
 

 

Kerstactie voedselbank 

Een actie van álle Parochies van het cluster Gulpen om voedselpakketten in te 

zamelen voor de Voedselbank in Zuid-Limburg. Dit initiatief is ontstaan door de Paus 

Franciscuswerkgroep in Wijlre. De parochiefederatie EMS doet hieraan mee. Op 

verschillende inzamelingspunten kunnen pakketten in Mechelen, Slenaken en Epen 

worden ingeleverd. Bij ons in Epen kunt u de voedselpakketten inleveren in de 

Paulushoek, op de woensdagen 7 en 14 december 2022; van 12.00-14.00 uur en van 

18.30-19.30 uur. Wij hebben bewust voor 2 dagen en 2 tijdstippen gekozen zodat u in 

de gelegenheid bent om uw goederen in te leveren.  

Wat mag er in de pakketten? Houdbare voeding zoals: rijst, pasta, saus, koffie, thee, 

koekjes, chocolade. Broodbeleg zoals; pindakaas, hagelslag, appelstroop, keuken-

stroop etc. 

Meelproducten, pannenkoekmeel, soep; blik of droog. Lichamelijke verzorging zoals: 

shampoo, douchegel, tandpasta, bodymilk, babyverzorgingsproducten, luiers, maand-

verband, toiletpapier, babyvoeding. 

Wij hopen dat u allemaal deze actie wilt ondersteunen en de mensen, die afhankelijk 

zijn van de Voedselbanken, een beetje blij kunt maken. We moeten het samen doen, 

voor elkaar en met elkaar! Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Paus 

Franciscuswerkgroep Wijlre,  06-44377571 of mail franciscusgroepwg@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Rabobank no. NL83RABO0114400652 www.parochie-epen.nl 
 
 

36e jaargang, nr. 08 Vrijdag 25 november 2022 
 

 

De Adventstijd 

 

Advent is een tijd van voorbereiding. Het is een voorbereiding op de komst van 

Christus; de komst van Christus in ons leven. Dat kunnen we misschien vergelijken 

met de geboorte van een kind in een gezin of in een dorp. De geboorte van een kind 

brengt heel veel vreugde in een gezin, ook in een dorp. Die geboorte verandert ook 

het hele leven van een gezin. Onbewust wordt het kind een deel van het gezin. Soms 

onbewust draagt het kind de vreugde en zorgen van het gezin mee. Het is nooit een 

gewone geboorte van zomaar een individu. Het is een geboorte van een deel van het 

gezin, en in een bredere zin, van het dorp.  

Om het deel van het gezin hartelijk te verwelkomen, bereiden we heel veel dingen 

voor. Wij richten een aparte kamer in. Schaffen van alles aan: Kleding met 

verschillende peutermaten, kinderschoenen, kinderwagen, voedsel, verhuizingen, 

maken doopsel afspraken enz. Jullie weten het allemaal, meer dan ik.  

Zo’n geboorte is het ook met het kindje Jezus. Hij wordt een deel van ons leven. Wij 

mogen ook aan Zijn leven, Zijn vreugde, Zijn verdriet deelnemen. Hij is voor altijd, 

voor eeuwig bij ons.  

Deze adventstijd is de tijd om voor Hem een kamertje in ons hart voor te bereiden; 

het inrichten van dit kamertje is helemaal voor Hem. Hij wordt langzaam een deel van 

ons leven als wij Hem in ons dagelijks leven toelaten en als wij Hem voor altijd 

vasthouden.  

Ik wens u een zorgvuldige adventstijd en straks een gezegend kerstfeest!  

 

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;  

 kapelaanmarthoma@gmail.com 
 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

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

 

Vrijdag 25 november: 

19.00 uur Jaardienst voor Michael Mohr en ouders Hermans-Crutz. 

Voor Jo van der Linden. 

 

Zaterdag 26 november: 1e zondag van de Advent 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Harrie en Annie Notermans-Voncken. 

 Jaardienst voor Hub Schlenter en overleden familieleden. 

 Jaardienst voor Bert Larik. 

 Jaardienst voor ouders Van Houtem-Schmeetz. 

 

Vrijdag 2 december: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zondag 4 december: 2e Zondag van de Advent; zang en orgelbegeleiding 

10.45 uur door Ronald Franssen 

 Jaardienst voor Frank Hagelstein. 

 Voor Emile Franssen en Alice Crombach. 

 

Vrijdag 9 december: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

Zaterdag 10 december: 3e Zondag van de Advent; opgeluisterd met zang 

19.30 uur en orgelspel door Ronald Franssen 

 Jaardienst voor Marlies Ploemen-Mordang. 

 Jaardienst voor ouders Piet Mulleneers en  

 Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 Jaardienst voor Mini Knops-Straat. 

 Voor de zussen Lies en Mia Straat. 

 Voor ouders Juf Vluggen en Mia Vluggen-Vaessen. 

 Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

 

Woensdag 14 december: Eucharistieviering “Op weg naar Kerstmis” 

19.00 uur Voor de levende en overleden leden van Zij-Actief Epen. 

 Deze viering is voor alle parochianen toegankelijk. 

 

Donderdag 15 december: 

19.00 uur EMS boeteviering in Mechelen. 

 

Vrijdag 16 december: 

19.00 uur Jaardienst voor echtelieden Smets-Locht. 

 

Zondag 18 december: 4e Zondag van de Advent 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie. 

 

 

Mededeling 

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

24 december t/m 21 januari. Misintenties uiterlijk maandag 19 december doorgeven. 

 

 

Mededelingen Parochieraad 

Een aanpassing van het tijdstip van de H. mis op 1e Kerstdag 

In het vorige Kirkebledje schreven wij dat deze mis om 10.15 uur zou zijn 

(Coronaschema). Door een aanpassing van de missen van de EMS-parochies gaat 

het tijdstip nu worden: Epen op 1e Kerstdag mis om 10.45 uur. 

In Mechelen, mis om 9.15 uur en in Slenaken mis om 11.00 uur. 

 

Openstelling van de Kerk op 1e Kerstdag 25 december 2022 

Van 14.00–16.00 uur kunt u de kerststal en de versierde kerk bezoeken.  

 

Verandering van tijdstip missen 2023 

Per 1 januari 2023 gaat het schema van de missen in de EMS-parochies veranderen! 

In iedere parochie zal er één Heilige mis in het weekend zijn. 

In Epen is er iedere zondag een mis om 11.00 uur. 

Slenaken iedere zondag om 9.45 uur. 

Mechelen iedere zaterdagavond om 18.00 uur. 
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