Opbrengst klabatteren
De misdienaars Fleur, Rinse, Tim, Sem, Daniëlo, Jelle, Jordy, Meike, Romy, Senne,
Veerle, Timo en Alec willen u bedanken voor het mooie bedrag van € 624,08 dat zij
met klabatteren hebben opgehaald. Super.

't kirkebledje

Mededelingen Zij-Actief
Denk aan het opgeven vóór 15 mei voor het uitstapje op 1 juni.
Bieb Epen
De boekencollectie in onze Epense bieb is alweer diverse keren aangevuld met
nieuwe boeken, voor zowel de volwassenen als onze jeugdlezers. De jongste kinderen, die nog niet zelf kunnen lezen, worden natuurlijk niet vergeten. Voor hen zijn
weer veel mooie, interessante en grappige prentenboeken, kijkboeken en voorleesboeken aangeschaft. We streven ernaar om met ieders interesse rekening te houden.
Voor de jeugd:
- veel boeken van Paul van Loon
- diverse boeken uit de serie ‘Het leven van een Loser’
- veel boeken van Jacques Vriens
- diverse boeken uit de FANTASIA serie van Geronimo Stilton
- het eerste stripboek uit de bekende serie ‘Hoe overleef ik…’ van Francine Oomen
en……. nog meer andere boeiende en grappige boeken!
Op veel boeken staat het AVI-niveau vermeld.
Om het lezen nog meer te stimuleren worden ‘samenleesboeken’ uitgegeven. Ook
deze zijn in onze bieb te vinden. In deze boeken zijn de teksten in diverse leesniveau’s geschreven, zodat een gevorderde lezer samen met een beginnende lezer
een boek kan lezen. Het verhaal kan zodoende toch boeiend blijven.
Selectie uit de nieuwe boeken voor de volwassenen:
Suzanne Vermeer: Sneeuwengelen
Karin Slaughter: Mooie meisjes
Jojo Moyes: Voor jou en De laatste liefdesbrief
Anthony Doerr: Als je het licht niet kunt zien
Hugo Borst: Ma (realistisch verslag van de invloed die alzheimer heeft op het leven
van zijn moeder)
Anja du Bois: Nooit meer hetzelfde
Zoals bekend kunnen kinderen tot 18 jaar gratis boeken lenen. Volwassenen
betalen geen contributie, enkel leengeld! Het maakt niet uit of u 1x per jaar een
boek leent of 30x per jaar onze bieb bezoekt, u betaalt per boek per week maar
20 cent leengeld! Loop gerust eens binnen, al is het enkel om eens rond te neuzen
in onze Epense bieb. De vrijwilligers van onze bieb heten u op onderstaande dagen
van harte welkom!
Woensdag
11.00-13.00 uur
Vrijdag 14.30-15.30 uur
Donderdag
18.00-20.00 uur
Zondag 11.00-13.00 uur
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Keano en ik

Op school hebben de communiekinderen onlangs geleerd, dat het beter is om te
zeggen: “Keano en ik zijn naar de kermis geweest” dan: “Ik en Keano zijn naar de
kermis geweest“. Immers wie zegt: “Ik en Keano”, zet zichzelf onbewust op de eerste
plaats, terwijl voor de ander slechts een tweede plaats overblijft. En nog beter zou het
natuurlijk zijn, om gewoon te zeggen: “Wij zijn samen naar de kermis geweest”,
omdat dat kostbare woordje “wij” zoveel moois toevoegt en de grenzen van het eigen
ik overstijgt en dat geldt zowel voor mij als voor Keano.
Ook Christus zal dit in gedachte hebben gehad, toen Hij ons het Onze Vader leerde.
Valt het ons niet op, dat dat gebed niet begint met de woorden: “Mijn Vader, die in de
hemel zijt ...” maar met “Onze Vader” en dat overal van “ons” en nergens van “mijn”
sprake is? Christus heeft immers gemeenschap willen stichten, hoezeer onze
moderne tijd ook roept, dat religie alleen maar een privé-zaak is, die ieder voor zich
betreft. De slogan “ieder voor zich en God voor ons allen” heeft daarom beslist geen
Bijbels fundament.
Op zondag 24 april zullen veertien kinderen voor het eerst de Heilige Communie
ontvangen. Niet voor niets komt het woord “communie” van het Latijnse “communio”,
dat “gemeenschap” betekent: gemeenschap met Christus, die zichzelf aan ons
schenkt in het Heilig Sacrament en die ons daardoor ook verbindt met elkaar: gave
én opgave tegelijk! Wij mogen onze kinderen daarom van harte feliciteren en wensen
hen toe, dat zij op maandag 25 april niet alleen zullen zeggen, dat “Keano en ik de
heilige Communie mochten ontvangen”, maar veelmeer dat “wij de heilige Communie
mochten ontvangen” en dat die band mag doorwerken, hun leven lang.
Uw pastoor Rick van den Berg

