
Verandering van het schema van de missen in 2023 

Wij maken u er nogmaals op attent dat met ingang van 1 januari 2023 in onze kerk op 

iedere zondagmorgen een heilige mis is om 11.00 uur. De missen op zaterdag-

avonden komen hiermee te vervallen. 
 

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.  
 

De Parochieraad wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Vredevol en Gezond 

Nieuwjaar toe. 
 

Vincentiusvereniging 

De Vincentiusvereniging in Epen helpt mensen in nood. De organisatie is rond 1835 

in Frankrijk opgezet door studenten die iets wilden doen aan de armoede in de 

Parijse sloppenwijken. Zij waren geïnspireerd door Vincentius a Paulo, een priester 

uit de zeventiende eeuw die zich toen al inzette voor de armen. Als mensen aan-

kloppen voor hulp wordt er niet gekeken naar afkomst of geloof. Het gaat vaak om 

mensen die langdurig werkloos zijn, in de schulden zitten, maar soms ook in de 

problemen zijn geraakt door eenzaamheid, echtscheiding of ziekte. Ondanks alle 

jubelverhalen over de economie wordt het risico groter dat mensen langdurig in 

armoede blijven. Armoede is overal, vaak op plaatsen waar je het niet vermoedt. Wij 

houden voor deze mensen een kerkdeurcollecte op Kerstavond na de Nachtmis en 

op Eerste Kerstdag na de Hoogmis. Mocht er iemand in Epen zijn die echt hulp nodig 

heeft, dan kan hij zich wenden tot kapelaan Marthoma. Aan u allen, Zalige Kerst-

dagen en een Voorspoedig Nieuwjaar. Hartelijk dank voor uw steun. 
 

Schutterij St. Paulus 

Wij als schutterij St. Paulus mogen terug kijken op een heel mooi schuttersseizoen, 

een jaar van mooie momenten. Een jaar waar we zeker vol trots op mogen terug 

kijken. Een jaar weer als vanouds, met onze potgrondactie, het verbroederingsfeest 

in Margraten, de Nationale herdenking aan het oorlogsmonument, schuttersfeesten 

en nog tal van uitrukkende diensten. Allen stuk voor stuk unieke momenten waar we 

bijzonder trots op zijn, trots op onze leden die ons trouw steunen en aanwezig zijn bij 

onze activiteiten.  Vol trots presenteren wij onze schutterij en daarmee ook ons dorp 

Epen ook buiten de Gemeente grenzen, waar we dan ook vaak inwoners tegen-

komen. Wij hopen dan ook dat wij dit nog in tal van jaren kunnen doen, echter de 

vergrijzing vind ook bij ons plaats. Dus mochten wij Uw interesse hebben gewekt en 

wilt u onze gelederen komen versterken , schroom dan niet en neem contact op.  

Kijk op onze web site voor meer informatie: www.stpaulusepen.nl.  

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. Voorzitter Schutterij St.Paulus Epen, Frank Bessems 
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De Kerstwonderen 

Kerstmis is een wonderlijk gebeuren. ‘Zie, de maagd zal zwanger worden, en een 

Zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immanuel geven’. De Naam 

Immanuel betekent ‘God met ons’. Maria en Jozef geloofden in dit wonderbaarlijke 

verhaal en ze verwachtten het Kindje Jezus in hun leven. Jarenlang verwachtten de 

Joden ook hun redder. De drie Wijzen verwachtten elke nacht de ster van Bethlehem. 

Na jarenlange verwachting waren hun verwachtingen eindelijk in vervulling gegaan. 

Misschien mogen we voor de wonderen in ons leven openstaan. Wie in 2022 niet 

gelooft dat er een misdienaar op school vrij krijgt om een uitvaart te dienen, heeft wat 

gemist in de afgelopen week. Ik mocht dat wonder in een van onze dorpen vol 

blijdschap mee maken. Voor God zijn de wonderen niet onmogelijk! 

