
Overleden: Sjef Knols, Heerstraat 3, Epen. 

  Paul Crombach, verblijvende in Zorgcentrum Dr. Ackenshuis,  

  Gulpen. 

Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 
 

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 van het Kerkbestuur 

Collecte Kirkebledje 

De opbrengst van de collecte dit jaar voor ons Kirkebledje is € 1.071,67! Wij bedan-

ken u allen hartelijk voor uw bijdrage. Hiermee kunnen wij weer voor u een paar jaar 

ons parochieblaadje maken. Onze bezorgers van het Kirkebledje willen we in het bij-

zonder bedanken voor de extra moeite die ze hebben genomen om te collecteren. 

Geweldig! Bedankt allemaal. 
 

Mededeling van de bloemen-werkgroep  

Lieve mensen, 

Met de komende feestdagen voor de deur willen wij, ook dit jaar weer, onze kerk 

sfeervol aankleden met mooie bloemdecoraties. Dat kost natuurlijk geld. Daarom 

staat er achterin de kerk een bus waarin u uw bijdrage kunt doen voor een feestelijke 

versiering van onze kerk. We hopen dat u de bus niet zomaar voorbij loopt, maar ons 

wilt ondersteunen. Alvast onze hartelijke dank.  

De bloemen-werkgroep. 
 

Mededelingen Zij-Actief 

14 december: Kerstviering vanaf 19.30 uur. Opgeven vóór 2 december bij Mariet 

Bessems. Kosten € 10,00. 
 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Zoals gebruikelijk zullen wij op 15 december onze Kerstviering houden. Wij starten 

om 14.00 uur in ons clublokaal. Pastoor R. van den Berg zal ons voorgaan in gebed. 

Het feest zou niet compleet zijn zonder een heerlijk diner. Wij vragen u dan ook een 

keuze te maken en dit door te geven aan Berthy,  4553112, of Marei,  4551318 

of 06-27614866. De prijs is € 12,30 euro p.p. Opgeven vóór 2 december. 

U kiest voor A of B en u kiest voor C of D. 
 

Voorgerecht: Hoofdgerecht: 

A Kipcocktail C Gegrilde zalmfilet met witte wijn kruidensaus 

B Garnalencocktail D Gebakken kalkoenhaasje met champignon roomsaus 
 

Aardappel- en groentegarnituur. 

Heerlijk dessert. 
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Heilig 

Vandaag de dag hebben heiligen de schijn tegen en worden ze soms bestempeld als 

‘schijnheiligen’. Want ergens diep in ons hart hebben we soms moeite om toe te 

geven, dat er nog steeds gave, zuivere en eerlijke mensen zijn, mensen die niet 

gericht zijn op eigen ego, geld en macht en dat ook wijzelf zulke mensen zouden 

kunnen zijn, als wij dat echt zouden willen. Maar we willen er eigenlijk niet zo aan. 

Want vroeg of laat ga je dan ongetwijfeld opvallen en gaan anderen over je heen 

vallen en dat wil toch geen mens? 

We zagen dat nog maar kort geleden, toen Moeder Teresa op 4 september jl. werd 

heilig verklaard, een vrouw die haar gehele leven in dienst van de allerarmsten heeft 

gesteld. Haar grootheid en overweldigende heiligheid heeft velen geïmponeerd, zo-

wel binnen als buiten de Kerk. En toch meenden sommige commentatoren met mod-

der naar haar te moeten gooien en haar af te doen als een oud verschrompeld non-

netje van 1,47 m. Het Dagblad Trouw fundeerde haar kritiek uitdrukkelijk op de zoge-

naamde studies van de Amerikaanse journalist en columnist Christopher Hitchens. 

Vreemd en vergezocht, temeer omdat de heer Hitchens atheïst was en zijn werk 

uitpuilt van onwetendheid over het christendom. Maar de ware reden, waarom er met 

modder op haar gegooid werd lag wel in het feit, dat Moeder Teresa tegen abortus 

was. Tja, dat kon natuurlijk niet in ons zo tolerante Westen, dat geen tegenspraak 

duldt en zeker geen morele spiegel, die onze schijnbare zekerheden in gevaar zou 

kunnen brengen. Dan lig je eruit, ook al ben je nog zo heilig en heb je nog zoveel 

voor de armen gedaan. Dan valt sommigen niets beters in, dan schoonheid met 

modder te bekladden. 

Te midden van de stervenden in de straten van Calcutta en met de dood voortdurend 

in het gezicht vocht Moeder Teresa consequent voor het leven. Nadat zij in 1979 de 

Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen had, noemde zij abortus “de grootste 

vernietiger van vrede” en voegde eraan toe: “de landen die abortus hebben gelega-

liseerd zijn voor mij de armste landen ter wereld". Het Kind dat in die arme kribbe ter 

wereld kwam moge ons rijkelijk vrede schenken. 

Uw pastoor Rick van den Berg 

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 

 

Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 15.30-18.30 uur 

 

Huwelijken, doopsels en Pastoor R. van den Berg,  4573234 

bijzondere vieringen: stlambertaliege@hotmail.nl 

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 Voor Bruno Mordang. 

Voor een spoedige genezing. 

