
Oproep: Nieuw bestuurslid Jongerenvereniging Epen gezocht! 

Jongerenvereniging Epen organiseert een aantal keer per jaar leuke activi-

teiten voor de jeugd van Epen. Iedereen vanaf de brugklas is van harte welkom om 

bij de club te komen. Door enkele bestuurswijzigingen zijn we dringend op zoek naar 

versterking. We zoeken enthousiaste Epenaren die het leuk vinden om met ons mee 

te denken en om te helpen met het organiseren van activiteiten zoals bowlen, laser-

gamen, speurtochten, BBQ en noem maar op. Ben je jong, wat ouder, heb je kinde-

ren of geen kinderen, dat maakt voor ons allemaal niet uit! Alle hulp is welkom. Zou je 

het leuk vinden om in het bestuur te komen en wil je meer informatie? Stuur een be-

richtje naar Myka Baan of bel 06-22515219. We hopen dat het einde van de jonge-

renvereniging nog niet in zicht is en dat er nog lang leuke activiteiten georganiseerd 

kunnen worden. Het huidige bestuur. Myka Baan, Levi Vossen, Balou de Joode. 
 

Bieb Epen 

Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze 

onbetaalbaar zijn! 

Ankie bijna 20 jaar biebvrijwilliger! 

Na bijna 20 jaar heeft Ankie Keijenberg op 10 februari haar laatste biebdienst inge-

vuld. Voor velen een vaste verschijning tijdens de donderdagavond openstelling van 

Bieb Epen. Ankie begon in augustus 2002 haar ‘vrijwilliger loopbaan' bij Bieb Epen. 

Gedurende deze jaren was haar inzet gericht op allerlei Biebactiviteiten: themaboe-

ken selecteren, lezers (jeugd en volwassenen) adviseren bij hun boekenkeuze, titels 

kiezen om het boekenaanbod uit te breiden, invallen voor andere biebvrijwilligsters en 

gedurende vele jaren haar vaste biebdienst invullen op donderdagavond (18.00-20.00 

uur). Meteen daarna spoedde zij zich naar de koorrepetitie! Vanaf nu kan zij met een 

rustige ademhaling hier haar stem laten klinken. Op haar laatste ‘biebdonderdag-

avond’ hebben de andere vrijwilligsters haar verrast met een bezoek en haar mede 

namens alle lezers bedankt voor haar jarenlange inzet voor onze Epense bieb. 
 

Nieuwe boeken voor volwassenen en jeugd! 

Er zijn deze maand weer nieuwe boeken toegevoegd aan onze volwassenen collec-

tie; zie ook onze facebooksite. Natuurlijk worden diverse genres aangeboden. Wilt u 

vooraf weten welke boeken aangeboden worden, zodat u thuis het aanbod alvast 

kunt bekijken: stuur dan een mail naar biebepen@gmail.com en wij sturen u een do-

cument toe met daarin het boekenaanbod van onze Bieb. U betaalt 20 cent per week 

per boek. Géén andere kosten! Ook het aanbod voor de jeugd is weer uitgebreid! Van 

peuters tot kinderen in groep 8 proberen we voor ieders interesse een leuk aanbod te 

bieden. Tegenwoordig worden veel jeugdboeken gepubliceerd die gekleurde afbeel-

dingen bevatten, zelfs leesboeken in stripvorm. Voor veel kinderen een motivatie om 

vaker een boek te lezen. Tot 18 jaar is lenen gratis! 
 

Wanneer is de Bieb open? Als onze vlag buiten bij de ingang staat! Tijden: zondag en 

woensdag 11.00–13.00 uur; donderdag 18.00–20.00 uur; vrijdag 14.30–15.30 uur. 
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Een bezinning met het carnaval… 

Binnenkort gaan wij op een eenvoudige manier carnaval vieren. Naar mijn mening is 

carnaval de tijd van gezelligheid en ontmoeting. Het is ook een tijd van gezamenlijk 

feesten en een feest van thuiskomen. Wat mooi dat wij allen samen als een dorps-

gemeenschap dit feest mogen vieren. Dankzij carnaval! Zo’n gezamenlijke feesten 

zijn er bijna nergens meer.  

Het is ook fijn met een bezinning dit feest beginnen. Bezinning en gebed horen bij 

ons leven. Zoals wij sporten, naar het café gaan, studeren, werken is bezinning ook 

een stukje van ons menselijk leven. Bezinning gaat meestal over de liefde. De hele 

wereld en ons leven draaien om dat ene begrip, namelijk liefde!  

