
Aanpassing tarief misintentie 

Met ingang van 1 juli 2020 wordt het tarief voor misintenties voor de missen op 

zaterdagavond en zon- en feestdagen verhoogd van € 18,00 naar € 20,00. 

Het tarief voor de vrijdagavond blijft ongewijzigd € 10,00. 

 

 

Bibliotheek Epen 

Onze bieb is weer open! 

Na 8 weken verplichte sluiting kunnen er weer boeken worden uitgeleend en 

teruggebracht. Vanzelfsprekend gebeurt dit volgens de RIVM normen op 1,5 meter 

afstand. Het officiële Corona-protocol voor de bezoekers hangt op aan de buitendeur 

van de bieb.  

 

 

Oproep aan geslaagden voor het middelbaar onderwijs 

Ben je geslaagd voor een opleiding aan het middelbaar onderwijs en wil je graag dat 

jouw naam wordt opgenomen in het Kirkebledje, stuur dan een mailtje aan 

wim.pietersma@home.nl met daarin het type opleiding (VMBO, MAVO, HAVO, 

Atheneum of Gymnasium) en de naam van de school. 

En natuurlijk alvast proficiat! 

 

 

DE GROOTSTE MOED 

Er is een moed die voortspruit uit 

strijdlust, of uit een wanhopige 

noodtoestand. En er is een moed 

die ligt geworteld in de aanvaarding 

van een vreselijke omstandigheid, en 

alles wat deze met zich meebrengt – 

een moed die verstandigheid en 

vrolijkheid en hoop brengt in levens 

die volkomen verteerd zouden kunnen 

worden door smart. 

Dit is de moed die standhoudt. Dit is 

de grootste vorm van dapperheid. 

Pam Brown 

 

De Avondwakegroep 
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Sprekende stilte 

Sinds Corona is het in ons dorp rustig op straat geworden, zelfs op zondag en dat wil 

wat zeggen. Uitzonderingen bevestigen natuurlijk weer de regel en terwijl de stilte 

soms bruusk doorbroken wordt door een aantal motoren, dat plotseling met 

bulderend geraas uit het niets komt opdoemen, vraag ik mij af, waarom sommige 

mensen het blijkbaar zo nodig hebben, om zoveel aandacht te willen trekken. Ze 

doen mij denken aan pubers, die als kinderen maar weinig liefde hebben ontvangen 

en die daarom nog steeds om aandacht roepen. Die gedachte stemt mij mild en 

verdraagzaam, wat niet zeggen wil, dat ik er gelukkig mee ben.    

Ook God roept mensen en vraagt om onze aandacht – maar nooit schreeuwend en 

dwingend of met bulderend geraas. God roept in de stilte, zoals ook blijkt in het 

wondermooie roepingsverhaal van Elia. Ook vandaag de dag roept God nog altijd 

mensen om Zijn woord te volgen. Roepingen zijn er genoeg, alleen antwoorden zijn 

soms schaars. En dat is heus geen kwade wil, maar hoe vaak wordt Gods roepstem 

niet overstemd door zoveel bulderend geraas om ons heen. Jammer eigenlijk, want 

ook een leven als priester of religieus kan iemand intens gelukkig maken. 

Toch is het stiller geworden sinds Corona. En bij alle tragiek, die Corona met zich 

meebrengt, kunnen wij die stilte alleen maar als kans en uitdaging verstaan. Maak het 

eens stil bij jezelf, om te luisteren naar hen, die zo vaak overstemd worden: zieken, 

eenzamen, hulpbehoevenden. Juist zij verdienen al onze liefde en aandacht, ook al 

schreeuwen zij meestal niet.  

Bel eens op, stuur eens een kaartje, laat merken dat je aan hen denkt. En maak zo 

die roeping waar, die God aan ieder van ons toevertrouwt. 

 

Uw pastoor Rick van den Berg 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 
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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) 
 

Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag, orgelspel door Ronald Franssen 

10.00 uur EMS-viering in parochiekerk te Epen. 

