
 

 

 

Met medeparochianen naar Lourdes 

Misschien is het bij u ook een lang 

gekoesterde wens, eens mee te 

gaan naar Lourdes.  

Deelnemen aan de schitterende 

processies, internationale Mis of 

gewoon ervaren wat zoveel pelgrims 

daar meemaken!  

Jaarlijks trekken immers miljoenen 

pelgrims naar Lourdes. Jong en oud, 

ziek en gezond, rijk en arm. Allen 

gaan, om op voorspraak van Maria 

hun toevlucht te zoeken bij God, de Bron van ons leven.  

Hun zorgen of dankbaarheid te brengen naar de grot van Massabiëlle Lourdes, een 

klein plaatsje in Zuid-Frankrijk aan de voeten van de Pyreneeën. Het zou geheel 

onbekend zijn gebleven, ware het niet dat Maria daar 18x verscheen aan de kleine 

Bernadette Soubirous in 1858. 

 

In samenwerking met het Huis voor de Pelgrim (vh. Limburgse Bedevaarten) willen 

we ook dit jaar met parochianen deelnemen aan de bedevaarten in mei of september. 

Kapelaans en pastoor zullen ook deelnemen!  

Ter voorbereiding hierop zal er op dinsdag 7 februari a.s. om 19.30 uur een 

informatieavond plaatsvinden in het parochiezaaltje van Gulpen.  

U bent van harte welkom! 
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Geestelijk testament van overleden Paus Benedictus XVI 

Als ik in dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik heb doorkruist, zie 

ik allereerst hoeveel reden ik heb om te danken. Bovenal dank ik God zelf, de gever 

van alle goede gaven, die mij het leven gaf en mij door allerlei verwarringen leidde; 

die mij steeds weer oprichtte toen ik begon weg te glijden, die mij steeds weer het 

licht van zijn gelaat gaf. Achteraf zie en begrijp ik dat zelfs de donkere en moeilijke 

stukken van dit pad voor mijn heil waren en dat Hij mij juist daar goed heeft geleid. Ik 

dank mijn ouders, die mij in moeilijke tijden het leven schonken en met hun liefde een 

prachtig huis voor mij bouwden, dat tot op de dag van vandaag als een helder licht 

door al mijn dagen schijnt. Het heldere geloof van mijn vader leerde ons broeders en 

zusters te geloven en stond vast als gids te midden van al mijn wetenschappelijke 

kennis; de oprechte vroomheid en grote vriendelijkheid van mijn moeder blijven een 

erfenis waarvoor ik haar niet genoeg kan bedanken. Mijn zus heeft mij tientallen jaren 

onbaatzuchtig en vol vriendelijkheid gediend; mijn broer heeft altijd de weg voor mij 

gebaand met de scherpzinnigheid van zijn oordelen, met zijn krachtige vastberaden-

heid en met de opgewektheid van zijn hart; zonder dit altijd doorgaan en meegaan 

zou ik de juiste weg niet hebben kunnen vinden. Ik dank God uit de grond van mijn 

hart voor de vele vrienden, mannen en vrouwen, die Hij altijd aan mijn zijde heeft ge-

plaatst; voor de medewerkers in alle fasen van mijn pad; voor de leraren en studen-

ten die Hij mij heeft gegeven. Ik vertrouw ze allemaal dankbaar toe aan zijn goedheid. 

En ik dank de Heer voor mijn prachtige huis in de Beierse uitlopers van de Alpen, 

waarin ik steeds weer de pracht van de Schepper zelf mocht zien doorschijnen. Ik 

dank de mensen van mijn vaderland dat ik telkens weer de schoonheid van het geloof 

mag ervaren. Ik bid dat ons land een land van geloof blijft. Aan allen die ik onrecht 

heb aangedaan, vraag ik uit de grond van mijn hart om vergeving. Wat ik eerder zei 

over mijn landgenoten, zeg ik nu tegen allen die aan mijn dienst in de Kerk zijn toe-

vertrouwd: Houd stand in het geloof! Wees niet in de war! Jezus Christus is waarlijk 

de Weg, de Waarheid en het Leven en de Kerk, in al haar tekortkomingen, is waarlijk 

Zijn Lichaam. Tot slot vraag ik nederig: bid voor mij, opdat de Heer mij ondanks al 

mijn zonden en tekortkomingen tot de eeuwige woningen toelaat. Aan allen die aan 

mij zijn toevertrouwd, dag na dag, gaat mijn hartelijk gebed uit.  

'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 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. 

 1e jaardienst voor Cobie Schlenter-Jacobs. 

 Voor Angèle Knubben. 

 

Vrijdag 27 januari: 

19.00 uur Ter ere van St. Paulus Bekering. 

 

Zondag 29 januari: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

11.00 uur Jaardienst voor ouders Piet en Elza Bleser-Debougnoux. 

 Jaardienst voor Wiel Sijstermans. 

 Voor Angèle Knubben. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen en Betsy Janssen. 

 Voor Miel Creusen. 

 

Vrijdag 3 februari: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zondag 5 februari: Opgel. met zang en orgelspel door Ronald Franssen 

11.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 Aansluitend Blasiuszegen. 

 

 

 

Vrijdag 10 februari: 

19.00 uur Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 

Zondag 12 februari: 

11.00 uur Voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie. 

 

Vrijdag 17 februari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 17 februari voor de periode van 

18 februari t/m 18 maart. Misintenties uiterlijk maandag 13 februari doorgeven. 

 

 

 

Mededeling over kerkhof 

HELPT U ONS MEE?  

DEPONEER UITSLUITEND 

GROENAFVAL IN DE CONTAINER. 

NEEM VAZEN EN BLOEMPOTTEN MEE 

NAAR HUIS. 

ALS DE CONTAINER VOL IS, DAN IS HIJ 

VOL! 

NEEM UW AFVAL DAN MEE NAAR HUIS 

EN LEG ’T NIET NAAST DE CONTAINER. 

 

Kerkhofbeheergroep: George, Wiel, Jo, Ed, Dolf, Jef, Martin, John, Hans, Marian, 

Michel, Peter, Gerjo, Rob en Hub 
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