Ieder van ons heeft een eigen uitleg en beschrijving van de liefde. Vaak hebben we 

een tekort hieraan. Daarom zien wij steeds meer eenzaamheid, scheidingen, misbruik 

en pijn in onze samenleving. De maatstaf die wij gebruiken om de liefde te meten is 

misschien onvoldoende. Is er een andere maatstaf van liefde die ons en onze samen-

leving nog beter kan maken? Ik kan dan alleen, op een ouderwets manier, naar de 

liefde van Jezus verwijzen. De liefde van de grote God die als een arm menselijk kind 

geboren wordt om aan ons eenvoudige leven deel te nemen. 

Liefde is deelnemen aan het leven van anderen zoals Jezus ons menselijk leven 

deelgenomen heeft. Het gaat om deelname aan het hele leven van de ander! Ook 

mooie en minder mooie momenten horen hierbij. Het gaat om deelname aan het hele 

leven van de ander! 

Dat doen wij speciaal ook in de komende veertigdagentijd, door de vastenacties. 

Ieder jaar steunen we samen de bisdom Roermond de vastenactie projecten die 

direct of indirect te maken hebben met landrechten. In 2022 zetten we landrechten 

projecten in Guatemala, in Libanon voor de kleine boeren in het noordoosten van 

Brazilië. 

Met de liefde van God wens ik iedereen een heel mooi, gezellig en vooral gezond 

carnavalsfeest.  

Kapelaan Marthoma  

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 

 

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois,  4551467

 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 25 februari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

Zondag 27 februari: 

10.45 uur Jaardienst voor Jean Habets. 

12.30 uur Eucharistieviering m.m.v. CV der Vooseschtoets.  

 Voor de levende en overleden leden van CV der Vooseschtoets. 

 

Woensdag 2 maart: Aswoensdag: Dag van Vasten en Onthouding 

19.30 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Na afloop gelegenheid tot ontvangen van het askruisje. 

 

Vrijdag 4 maart: Geen H. Mis. 

 

Zondag 6 maart: 1e Zondag van de Vasten; opgeluisterd en orgelspel door 

10.45 uur Ronald Franssen 

 Zeswekendienst voor Cobie Schlenter-Jacobs. 

 1e jaardienst voor Pierre Jahae. 

 Jaardienst voor François Notermans. 

 Jaardienst voor Harie Vleugels. 

 Voor Jef Notermans. 

 Voor ouders Coenjaerts-Kockelmans en overleden familieleden. 

 Voor de levende en overleden leden van vereniging Burck-Breâne. 

 

Vrijdag 11 maart: 

19.00 uur Voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

 Voor ouders Baumans-Ortmans. 

 Voor ouders Vluggen-Mordang. 

 

Zaterdag 12 maart: 2e Zondag van de Vasten 

19.30 uur Voor ouders Grooten-Hollands. 

Vrijdag 18 maart: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

 

Overleden: Cobie Schlenter-Jacobs, Terzieterweg, Epen. 

 Maria Limpens-Hamers, Wilhelminastraat, Epen. 

 Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 18 maart voor de periode van 

19 maart t/m 9 april. Misintenties uiterlijk maandag 14 maart doorgeven. 

 

 

Mededelingen van de parochieraad 

Corona 

Doordat de 1,5 meter afstandsnorm is vervallen, kunnen wij weer zonder aanmelden 

naar de mis gaan. Verder is het mondkapje niet meer verplicht, het is alleen bij drukte 

een advies. Wel wordt u verzocht om de handen te desinfecteren. U bent er geheel 

vrij in als u wél liever afstand wilt houden en een mondkapje wilt dragen. Dat moeten 

we van elkaar respecteren! 

 

Vacature voor huishoudelijke hulp Pastorie Slenaken 

Het Kerkbestuur van Epen-Mechelen-Slenaken, is op zoek naar een betrouwbare 

huishoudelijke hulp voor kapelaan Marthoma in de pastorie van Slenaken. Het gaat 

om 4 à 5 uur per week en deze uren zijn in overleg met de kapelaan te bespreken. 

Als u interesse heeft kunt u zich melden bij dhr. G. Lemmerlijn in Slenaken. Te 

bereiken op tel. nr. 06-22348657. 

 

Vastenactie en Paaseierenactie 

Bij dit Kirkebledje treft u het Vastenactiezakje plus folder aan. U kunt het vastenzakje 

met uw gaven voor deze actie tijdens de wekelijkse missen in de collectebus achterin 

de kerk deponeren. Een andere mogelijkheid is uw bijdrage over te maken op de 

bankrekening van onze parochie: NL83 RABO 0114 4006 52, onder vermelding 

“Vastenactie 2022”. Wij zorgen dat de totale opbrengst weer bij het bisdom komt. 

In het volgende Kirkebledje, dat tussen 16 en 19 maart verschijnt, zal mededeling 

worden gedaan over de Paaseierenactie, die hopelijk dit jaar weer kan doorgaan.   

 


