
Zondag 7 januari: Feest van Drie Koningen en H. Genoveva. 

10.45 uur Tijdens deze viering wijding van water en brood, volkszang 

 1e jaardienst voor Mieneke Keijenberg-Mordant en tevens  

 jaardienst voor Frans Keijenberg 

 Jaardienst voor Anna Hagelstein. 

 Jaardienst voor Leonie Alleleijn-Huveneers. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Leo Notermans. 

 Voor Jef Notermans. 

Na afloop uitreiking van de doopschelpjes aan de kinderen die het 

afgelopen jaar 2017 in onze kerk gedoopt zijn. 

 

Vrijdag 12 januari:  

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 

 

 

Overleden: Mina Vluggen, Burckstraat, Epen. 

 Germaine Bessems-Mullenberg, Heimansstraat 21, Epen. 

 Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 12 januari voor de periode van 

13 januari t/m 10 februari. Misintenties uiterlijk maandag 8 januari doorgeven. 

 

 

Kerstcollecte Kerk in Nood 

Evenals 3 jaar geleden zullen we ook dit jaar de collecte op 1e Kerstdag besteden 

aan het werk van de Stichting Kerk in Nood. Na de verwoestingen van de IS terreur in 

Syrië en Irak willen vele christelijke vluchtelingen graag terugkeren naar hun ver-

woeste dorpen om daar weer een nieuw bestaan op te bouwen, maar helaas kunnen 

zij daarbij niet rekenen op enige steun uit het Westen. Als enige probeert de Stichting 

Kerk in Nood om deze mensen niet in de steek te laten en graag willen wij hun brood-

nodige hulp vanuit onze drie parochies van harte ondersteunen. Bij voorbaat heel 

hartelijk dank voor uw gulle gave! Kerkbestuur EMS 
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De herders 

 

Omdat eenvoudigen verstaan 

wat door geen ingewikkeld zoeken 

noch lezen in geleerde boeken 

begrepen wordt of nagegaan 

 

zijn herders toen in Uwe stal 

geknield en hebben U aanbeden 

dit is tweeduizend jaar geleden 

en nog weet elk het overal. 

 

Geen mens heeft ooit hun naam vermeld - 

de rest van hun onschuldig leven 

wordt door geen wetenschap beschreven, 

wordt slechts aan kinderen verteld. 

 

Mede namens ons Kerkbestuur en pastoor Jan Jansen 

wens ik u en uw dierbaren van harte toe: 

 

Een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar! 
 

uw pastoor Rick van den Berg 

 

 
  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 
Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 17.00-19.00 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) 
 
Donderdag 21 december: 

19.00 uur H. Mis met boeteviering in parochiekerk te Mechelen voor EMS. 
 
Vrijdag  22 december: 

19.00 uur Jaardienst voor echtelieden Smets-Locht. 
 
Zaterdag 23 december: 4e Zondag van de Advent 

18.00 uur Eucharistieviering voor EMS in parochiekerk te Mechelen. 
 
Zondag  24 december: Gezinsviering met kerstspel/liedjes m.m.v. kinderen 

18.00 uur van basisschool à Hermkes en kinderen uit diverse parochies 

Jaardienst voor Piet Kohl. 

Voor Jo Mordang. 

Voor Sjef Loop. 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

Voor ouders Pappers-Géron. 

Na afloop deurcollecte voor de Vincentiusvereniging 

20.30 uur Kerstconcert door Harmonie Inter-Nos 

22.00 uur Plechtige nachtmis, opgel.door Solisten Philharmonie St.Petersburg 

Voor Maria Slenter. 

Voor Joost Meijer. 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Wiel Gulikers. 

Voor Bertien Piters-Dodemont. 

Voor Léon en Léonie Schyns-Slenter. 

Voor Wiel Sijstermans. 

Voor Barbara Burgers-Alleleijn. 

Voor Jeffie Vandevoort. 

Voor ouders Leo en Bertie Nagelhout-Boumans. 

Voor Leo Nagelhout. 

Voor ouders Jan en Els Noé-Nanninga. 

Voor de overleden familieleden van de familie Roseboom en Ruhof. 

Voor ouders Brauers-Rompen, zoon Erik en dochter Miriam. 

Maandag 25 december: 1e Kerstdag 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 

11.00 uur Opgeluisterd door Gemengd Koor 

Jaardienst voor Jules Pinckaers. 

Voor Paul Crombach. 

Voor Wiel Gulikers. 

Voor ouders Straat-Notermans. 

Voor Lies Straat. 

Voor ouders Chris en Nelly Martens-Daamen. 

Voor Sjef Geurts. 

Voor Sjef Notermans (Koersbalclub). 

Voor François Notermans. 

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor kerk in Nood 

Na afloop deurcollecte voor de Vincentiusvereniging 

 

Dinsdag  26 december: 2e Kerstdag, opgeluisterd door MAGAN 

10.00 uur EMS-viering te Mechelen. 

 

Zondag 31 december: Opgel. door Gregoriaans Koor na afloop Te Deum 

10.45 uur 1e jaardienst voor Mia Keijenberg. 

 1e jaardienst voor Leopold Vandenhove. 

 Voor Barbara Burgers Alleleijn. 

 

Maandag 1 januari: 

10.45 uur EMS-viering te Slenaken. 

 Na afloop Nieuwjaarstreffen 

 

Vrijdag 5 januari: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Piet Willems. 

 Voor overledenen familie Vluggen-Vaessen. 

 Voor overledenen familie Willems-Vluggen. 

 Voor Mina Vluggen. 

 Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

 Voor Francois Weber. 

 
  



Vincentiusvereniging 

Kerst betekent voor velen heen en weer rennen, cadeaus kopen, boodschappen 

doen voor het perfecte kerstdiner en ga zo maar door. Waar gaat Kerst echt over? De 

tijd van Kerst is een tijd van warmte, dankbaarheid en samenzijn. Maar toch is de rea-

liteit vaak anders. Er staan nog steeds te veel mensen aan de kant door sociale of 

lichamelijke problemen. De bestaande diverse vormen van zorg en ondersteuning zijn 

vaak niet toereikend. Armoede is overal, vaak op plaatsen waar je het niet vermoedt. 

Armoede is ook van alle tijden. Waar armoede is, is er veel schaamte, ook al is dat 

niet nodig want armoede kan iedereen overkomen. Het is voor deze mensen in onze 

gemeenschap dat wij een deurcollecte houden en wel op Kerstavond na de gezins-

viering en op 1e Kerstdag na de hoogmis. Hartelijk dank voor uw gave. 

 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

27 februari: Filmavond. Kosten € 12,00 voor leden en niet-leden € 15,00. Koffie en 

thee bij binnenkomst en consumptie in de pauze. Opgeven bij Mariet Bessems vóór 

5 februari. 

 

 

 

Wafelactie 

De tijd van korte koude dagen is weer volop bezig. Tijd om gezellig binnen samen 

een warme kop koffie, thee of chocolademelk te drinken. Wat zou hier beter bij sma-

ken dan een verse zelfgemaakte wafel?! Handbalvereniging HV Juliana uit Epen zal 

op 30 december weer met hun lekkere zelfgemaakte wafels bij de mensen in en rond-

om Epen langs de deuren komen. Ze vertrekken om 16.00 uur bij café Monti. Indien u 

deze avond niet thuis bent en toch nog wafels wilt hebben, kunt u de dag erna nog 

bellen met 06-83948890 (mits er nog wafels over zijn!!). 

 
 


