
Actie “huispaaskaarsen” 

Er zal de gelegenheid geboden worden om een “huispaaskaars” te bestellen. Kleine 

Paaskaarsen, die tijdens de Paasnacht gewijd worden, zodat ook in onze huizen het 

licht van ons geloof mag branden. Tijdens de Veertigdagentijd zijn deze te bestellen 

via de Parochiecentra in Slenaken bij de kapelaan. 

 

 

Ronde van de Veertigdagentijd 

In de komende Veertigdagentijd wordt u uitgenodigd om samen een fictieve wieler-

ronde te ondernemen. Aan de hand van enkele aspecten uit de wielerronde, willen 

we een nieuw licht werpen op onze veertigdaagse vasten. We beginnen op Aswoens-

dag. De leiding van de koers ligt in handen van onze pastoor-deken Bronneberg. U 

kunt meedoen op de website, bereikbaar via www.parochiegulpen.nl. 

 

 

Benefiet Halfvastenoptocht Epen voor Oekraïne 

Zaterdag 26 maart zal in Epen de 4e Halfvastenoptocht georganiseerd worden, na 2 

jaar van afwezigheid door de corona pandemie. Dit jaar zal het een speciale benefiet 

editie worden, alle opbrengsten worden door CV der Vooseschtoets gedoneerd aan 

de vluchtelingen uit Oekraïne. De stoet zal starten vanaf 14.11 uur vanuit de 

Terpoorterweg en volgt een mooie route door de straten van Epen. De Halfvasten-

optocht zal ontbonden worden op het Patronaatsplein in het centrum van het dorp. 

Aansluitend zal er ook dit jaar weer een groot Halfvastenbal zijn in Gemeenschaps-

huis het Patronaat. DJ MAD Sound zal er voor zorgen dat de tent op zijn kop gezet 

wordt, zodat iedereen nog een keer het carnavalsgevoel zal beleven.  

De vereniging doet hierbij dan ook een oproep aan alle einzelgängers, zaate 

hermeniekes, groepen en (prinsen)wagens in de Euregio om nog een keer het 

carnavalspekske uit de kast te halen en mee te doen. Daar bij geldt natuurlijk dat mee 

doen belangrijker is dan pracht en praal. Inschrijven kan via vooseschtoets@live.nl.  

 

 

Mededelingen Zij-Actief Epen 

23 maart: Jaarvergadering 20.00 uur bij Café Peerboom met stemmen over statuten-

wijziging. Aanmelden vóór 16 maart. 

30 maart: Kienen vanaf 19.30 uur. Aanmelden vóór 23 maart. 

13 april: Rondleiding en bijwonen van een repetitie. Eigen bijdrage € 12,50. Koffie 

met vlaai. Opgeven vóór 30 maart. Aanmelden bij Mariet Bessems zonder eigen 

bijdrage,  4551516. 
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De Parochieraad Epen heeft besloten om onze traditionele Paaseierenactie dit jaar 

weer te laten doorgaan. Remco en Sandra Vluggen van Super Epen willen hieraan 

opnieuw hun medewerking verlenen. De goede opbrengst van het vorig jaar was dan 

ook voor ons geen vraag meer of we op hun aanbod wilden ingaan. Dit betekent dat 

de verkoop van “de eitjes” weer in de winkel van de Super Epen zal plaatsvinden.  

Vanaf 28 maart 2022 zijn daar de vertrouwde en altijd lekkere paaseieren te koop. De 

opbrengst komt geheel ten goede van onze kerk. We hopen dat we op deze manier 

toch weer veel paaseieren mogen verkopen, onze kerk kan het in deze tijd heel goed 

gebruiken! 

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

nemen om de paaseieren zelf te gaan halen bij Super Epen. 

De Parochieraad Epen 

  

'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;  

 kapelaanmarthoma@gmail.com 

 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 

 

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

 

Vrijdag 18 maart: 

19.00 uur Voor Wiel Mulleneers (Schutterij). 

 

Zaterdag 19 maart: 3e Zondag van de Vasten, opgeluisterd en orgel- 

19.30 uur begeleiding door Ronald Franssen 

 Zeswekendienst voor Marietje Limpens-Hamers. 

 Jaardienst voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

 Voor Arnold Diederen. 

 Ter ere van St. Jozef. 

 

Vrijdag 25 maart:  

19.00 uur Voor Annie Notermans-Voncken (Schutterij). 

 

Zondag 27 maart: 4e Zondag van de Vasten, opgeluisterd en orgelspel door 

10.45 uur Ronald Franssen 

 1e Jaardienst voor Jo Vandeberg. 

 Jaardienst voor ouders Hollands-Mullenberg en zonen. 

 Jaardienst voor ouders Pleijers-Schröders. 

 Jaardienst voor Leo Notermans. 

 

Vrijdag 1 april: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Jef Limpens (Schutterij). 

 

Zaterdag 2 april: 5e Zondag van de Vasten 

19.30 uur Jaardienst voor Marcel Schins en Lenie Schins-Mohr. 

 Jaardienst voor Sjef Loop. 

Donderdag 7 april: 

19.00 uur EMS boeteviering in Mechelen. 

 

Vrijdag 8 april: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-Stommen en dochtertje Ingrid. 

 Voor Hub Vanderheijden (Schutterij). 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 8 april voor de periode van 9 april 

t/m 7 mei. Misintenties uiterlijk maandag 4 april doorgeven. 

 

 

Stille Jozef 

Stilte is wel eens angstig. Stilte is soms mysterieus. Stilte leeft in ieders hart. In het 

diepst van ons hart zijn we allen wel eens stil. Het is een mysterieuze stilte die in ons 

hart en ziel leeft. Die geeft ons kracht. Het is de sterkte en troost voor ons tijdens 

moeilijke momenten, maar ook bij mooie momenten. 

Een stille mens komt minder problemen tegen. Een hoge boom vangt veel wind. Een 

stil mens geeft vaak minder aanleiding tot een beproeving bij de ander. Een stil mens 

geniet in eenvoud en is tevreden. Eenvoudige schoonheid is iets natuurlijks! Een stil 

mens die vanuit de stilte van zijn hart leeft, is altijd klaar voor de ander en neemt het 

kruis van de ander op. Stilte verovert bekoringen. Een stil mens is iemand met minder 

woorden en meer uitstraling en inhoud. Stilte is de glimlach van ons hart als een 

pasgeboren kind. Kan ik dat gevoel steeds blijven bewaren? 

Na Carnaval en Burckbreane is het weer stil. Carnaval is een uiterlijk feest dat ons 

samenbrengt. Stilte is een innerlijk feest dat ons verenigt.  

Als we aan de Kerstperiode terugdenken, herkennen we daar een heel stille man, de 

H. Jozef. Hij heeft niet zoveel woorden gebruikt in zijn leven. Als een stil mens was hij 

bij Maria en het kindje Jezus. Zijn stilte was zijn kracht, troost, sterkte, eenvoud, 

vreugde en als de glimlach van een kind in zijn hart!  

Laten we in de komende periode een voorbeeld nemen aan deze stille man. Dat is 

een gave, na alle onrust. 

Kapelaan Marthoma 

 

mailto:kapelaanmarthoma@gmail.com

