
Ruil-Bieb-Winkeltje! 

Ook Bieb Epen blijft i.v.m. het coronavirus tot nader order gesloten. Om iedereen toch 

de mogelijkheid te bieden om enige variatie te brengen in hun leesboeken is de Bieb 

een samenwerking aangegaan met het Ruilwinkeltje aan de Julianastraat in Epen (bij 

de Geldautomaat). De volwassen leesboeken die normaal voor verkoop in de bieb 

aangeboden worden, staan nu samen met een aantal kinderboeken in de kast bij het 

Ruilwinkeltje te leen of te ruil voor IEDEREEN! Hoe werkt het? 

Te leen: 

Kies een boek uit en neem het mee naar huis, lees het en breng het weer terug voor 

een ander om te lezen.  

Te ruil: 

Neem een goed leesboek van jezelf mee en ruil het voor eentje uit het Ruil-Bieb-

Winkeltje. 
 

Let op: zet maximaal één boek voor een ander boek in de plaats! Als het er meer 

worden kan het Ruilwinkeltje het niet meer verwerken. Steun elkaar: Denk daarbij aan 

een dorpsgenoot die minder goed ter been is: wie weet kan je hem/haar ook nog een 

plezier doen met een boek van jezelf of met eentje van ons! Onder het motto: ‘Zorg 

goed voor elkaar en voor jezelf’, willen we iedereen die gebruikt maakt van het Ruil-

Bieb-Winkeltje vragen om de adviezen van het RIVM en het kabinet in acht te nemen: 

Houd afstand, was uw handen en blijf s.v.p. gezond! We hopen veel mensen een ple-

zier te doen met dit ‘bijzondere’ boekenaanbod.  
 

Gedicht om te Bemoedigen 

De Morgenzon 

Ik wens je de moed van de morgenzon. 

Zij komt elke dag weer op 

ondanks alle miserie van deze wereld. 
 

De zon komt op in ieder goed mens 

die over de wereld gaat. 

Je bent een goed mens. 
 

Een druppel water 

kan een bloem de kracht geven 

zich weer op te richten. 

Een beetje liefde 

kan een mens de verloren moed 

weer terug geven. 
 

Geef de mens een pluim! 

Geef ze regelmatig een pluim! 

Dan krijgen ze vleugels. 
 

Namens de avondwakegroep Epen: Ankie, Twanny, Peter en Gerjo 
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Angst voor Corona 

Het zijn bizarre tijden, ook voor mij: geen vieringen, geen huisbezoek, geen les op 

school en voorlopig nog geen vooruitzicht op normaliteit. Laatst zouden er twee 

Presentatiemissen van Communiekinderen hebben plaats gevonden en ook die 

moesten helaas uitvallen. Spijtig, de kinderen hadden zich er zo op verheugd … 

Ja, ik heb u gemist: de kerkgangers, de koren, de vele helpers bij de vieringen. En 

sowieso mis ik de contacten en dat vertrouwde ritme, nu alles plotseling zo anders is. 

En soms zie ik angst om mij heen, wanneer ik hoor dat mensen aan het hamsteren 

zijn geslagen, zodat weer anderen een vergelijk maken met dagen rond oorlog en 

crisistijd. En wie weet, hoe alles verder gaat? 

Ook ik kan niet in de toekomst kijken. En toch heb ik er behoefte aan, om u een hart 

onder de riem te steken. Ook ik deel uw zorgen maar ook uw hoop op betere tijden. 

Angst is een slechte raadgever en daarom was ik blij met de heldere maatregelen die 

onze bisschoppen laatst hadden bekend gemaakt. Ik herinner me ook, dat ik toen in 

de weekendpreek een parallel getrokken heb tussen de coronacrisis en de 

vluchtelingencrisis in Griekenland. Tussen zieken in quarantaine en vluchtelingen in 

quarantaine. Met als centrale vraag: hebben wij meer angst voor het coronavirus dan 

voor die duizenden mensen in nood?  

Inderdaad zwijgen de media opvallend luid over hun lot. Maar even stil zijn die vele 

privé-initiatieven van mensen, die spontaan hun hulp aanbieden om voor buurt-

bewoners een boodschap te doen, de hond uit te laten, te laten merken dat er iemand 

is die in die coronacrisis voor hen klaar staat. Het kunnen nog zulke kleine dingen 

zijn, maar waarom het gaat, is het gebaar. Wanneer zelfs in moeilijke dagen zoveel 

moois ontstaat, dan zal toch niemand de hoop opgeven en de moed laten zakken. 

Die hoop en die moed wens ik u daarom van harte toe. In het vertrouwen op God, die 

na de Lijdenstijd het Paasfeest zal doen dagen. 

