niemand koud, ook al duurt het soms lang. 

Gun jezelf die tijd om tot geloof te komen. 

Wij voelen, begrijpen, beluisteren dat Hij leeft. 

 

Zet je hart wijd open voor die boodschap van leven. 

Zalig Paasfeest! 

 

Uw pastoor Rick van den Berg 

 
  

'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 26 maart: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag  28 maart: Palmzondag, orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Ton Mordang. 

Jaardienst voor ouders Pleijers-Schröders. 

Voor Leentje Smets-Wiertz. 

Na afloop gelegenheid tot het meenemen van Palmtakjes. 

 

 

Donderdag 1 april: 

19.00 uur EMS Witte Donderdagviering in parochiekerk te Mechelen. 

 

 

Vrijdag 2 april: Geen Lijdensdienst. 

 

 

Zaterdag 3 april: 

18.00 uur EMS Paaswake te Mechelen. 

 

 

Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen, opgeluisterd door bariton-tenor  

11.00 uur Erik Botterweck, orgelbeg. en orgelspel door Ronald Franssen 

 Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Betsy en Els Janssen. 

 Voor Peter en Arsèn Francort. 

 Uit dankbaarheid. 

 

Maandag 5 april: 

10.00 uur EMS viering in Parochiekerk te Mechelen. 

 

 

Vrijdag 9 april: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag 11 april: orgelspel door Ronald Franssen  

10.45 uur Zeswekendienst voor Bertine Straat. 

 Jaardienst voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

 Jaardienst voor Tonny Vanderheijden-Blezer. 

 Jaardienst voor Sjuf Hagelstein. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 

 

Vrijdag 16 april: Geen H. Mis. 

 

 

Zaterdag 17 april: orgelspel door Ronald Franssen 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Mordant-Meertens. 

 Jaardienst voor ouders Loomans-Pluijmakers. 

 Voor Marcel Schins en Lenie Schins-Mohr. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

 

Vrijdag 23 april: Geen H. Mis. 

 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 23 april voor de periode van 

24 april t/m 22 mei. Misintenties uiterlijk maandag 19 april doorgeven. 

 


