
Dinsdag  1 januari: 

10.45 uur Eucharistieviering voor EMS in parochiekerk te Slenaken. 

Aansluitend Nieuwjaarstreffen in de Pastorie. 
 

Vrijdag 4 januari: 1e Vrijdag van de Maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Piet Willems en ouders Vluggen-Vaessen en ouders  

 Willems-Vluggen. 
 

Zondag  6 januari: Hoogfeest van Driekoningen; H. Genoveva, volkszang 

10.45 uur met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

Jaardienst voor Anna Hagelstein. 

Jaardienst voor Leonie Alleleijn-Huveneers. 

Jaardienst voor Billa Hamers. 

Jaardienst voor Leopold Vandenhove. 

Voor ouders Hub en Barbara Burgers-Alleleijn. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Tijdens deze dienst zegening van water en brood. 
 

Vrijdag  11 januari: 

19.00 uur Voor het welzijn van onze parochie. 
 

Zondag  13 januari: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Zeswekendienst voor Miny Knops-Straat en t.g.v. haar verjaardag. 

Jaardienst voor Angèle Knubben. 

Voor Juul Pinckaers. 
 

Vrijdag  18 januari: 

19.00 uur Voor het welzijn van onze parochie. 
 

Zaterdag 19 januari: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

19.30 uur Jaardienst voor Angèle Knubben. 

Jaardienst voor Wiel Sijstermans. 

Jaardienst voor Marieke Ubaghs-Blezer. 

Jaardienst voor ouders Willem Janssens en Nettie Kersemakers. 

Jaardienst voor ouders Bleser-Debougnoux. 

Voor Mathieu Ubaghs, dochter Maria en zoon Mathieu. 

Voor Sjuf Blezer. 

 

Overleden: Mevr. Miny Knops-Straat, Wilhelminastraat 25, Epen. 

 Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 18 januari voor de periode van 

19 januari t/m 23 februari. Misintenties uiterlijk maandag 14 januari doorgeven. 
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Kerst in het Geuldal 

 

Zondag 20 december staat weer de driejaarlijkse wandeling Kerst in het Geuldal in 

Epen op de agenda. Vlak voor Kerst is dit de ideale mogelijkheid om het echte 

Kerstverhaal te beleven. Deze wandeltocht van circa 4 kilometer voert u langs 

sfeervolle locaties alwaar steeds een deel van het Kerstverhaal levend wordt 

uitgebeeld. Onderweg komt u onder meer dansende engeltjes, zingende herdertjes 

en echte Romeinse soldaten tegen.  

 

Bij de Volmolen is een pauzeplaats alwaar warme chocolademelk en kerstbrood voor 

u klaar staat. Het tweede deel van de wandeling eindigt op het Patronaatsplein 

alwaar een levende Kerststal te bewonderen is.  

 

Na afloop van de wandeling kunt u nog gezellig nagenieten in het Patronaat, er zal 

daar een kleine Kerstmarkt aan de gang zijn. Deze dag zijn honderden vrijwilligers uit 

de Epense gemeenschap in touw om dit unieke evenement te laten slagen.  

 

De wandeling vangt aan om 12.30 uur, iedere 10 minuten vertrekt er een groep van 

maximaal 50 personen. De kaarten kosten € 9,-- per persoon (inclusief warme 

chocolademelk, kerstbrood en een consumptiebon te besteden in het Patronaat), 

kinderen tot 4 jaar zijn gratis. De kaartverkoop is in volle gang, koop daarom uw 

kaarten in de voorverkoop zodat u er zeker van bent dat u kunt deelnemen.  

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Herberg Peerboom, Wilhelminastraat 11 Epen. 

 

  

'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) 

 

Vrijdag 14 december: 

19.00 uur Voor Ireen Mulleneers-Hamers en overleden familieleden. 
 

Zondag  16 december: 3e Zondag v.d.Advent, opgel. door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Piet Mulleneers. 

Jaardienst voor ouders Grooten-Wiertz. 

Jaardienst voor Henry Prusinowski. 

Voor Maria Franssen-Conjarts. 
 

Donderdag 20 december: 

19.00 uur Boeteviering voor EMS in parochiekerk te Mechelen. 
 

Vrijdag 21 december: 

19.00 uur Jaardienst voor Piet Kohl. 

 Jaardienst voor echtelieden Smets-Locht. 

 Voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

 Voor Jos Dingen. 

 Voor Mina Vluggen. 
 

Zaterdag 22 december: Geen H. Mis. 
 

Zondag 23 december: Geen H. Mis. 
 

Maandag 24 december: Kerstavond 

18.00 uur Gezinsmis met kerstspel/liedjes door kinderen van de basisschool 

 à Hermkes en kinderen uit diverse parochies 

 Voor Jo Mordang. 

 Voor Sjef loop. 

 Voor Lily Voncken-Groten. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

 Voor ouders Pappers-Géron. 

 Na afloop deurcollecte voor Vincentiusvereniging. 

