
Mededelingen van de parochieraad 

Wij hebben helaas de coronamaatregelen weer moeten invoeren, door de oplopende 

besmettingen. Om gezond de mis te kunnen bijwonen en gezond te blijven, zijn de 

volgende maatregelen voor de kerkgang, afgekondigd door de Bisschoppen en Over-

heid, van kracht. 

Bij binnenkomst ontsmet u eerst de handen. 

Zowel bij het binnenkomen als het verlaten van de kerk bent u verplicht een mond-

kapje te dragen. Als u in de bank zit, mag het dus af. En we houden anderhalve 

meter afstand van elkaar. Wat betekent dat er voor maximaal 45 parochianen plaats 

is in de kerk.  

Het aanmelden om een mis bij te wonen is weer nodig. U kunt zich hiertoe telefonisch 

aanmelden bij Twanny Lardinois, iedere maandag van 17.00-19.00 uur,  4551467. 

Tenslotte zijn we opnieuw begonnen met een gastheer/gastvrouw die u naar een 

gemarkeerde plaats brengt. De looproute in de kerk staat nog steeds op de grond 

aangegeven. Wilt u zoveel mogelijk bij het ter communie gaan, midden op het pad 

lopen, dit voor veilig afstand houden van elkaar. Blijft u s.v.p. thuis als u zich ziek 

voelt of klachten heeft of daarover twijfelt. Alles voor elkaars veiligheid om besme-

ttingen te voorkomen!  

 

Aangepaste Missen in coronatijd 

Door de coronamaatregelen zijn álle vrijdag- en zaterdagavondmissen voorlopig ko-

men te vervallen. In plaats hiervan zal er nu in alle 3 parochies iedere zondagochtend 

een mis zijn. De aanvangstijden zijn ook aangepast. Voor Epen is dat 10.15 uur.  

In de andere parochies zijn de missen in Mechelen om 9.00 uur en in Slenaken om 

11.30 uur. 

 

Collecte Vincentius-vereniging 

Omdat we met het veilig afstand houden van elkaar rekening moeten houden, zal de 

collecte voor de Vincentius-vereniging dit jaar als tweede collecte in de kerk zijn. En 

niet zoals u gewend bent aan de deur bij de uitgang van de kerk. 

 

Openstelling kerk op 1e Kerstdag 

De kerk is open op 1e Kerstdag van 14.00-16.00 uur voor bezichtiging van de stal en 

de kerstversiering. Achterin de kerk staat een offerblok, speciaal om een bijdrage te 

doneren voor de kerstversiering in onze kerk. Let op: de mis op 1e Kerstdag is om 

11.00 uur, zoals u gewend bent. De mis zal muzikaal worden begeleid door Ronald 

Franssen orgel en zang, en solist Erik Botterweck. Op 2e Kerstdag is er een EMS-mis 

om 9.45 uur in Mechelen. Alles onder voorbehoud. We houden u op de hoogte. 

 

De Parochieraad wenst u allen Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar 

toe 
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Kom tot Hem, wie je ook bent… 

Wel of geen maatregelen, wel of geen beperkingen, maar de prachtige kerststallen 

sieren wederom ons Heuvelland of onze woningen. Gezinnen of verenigingen deden 

weer veel moeite om de kerstgedachte levend te houden. 

Zonder woorden brengen de beelden een boodschap tot ons, van vrede en hoop. Zie 

de tederheid en de warmte waarmee Jozef en Maria het Kind omringen. Maar zie 

vooral het Kind in de voederbak: in armoede geboren, Hij mag er zijn zoals Hij is. 

Het pasgeboren Kerstkind, verwelkomt eenieder die er komt met open armen. Ook tot 

ieder van ons wil Hij zeggen: “Je bent welkom, zoals je bent”. In de stal wordt immers 

geen onderscheid gemaakt tussen de geleerde koningen in hun rijke gewaden of de 

oplettende herders met hun kudde. Ongetwijfeld denkt iedereen het zijne ervan en 

beleven ze dit bijzonder moment op een eigen en persoonlijke manier. Maar één ding 

is zeker. Ze zijn er, en weten “Ja, God is met ons”! 

In onze kerkgebouwen en op vele andere plaatsen mogen wij deze dagen weer dit 

beeld aanschouwen. Met open armen ontvangt Hij ons! Zie dan de herders en de 

wijzen die de weg vonden, al dan niet via een omweg. Hun hart werd vervuld van 

vrede en vreugde. Hoopvol en dankbaar vertrokken ze. 