Uw pastoor Rick van den Berg 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 

http://www.parochie-epen.nl/


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) 

 

Mededelingen van de Parochieraad 

Paaseierenactie 

Helaas zal door de coronacrisis onze geplande jaarlijkse Paaseierenactie in Epen niet 

doorgaan. De Parochieraad heeft eerst nog gedacht om onze actie wel door te laten 

gaan, iets vrolijks in deze onzekere en moeilijke tijd. 

Maar na uitvoerig overleg met de werkgroep Paaseierenactie hebben wij met elkaar 

dit besluit genomen. Wij wensen u allen veel sterkte toe en vooral, blijf gezond! 
 

Heilige Missen 

Door het aangescherpte beleid van de overheid, heeft het Bisdom besloten om alle 

publieke vieringen - ook door de week - tot en met Pinksteren (31 mei 2020) niet door 

te laten gaan. 

De Mariakapel is gewoon open zoals u gewend bent. Wij hebben meer stoelen 

geplaatst om de mogelijkheid te bieden voor een gebed.  

Wij danken u voor uw begrip.  
 

Klokken luiden 

De Parochie van Epen, doet mee aan de oproep van alle kerken in Nederland om de 

klokken te luiden op de woensdag 1 april a.s. van 19.00-19.15 uur. Dit zijn de 

“Klokken van Hoop en Troost“ uit solidariteit voor alle mensen en slachtoffers die te 

maken hebben met het coronavirus. Even aandacht voor elkaar, juist nu we dat hard 

nodig hebben. En hopen dat we deze crisis met elkaar te boven kunnen komen. 
 

Palmtakjes 

"Blijf thuis", zo luidt de wijze raad die ons in deze moeilijke dagen wordt aangereikt. 

Om die reden willen wij dit jaar bewust geen palmtakjes uitdelen in de kerk. Wij 

kiezen er binnen EMS voor, wanneer ooit de eerste Heilige Missen weer worden 

opgedragen, om u dan een gezegend takje mee naar huis te geven. Een olijftakje 

kondigde ooit het einde van de zondvloed aan, blijven wij hopen en bidden, dat het 

snel zover zal komen! 

Eerste Heilige Communie 

In overleg met de Werkgroep Eerste H. Communie hebben wij het feest verschoven 

naar zondag 6 september a.s. 
 

Heilige Missen online 

Nu er bij ons geen Heilige Missen meer kunnen plaatsvinden, heeft u alsnog de 

mogelijkheid, de Heilige Mis online te volgen. Zo worden er Heilige Missen 

uitgezonden op: Roermondparochiecluster.nl en uiteraard ook op tv. 

Andere katholieke sites zijn: K-tv.org, EWTN.com en Bisdomhaarlem-amsterdam.nl. 

Op Eerste Paasdag om 10.30 uur zal Omroep Krijtland de Heilige Mis uitzenden 

vanuit Mechelen, via Ziggo kanaal 46 of via de radio kanaal 921, ether 107.2 FM). 
 

Klabatteren 

Wegens de coronacrisis gaat het klabatteren van onze misdienaars en acolieten 

tijdens de Goede week helaas niet door. Hopelijk tot 2021! 
 

Mededeling Kirkebledje 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 29 mei voor de periode van 

30 mei t/m 4 juli. Misintenties uiterlijk maandag 25 mei doorgeven. 

In verband met de coronacrisis zal de uitgave van 1 mei 2020 komen te vervallen. 
 

Mededelingen Zij-Actief 

Door de coronamaatregelen van het RIVM komen alle activiteiten van Zij-Actief Epen 

tot 1 juni te vervallen. Verdere informatie volgt per e-mail. 
 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Daar het coronavirus oprukt in ons land, moeten wij enkele maatregelen nemen. 

Onze Paasviering komt hiermede helaas te vervallen. Heel jammer, maar het kan niet 

anders. Wij zullen u nog via de blaadjes of een telefoontje laten weten hoe het verder 

gaat. 
 

Zonnebloem nieuws 

De jaarlijkse Ziekenmiddag van de Gemeente Gulpen-Wittem die gepland was op 

16 mei gaat vanwege het coronavirus niet door. Er wordt eventueel een latere data 

gepland of anders doorgeschoven naar volgend jaar. Pas goed op uzelf en blijf 

gezond! 
 

Steuncomité Harmonie Inter Nos 

De oud ijzer actie van het steuncomité van Harmonie Inter Nos zal in verband met de 

coronacrisis uitgesteld worden. Hopelijk is deze uitermate vervelende situatie snel 

achter de rug, zodat we een nieuwe datum kunnen plannen. Namens het steuncomité 

hopen wij op uw begrip en wensen wij u veel sterkte toe in deze bizarre tijd. 

 