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN
Misintenties opgeven bij:

Twanny Lardinois,  4551467
maandag van 15.30-18.30 uur

Huwelijken, doopsels en
bijzondere vieringen:
Bij afwezigheid van pastoor:

Pastoor R. van den Berg,  4573234
stlambertaliege@hotmail.nl
kosters Loomans,  4552172

e

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

8 april:
Jaardienst voor ouders Vluggen-Stommen en dochtertje Ingrid.
Voor Piet Mulleneers.
Voor Leonie Schyns-Slenter (Schutterij).
Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings (Wandelvriendinnen).

Zondag
10.45 uur

10 april: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor
Jaardienst voor Sjuf Hagelstein.
Jaardienst voor ouders Frijns-Vincken.
Jaardienst voor Sjef Loop.
Voor ouders Grooten-Wiertz.

Vrijdag
19.00 uur

15 april:
Jaardienst voor Sjef Pleijers.
Voor Bertien Pleijers-Schröders.

Zaterdag
19.30 uur

16 april: Opgeluisterd door de Houtgroep van Harmonie Internos
1e Jaardienst voor Bepke Vaendel-Kruijen.
Jaardienst voor Bruno Mordang en schoonbroer.
Jaardienst voor Fred Brauers.
Jaardienst voor ouders Mulleneers-Nelissen en overleden kinderen.
Jaardienst voor Sjuf Vluggen.
Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen
en ouders.
Voor Berti Kohl-Hausoul.
Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen.
Voor ouders Hollands-Rompen.
Voor ouders Loomans-Pluijmakers en ouders Ploemen-Vincken en
Marliesje Ploemen.

Vrijdag
19.00 uur

22 april:
Jaardienst voor ouders Vluggen-Vanloo en dochter Mientje.
Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden.

Zondag
10.00 uur

24 april: Volkszang
Eucharistieviering waaronder 14 kinderen hun 1e H. Communie
ontvangen.
Voor ouders Jules en Bertien Piters-Dodemont.

Vrijdag
19.00 uur

29 april:
Voor Hub Keulers (Schutterij).

Zaterdag
19.30 uur

30 april: Opgeluisterd door Gemengd Koor
Zeswekendienst voor Leo Notermans.
Jaardienst voor ouders Loomans-Pluijmakers.
Jaardienst voor Jan en Lea Peters-Loop.
Jaardienst voor ouders Karel en Maria Braun-Schins.
Jaardienst voor Matthieu Vluggen.
Jaardienst voor ouders Janssens-Lardinois.
Voor Léon en Leonie Schyns-Slenter.
Voor ouders Vaessen-Lemmerling.
Voor Jacques Schonmacker.

Mededeling
Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 29 april voor de periode van
30 april t/m 28 mei. Misintenties uiterlijk maandag 25 april doorgeven.
Eerste Heilige Communie 2016
Op zondag 24 april om 10.00 uur zullen de kinderen van groep 3 en 4 hun Eerste
Heilige Communie ontvangen. Wij wensen alle kinderen hun ouders, broertjes en
zusjes een hele stralende dag toe. De communicantjes van 2016 zijn:
Rosalie Bastings
Niek Bormans
Keano Debets
Britt Larik
Charlotte Loop
Lysanne Lumeij
Finn Oberjé
Lieke Schrijnemaekers
Isa Schrijnemaekers
Yfke Vandenhove
Maud Vanderheijden
Max Verrijt
Isabella Vluggen
Rayen Willems

Heerstraat 12
Lindenlaan 3
Julianastraat 21D
Heimansstraat 9
Wilhelminastraat 49
Landsraderweg 12-14
Schoolstraat 58
Roodweg 18
Roodweg 18
Schoolstraat 9
Terzieterweg 15
Heijenratherweg 12
Julianastraat 58
Heimansstraat 19

6285 AP Epen
6285 AC Epen
6285 AH Epen
6285 AM Epen
6285 AT Epen
6276 PH Heijenrath
6285 BB Epen
6285 AA Epen
6285 AA Epen
6285 BB Epen
6285 ND Epen
6276 PC Heijenrath
6285 AK Epen
6285 AM Epen