Ik wens ons allen toe dat ook wij de stap durven te zetten om Hem te naderen. Ons 

niet te groot of te klein voelen, te rijk of te arm. Dan alleen zullen we Hem erkennen 

als de “Emmanuel”, de God met ons. Kerstmis zal dan ook voor ons het feest van 

hoop zijn, van vrede en vreugde. 

Namens ons kerkbestuur en het pastorale team, wens ik u allen van harte een Zalig 

Kerstfeest en een zegenrijk 2022. 

P.Bronneberg, pastoor-deken 
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WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven en aanmelden Twanny Lardinois,  4551467  

bijwonen missen (max. 45 pers.): maandag van 17.00-19.00 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Kapelaan Marthoma,  4573234 of  

bijzondere vieringen:  06-38432823; kapelaanems@ziggo.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur) 

 

Vrijdag 17 december: Geen H. Mis. 
 

Zondag 19 december: 4e Zondag van de Advent, opgeluisterd door  

10.15 uur trompettist Pedro Blezer en orgelbegeleiding door Ronald Franssen 

 Jaardienst voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 Jaardienst voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie. 

 Jaardienst voor echtelieden Smets-Locht. 

 Voor Jo Vandeberg. 
 

Vrijdag 24 december: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, opgeluisterd door bariton- 

11.00 uur tenor Erik Botterweck en orgelbegeleiding door Ronald Franssen 

 Jaardienst voor Juul Pinckaers en ouders Pinckaers-Loop en  

 ouders Vanderheijden-Reul. 

 Jaardienst voor Henry Prusinowski en ouders Prusinowski-Zwhel  

 en zoon Tonny. 

 Voor ouders Pietersma-Teer Veer, kinderen en kleinkind. 

 Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

 Voor ouders Pappers-Géron. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Paula Brauers-Belleflamme. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Jean Hausoul en dochter Berti. 

 Voor ouders Jules en Bertien Piters-Dodemont. 

14.00-16.00 uur Gelegenheid tot bezichtiging kerststal en kerstversiering Kerk 
 

Zondag 26 december: 2e Kerstdag 

09.45 uur EMS viering in Mechelen. 
 

Vrijdag 31 december: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 1 januari: Nieuwjaarsdag 

10.45 uur EMS viering te Slenaken. 

Zondag 2 januari: Hoogfeest van Driekoningen en H. Genoveva. orgelspel 

10.15 uur door Ronald Franssen 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Aansluitend wijding van water en brood 
 

Vrijdag 7 januari: Geen H. Mis. 
 

Zondag 9 januari: 

10.15 uur Jaardienst voor Billa Hamers. 

 Voor Angèle Knubben. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Vrijdag 14 januari: Geen H. Mis. 
 

Zondag 16 januari: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.15 uur Jaardienst voor Leonie Alleleijn-Huveneers. 

 Jaardienst voor Angèle Knubben. 

 Uit Dankbaarheid t.g.v. 91e verjaardag. 
 

Vrijdag 21 januari: 

19.00 uur H. Mis (onder voorbehoud). 
 

Gedoopt: 12 december: Tieme, zoon van Maikel en  

 Myrthe Sprooten-Kusters, Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 21 januari voor de periode van 

22 januari t/m 26 februari. Misintenties uiterlijk maandag 17 januari doorgeven. 
 

Kerstgroet Schutterij St. Paulus 

Ook het jaar 2021 gaat de boeken in als een jaar dat je snel zou willen vergeten. We 

dachten in het begin dat we klaar waren met dit virus, maar het virus is nog niet klaar 

met ons. We kunnen en mogen wel terug kijken op een paar activiteiten die wel zijn 

doorgegaan zoals, onze rondgang tijdens de kermis en de receptie ter ere van de 

jubilarissen. Namens onze jubilarissen willen we de inwoners dan ook hartelijk dan-

ken voor de vele felicitaties. Wat we wel weten is dat het kerstfeest met zijn mooie 

kerstverhalen weer voor de deur staat. Laten we genieten van de mooie momenten 

die we samen met onze familie en vrienden in goede gezondheid hebben. Wij willen 

dan ook alle inwoners en sponsoren bedanken voor hun steun aan onze schutterij. 

En wensen dan ook iedereen prettige kerstdagen en vooral een gezond nieuwjaar. 
 

Ophalen oud papier Schutterij St. Paulus 

Graag willen wij u vriendelijk vragen om het oud papier, goed gebundeld, niet te 

zwaar en niet te vroeg buiten te zetten. Wij vragen dit namens onze vrijwilligers van 

de schutterij die het papier ophalen. Bij voorbaat hartelijk dank. 


