't kirkebledje

Mededelingen Zij-Actief
27 januari: Algemene jaarvergadering om 20.00 uur. Daarna een lezing van de heer
Huijben over de reis die hij gemaakt heeft.
Nieuwe leden zijn ook welkom in café Peerboom.
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Mijn haat zullen jullie nooit hebben
Een van de mensen, die om zijn gekomen bij de aanslagen in Parijs, was de vrouw
van de Franse journalist Antoine Leiris. Hij bleef achter met hun zoontje van 17
maanden. Op Facebook plaatste hij een indrukwekkende brief aan de terroristen:
“Vrijdagavond stalen jullie het leven van een geweldige persoon, de liefde van mijn
leven, de moeder van mijn zoon. Maar jullie zullen mijn haat nooit hebben. Ik weet
niet wie jullie zijn en ik wil het ook niet weten. Jullie zijn dode zielen. Als deze god van
jullie, waarvoor jullie zo blindelings doden, ons naar zijn beeltenis geschapen heeft, is
elke kogel in het lichaam van mijn vrouw een wonde in zijn hart.
Dus nee, ik ga jullie niet de voldoening geven om jullie te haten. Je wilt het, maar haat
beantwoorden met woede zou een teken zijn van dezelfde onwetendheid die jullie
gemaakt heeft tot wat jullie zijn. Je wilt dat ik bang ben, dat ik mijn medemens met
achterdocht bekijk, dat ik mijn vrijheid opgeef voor mijn veiligheid. Jullie hebben
verloren. De speler speelt nog steeds.
Ik heb haar deze ochtend eindelijk gezien, na dagen en nachten van wachten. Ze
was even mooi als toen ze vrijdagavond vertrok, even mooi als toen ik halsoverkop
verliefd werd op haar, meer dan 12 jaar geleden.
Natuurlijk ben ik kapot van verdriet, die kleine overwinning geef ik jullie. Maar het zal
niet lang duren. Ik weet dat ze elke dag bij ons zal zijn en dat we elkaar in de hemel
zullen terugvinden, met de vrije zielen die jullie nooit zullen hebben.
Ik en mijn zoon, wij twee zullen sterker zijn dan ieder leger op deze aarde. Ik kan
geen tijd meer aan jullie verspillen, aangezien hij net wakker geworden is van zijn
middagslaapje. Hij is amper 17 maanden oud, en zal zijn snack eten zoals iedere
dag. En daarna zullen we spelen zoals iedere dag. Het leven van deze kleine jongen
zal gelukkig en vrij zijn. Want jullie zullen zijn haat ook nooit hebben.”
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

Zaterdag
19.30 uur

23 januari: Volkszang
Jaardienst voor ouders Janssens-Kersemakers.
Ter ere van het Feest van St. Paulusbekering.

Vrijdag
19.00 uur

29 januari:
Jaardienst voor Pierre Vluggen.
Voor ouders Vluggen-Vaessen en overleden familieleden.
Voor ouders Willems-Vluggen en overleden familieleden.
Voor Piet Willems.
Ter ere van H. Joannes Chrysostomus.

Zondag
10.45 uur

31 januari: Volkszang
Voor Angélè Knubben.
Voor Pie Belleflame.
Voor Berti Kohl-Hausoul.
Voor ouders Harry en Henriette Frijns-Prickaerts en overleden
familieleden.
Na afloop Blasiuszegen.

Vrijdag

5 februari:
Geen H. Mis.

Overleden:

Eddie Witters, Heerstraat 1, Epen.
Jean Vluggen, Molenweg 5, Epen.
Jeanne Vanderheijden-Eurelings, verblijvende in Zorgcentrum
Langedael te Vaals.
Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer.

e

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

8 januari:
Geen H. Mis i.v.m. uitvaartdienst in de ochtend.

Zaterdag
19.30 uur

9 januari: Volkszang
Jaardienst voor Angèle Knubben.
Jaardienst voor ouders Crombach-Janssen en zoon Jo.
Jaardienst voor ouders Hubert en Truia Vluggen-Mordant.
Voor overledenen familie Gulikers en Janssen.

Vrijdag
19.00 uur

15 januari:
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.

Zondag
10.45 uur

17 januari: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor
Zeswekendienst voor Pierre Kleikers.
Jaardienst voor Anna Hagelstein.
Jaardienst voor ouders Scheepers-Zilverstand en zoon Jo.
Jaardienst voor overledenen familie Bessems-Mordant.
Voor Angélè Knubben.
Voor Juul Pinckaers en ouders Pinckaers-Loop en ouders
Vanderheijden-Reul.
Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen
en ouders.
Uit Dankbaarheid t.g.v. 85ste verjaardag.

Vrijdag
19.00 uur

22 januari:
Voor Billa Mordang-Hamers.

Mededeling
Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 5 februari voor de periode van
6 februari t/m 27 februari. Misintenties uiterlijk maandag 1 februari doorgeven.