20.30 uur Kerstconcert door Harmonie Inter Nos 

22.00 uur Plechtige Nachtmis, opgeluisterd door Solisten van St. Petersburg  

 o.l.v. Olga Stupneva 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Voor Wiel Sijstermans. 

 Voor ouders Léon en Leonie Schyns-Slenter. 

 Voor Maria Slenter. 

 Voor Jo van der Linden. 

 Voor ouders Van der Linden-Reinardy en ouders Mulleneers- 

 Nelissen. 

 Voor Paula Brauers-Belleflamme (buurt). 

 Voor ouders Hub en Barbara Burgers-Alleleijn. 

 Voor Joost Meijer. 

 Voor overledenen familie Roseboom-Ruhof. 

 Voor overledenen familie Nettie en Peter Hosting. 
 

Dinsdag 25 december: 1e Kerstdag, opgeluisterd door Gemengd Koor 

11.00 uur Jaardienst voor Juul Pinckaers en ouders Pinckaers-Loop en 

 ouders Vanderheijden-Reul. 

 Voor Sjef Straat en overledenen familie. 

 Voor ouders Jean en Francine Straat-Weber. 

 Voor ouders Straat-Notermans en dochter Lies. 

 Voor Paul Crombach. 

 Voor ouders Chris en Nellie Martens-Daamen. 

 Voor Sjef Geurts. 

 Voor Jef Notermans en zoon François. 

 Na afloop deurcollecte voor Vincentiusvereniging. 

 Kerk open van 14.00-16.00 uur. 
 

Woensdag 26 december: 2e Kerstdag, opgeluisterd door MAGAN 

10.00 uur Eucharistieviering EMS in parochiekerk te Mechelen.  
 

Vrijdag 28 december: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 29 december: Geen H. Mis. 
 

Zondag  30 december: Geen H. Mis. 
 

Maandag 31 december: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

19.30 uur Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar.  

Afsluiting met Te Deum. 
 

  



Vincentiusvereniging: “Op de wereld om elkaar te helpen” 

Zo’n wereld begint met omkijken naar elkaar, oog hebben voor de ander, er gewoon 

zijn omdat iemand een steuntje in de rug kan gebruiken, een stuk oprechte aandacht 

of praktische hulp. In ons land leven nog steeds een miljoen mensen waarvan 

300.000 kinderen onder de armoedegrens. Het is voor deze mensen dat wij op Kerst-

avond na de gezinsviering en op 1e Kerstdag na de Hoogmis collecteren voor onze 

Vincentiusvereniging. Door een gift bouwt U dichtbij mee in uw eigen persoonlijke 

omgeving. Dank je wel. 
 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Het jaar is bijna voorbij, nog enkele weken en dan schrijven wij 2019. Wat gaat een 

jaar toch snel voorbij. Ook voor onze vereniging was het weer een fijn jaar. Wij zijn 

gaan eten, uitstapje gemaakt met de boot enz. In 2019 hopen wij u weer een leuk 

programma te kunnen presenteren, en hopen op een grote opkomst. 

Op donderdag 17 januari starten wij met onze jaarvergadering. Aanvang 14.00 uur in 

Café Peerboom. Tijdens de pauze bestaat de mogelijkheid om de jaar-contributie á 

€ 15,00 te voldoen. U bent allen van harte welkom. 
 

Heemkundevereniging “Uit Ons Krijtland” 

Zal op zondag 13 januari haar vijfde periodiek presenteren. De titel daarvan is: Monu-

menten van devotie. Deze is gewijd aan de Mariakapel in Terziet, de Genovevakapel 

in Diependal en de Calvariekkapel aan de Smidsberg. Ook handelt een hoofdstuk 

over het Mariamonument op Eperheide. Behalve deze vier hoofdstukken laat de re-

dactie ook uitgebreid haar licht schijnen over de geschiedenis van 13 kruisen (van de 

74 die Epen rijk is) en worden er afbeeldingen van 14 beeldjes getoond. De presen-

tatie vindt plaats in herberg Peerboom. Het eerste half uur wordt besteed aan een 

(fotografische) terugblik over de uitvoeringen van Kerst in het Geuldal 2003, 2006, 

2009, 2012, ’15 en wie weet ook ’18. Na de presentatie van het periodiek zal “krui-

senkenner” Chris Willems een lezing houden over de geschiedenis van kruisen 

“überhaupt” en in het bijzonder die van Epen. De aanvang is om 14.00 uur op 

13 januari 2019. De plaats: herberg Peerboom. Voor leden gratis, inclusief het perio-

diek. Niet leden zijn ook welkom, een vrije gave wordt op prijs gesteld. Het periodiek 

is uitgevoerd in full colour, omvat 40 pagina’s en kost voor niet leden € 5,50. 
 

Wafelactie HV Juliana 

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 

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

zal op zaterdag 29 december a.s. weer met hun lekkere zelfgemaakte wafels bij de 

mensen in en rondom Epen langs de deuren komen. Ze vertrekken om 17.00 uur bij 

Café Peerboom. Indien 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!). 

 