Zo mogen we wachten op de wonderen in ons leven. Het is niet aan ons om de tijd te 

bepalen wanneer dat moet gebeuren. Het is aan God. Maar wij mogen ons wel vol 

hoop voorbereiden op de wonderen van God in ons leven. 

Vaak hebben we twijfels, vragen, onbegrip, machteloosheid over de geloofszaken of 

over sommige gebeurtenissen van ons of in de maatschappij. Misschien maken we te 

snel een oordeel. Maar er is een tijd voor alles. Op de geschiktste tijd zal God alles 

duidelijk maken en zullen wij ook een antwoord krijgen.  

Het is niet zo dat wij eerst moeten zien en dan pas geloven. Maar wij mogen, ons 

voorbereidend, wachten op de wonderen van de Heer. Een heel klein eenvoudig 

moment is genoeg om ons de wonderen van God te realiseren. En God neemt altijd 

initiatief! 

Ik wens dat wij net zoals Maria en Jozef de wonderen van God mogen meemaken en 

daarvan deel mogen worden. Zalig 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 23 december: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 24 december: Kerstavond 

20.30-21.30 uur Kerstconcert door Harmonie Inter Nos. 

22.00 uur Nachtmis, opgeluisterd door Gemengd Koor 

 Voor Funs en Paula Brauers-Belleflamme. 

 Voor Maria Slenter. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Jan Gulikers. 

 Aansluitend deurcollecte voor Vincentiusvereniging 
 

Zondag 25 december: 1e Kerstdag, opgeluisterd met zang door  

10.45 uur Erik Botterweck en orgelbegeleiding door Ronald Franssen 

 Jaardienst voor Juul Pinckaers en overleden ouders  

 Pinckaers-Loop en ouders Vanderheijden-Reul. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Jo van der Linden. 

 Voor Cobie Schlenter-Jacobs. 

 Voor Jean Hausoul en dochter Berti. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Jan Gulikers. 

 Aansluitend deurcollecte voor Vincentiusvereniging 

 Kerk open van 14.00-16.00 uur 
 

Maandag 26 december: 2e Kerstdag 

10.00 uur EMS-viering in Mechelen. 
 

Vrijdag 30 december: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 31 december: 

19.30 uur Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar. 

 Na afloop Te Deum. 

Zondag 1 januari: 

11.00 uur EMS-viering in Slenaken. 
 

Vrijdag 6 januari: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Piet Willems en voor overledenen familie Vluggen-Vaessen 

 en overledenen familie Willems-Vluggen. 
 

Zondag 8 januari: Hoogfeest van Driekoningen en H. Genoveva,  

11.00 uur opgeluisterd door Harmonie Inter Nos 

 Jaardienst voor Billa Hamers. 

 Jaardienst voor Angèle Knubben. 

 Jaardienst voor Leopold Vandenhove. 

 Voor levende en overleden leden en de Gouden Bruidsparen van 

 Harmonie Inter Nos. 
 

Vrijdag 13 januari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zondag 15 januari: 

11.00 uur Voor een persoonlijke intentie. 
 

Vrijdag 20 januari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zondag 22 januari: Opgel. met zang en orgelspel door Ronald Franssen 

11.00 uur Zeswekendienst voor Tiny Baumans-Vluggen. 

 Voor Angèle Knubben. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 20 januari voor de periode van 

21 januari t/m 18 februari. Misintenties uiterlijk maandag 16 januari doorgeven. 

 

Overleden: Tiny Baumans-Vluggen, Epen. 

 Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededelingen Parochieraad 

Kerstactie voedselbank 

In de afgelopen 2 weken hebben we in Epen ook meegedaan met de kerstactie voor 

de voedselbank in Zuid-Limburg. Dit is een succes geworden. U heeft met elkaar 13 

grote kratten en 27 volle dozen ingeleverd; een pracht resultaat voor ons dorp. 

Daarmee worden veel mensen geholpen in deze kersttijd. Hartelijk dank aan alle 

gulle gevers. 
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