 

Zaterdag 26 november: 1e Zondag van de Advent, opgeluisterd door 

19.30 uur muziekband “Heavy Brassband” 

Jaardienst voor Mathieu Ubaghs sr. 

Jaardienst voor Hub Schlenter en overleden familieleden. 

Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

Voor Maria Steffens-Ubaghs. 

Voor Mathieu Ubaghs. 

Voor Sjuf Blezer. 

Voor Wiel Gulikers. 

 

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, opgeluisterd door 

10.45 uur Gregoriaans Koor 

Zeswekendienst voor Jean Straat. 

1e Jaardienst voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

Jaardienst voor Paul Hagelstein. 

Voor ouders Pleijers-Schröders. 

Voor Elza Bleser-Debougnoux. 

Voor Matthieu Debougnoux. 

Voor Winand Bleser. 

Uit dankbaarheid. 

 

Vrijdag  9 december:  

19.00 uur Voor Irene Mulleneers-Hamers en overleden familieleden. 

Zaterdag 10 december: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Piet Mulleneers. 

Jaardienst voor Henry Prusinowski. 

Jaardienst voor Sjeng Straat en ouders Straat-Pleijers en overleden 

familieleden. 

Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

Voor ouders Zilverstand-van Houtem. 

Voor Jos Dingen. 

Voor Leo Notermans. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 
 

Vrijdag  16 december: 

19.00 uur Jaardienst voor echtelieden Smets-Locht. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang. 

Voor Bertien Mordang. 
 

Zondag 18 december: 4e Zondag van de Advent, opgeluisterd door 

10.45 uur Gregoriaans Koor 

 Jaardienst voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor Berti Kohl-Hausoul. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor fam.Fr.Lemmens&ouders en M.Lemmens-Johnen& ouders. 
 

Donderdag 22 december: 

19.00 uur Eucharistieviering met Boeteviering in parochiekerk te Mechelen. 
 

Vrijdag  23 december: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 24 december: 

18.00 uur Gezinsviering met Kerstspel en liedjes door de kinderen van  

 Basisschool à Hermkes 

 Jaardienst voor Piet Kohl. 

 Voor Sjef Loop. 

 Voor Jo Mordang. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

 Na afloop collecte voor de Vincentiusvereniging. 

21.00 uur Kerstconcert door Harmonie Inter Nos 

22.00 uur Plechtige Nachtmis, opgeluisterd door de Solisten van de  

 Philharmonie van St. Petersburg o.l.v. Olga Stupneva 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Bertien Piters-Dodemont. 

 Voor Léon en Leonie Schyns-Slenter. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Jeffie Vandevoort.  



Bericht van het Kerkbestuur 
 

Aanmelding van kinderen voor de Eerste H. Communie in 2017 in Slenaken 

Aanmelding van kinderen voor het H. Vormsel in Epen in 2017 
 

Beste parochianen, beste ouders, 

Komend jaar 2017 zal weer het feest van de Eerste Heilige Communie in Slenaken 

plaats vinden op de 2e zondag van mei, nl. zondag 14 mei, om 10.00 uur. Ouders uit 

Slenaken of Epen of andere parochies die dit schooljaar een kind hebben in de groe-

pen 3 of 4 dat wil deelnemen aan de ontvangst van de Eerste H. Communie op 

14 mei in Slenaken, worden gevraagd hun kind(eren) hiervoor aan te melden. 
 

Op vrijdag 31 maart om 19.00 uur zal het H. Vormsel in Epen worden toegediend aan 

de kinderen van de groepen 7 en 8 uit Epen en Slenaken. Onze Bisschop rekent hier-

voor wel op een groep van minimaal 20 vormelingen. Daarom willen wij graag weten 

hoeveel kinderen op vrijdagavond 31 maart het H. Vormsel toegediend willen krijgen. 

Wij vragen de ouders daarom uw kind of kinderen eveneens aan te melden. Na aan-

melding nodigen wij u dan spoedig uit voor een informatieve ouderavond.  
 

Aanmeldingen voor zowel de Eerste H. Communie, als ook voor het H. Vormsel, heel 

graag vóór 1 december 2016. Aanmelden kan door het invullen van de gevraagde 

gegevens op onderstaand formuliertje en dat af te geven op de pastorie, Dorps-

straat 12 in Slenaken. U kunt de gevraagde gegevens ook per email doorgeven aan 

het emailadres: stlambertaliege@hotmail.nl. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. 
 

Met dank en vriendelijke groet, 

pastoor Rick van den Berg 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

AANMELDSTROOK 
 

Het betreft: 

0  aanmelding voor de Eerste H. Communie op zondag 14 mei 2017 

0  aanmelding voor het H. Vormsel op vrijdag 31 maart 2017 

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 
 

Naam vormeling: .......................................................................................... 

Geboortedatum: .......................................................................................... 

Doopdatum: .......................................................................................... 

Doopkerk- en plaats: .......................................................................................... 

Doopnamen: .......................................................................................... 

Namen ouders: .......................................................................................... 

Adres en tel.nr.: .......................................................................................... 

Emailadres: .......................................................................................... 

Handtekening ouders: ..........................................................................................

 