Maximaal 30 personen aanwezig. Vooraf telefonisch aanmelden op 

zaterdag 30 mei van 10.00-12.00 uur,  4551467. 
 

Vrijdag 5 juni: 

19.00 uur Maximaal 30 personen aanwezig. Vooraf telefonisch aanmelden op 

 zaterdag 30 mei van 10.00-12.00 uur,  4551467. 
 

Zaterdag 6 juni: 

19.30 uur Maximaal 30 personen aanwezig. Vooraf telefonisch aanmelden op 

 zaterdag 30 mei van 10.00-12.00 uur,  4551467. 
 

Vrijdag  12 juni: Geen H. Mis. 
 

Zondag 14 juni: Hoogfeest Sacramentsdag, orgelspel Ronald Franssen 

10.45 uur Maximaal 30 personen aanwezig. Vooraf telefonisch aanmelden op  

 maandag 8 juni van 17.00-19.00 uur,  4551467. 
 

Vrijdag  19 juni: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 20 juni: 

19.30 uur Maximaal 30 personen aanwezig. Vooraf telefonisch aanmelden op  

 maandag 15 juni van 17.00-19.00 uur,  4551467. 
 

Vrijdag  26 juni: Geen H. Mis. 
 

Zondag 28 juni: 

10.45 uur Maximaal 30 personen aanwezig. Vooraf telefonisch aanmelden op 

 maandag 22 juni van 17.00-19.00 uur,  4551467. 
 

Vrijdag  3 juli: Geen H. Mis. 

 

Overleden: Mina Mulleneers-Blezer en Sjef Mulleneers, beiden verblijvende in 

Dr. Ackenshuis in Gulpen. 

Miel Creusen, wonende in Sippenaeken. 

Guillemine Belleflamme-Piters, Camerig, Vijlen. 

Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 3 juli voor de periode van 4 juli 

t/m 29 augustus. Misintenties uiterlijk maandag 29 juni doorgeven. 

 

Mededelingen van de Parochieraad 

Beste parochianen,  

Wij zijn blij dat op 2e Pinksterdag, 1 juni, a.s. de kerk weer open mag! 

Maar het heeft natuurlijk wel gevolgen en aanpassingen voor ons allemaal in deze 

tijd waarin we nu leven met de gevolgen van de coronapandemie. 

 

Om gezond de mis te kunnen bijwonen en gezond te blijven, zijn de volgende 

maatregelen voor de kerkgang, die zijn afgekondigd door de Overheid en de 

bisschoppen, van kracht. 

• Er mogen maximaal 30 personen naar de kerk komen.  

• U bent verplicht om u vooraf aan te melden als u naar de mis wilt komen.  

• Als u klachten van verkoudheid, koorts of hoesten heeft, blijft u thuis! 

• Bij binnenkomst van de kerk bent u verplicht om uw handen te desinfecteren.  

• U krijgt een plaats aangewezen, i.v.m. de 1,5 m afstand houden. 

• Er wordt géén communie uitgereikt (dit geldt tot 14 juni 2020). 

• Vanaf 1 juli 2020 blijft het maximum 30 personen, meer is niet mogelijk. 

• De misintenties zullen weer vanaf 1 juli 2020 afgesproken kunnen worden. 

 

Het aanmelden voor de mis die u wilt bijwonen, kunt u bij Twanny Lardinois doen. 

Voor de missen van 2e Pinksterdag, vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni a.s. kunt u zich 

aanmelden alleen op zaterdag 30 mei tussen 10.00-12.00 uur bij haar via telefoonnr, 

043-4551467. 

Voor de volgende missen in juni kunt u zich aanmelden alléén op de maandagen 

8, 15, 22 en 29 juni van 17.00 tot 19.00 uur bij Twanny. Vol is vol. 

In de maand juni worden er geen misintenties opgedragen in de vieringen. Vanaf 

maandag 29 juni kunnen er weer misintenties worden doorgegeven.  

 

In het volgende Kirkebledje zullen wij weer met meer informatie komen met de 

maatregelen die dan weer ingaan. 

Een gezonde groet namens de Parochieraad. 
 


