
Kerstavondzingen 

Dit jaar wordt Kerstmis anders dan andere jaren en kunnen veel activiteiten niet door-

gaan vanwege corona. Een van de weinige dingen die misschien wél door kunnen 

gaan is Kerstzingen op straat. Op het moment dat deze tekst opgesteld moest wor-

den, was dit nog niet bekend. Bij deze echter toch al de uitnodiging om op Kerst-

avond mee te komen zingen en lopen om op die manier iedereen een Zalig Kerst-

feest te wensen. Een goede zangstem is niet nodig; alleen een warm hart, een beetje 

goede benen en zin om op Kerstavond mee te zingen! Voor teksten van de liedjes 

wordt gezorgd. Het zingen zal beginnen bij de kerk om 19.00 uur. We lopen door de 

dorpskern en eindigen weer bij de kerk om 20.00 uur. Zou het Kerstzingen alleen in 

aangepaste versie door mogen gaan, dan gaan we in kleinere groepjes van max. 4 

de Kerstliedjes zingen van 19.00-19.15 uur. Mocht je mee willen zingen, meld je dan 

aan: ceciel.lamers@gmail.com, whatsapp 06-33978116, Julianastr. 15. Dorpsgenoten 

die niet op straat kunnen meezingen, kunnen dit vanuit hun deur of raam doen 

(teksten kunnen via email vooraf toegestuurd worden)! De 'Epense Kerstzingers' 
 

HalloHeuvelland.nl 

Wie schrijft er mee op HalloHeuvelland? Laat je inspireren door bijv. de verhalen 

op de pagina Kerst in het Heuvelland. "Bij kerst horen kerstverhalen. Ik zou zo graag 

veel kerstverhalen op HalloHeuvelland willen lezen over vroeger en nu. Over hier en 

ver weg. Mooie warme verhalen over licht en goedheid en iets willen betekenen voor 

elkaar. Waar we allemaal naar verlangen is licht. Licht in de donkere dagen voor kerst 

maar vooral licht aan het einde van de donkere coronatunnel. Schrijf een verhaal op 

HalloHeuvelland. Lang of kort, het is goed zoals jij het doet. Doe het voor elkaar". Wij 

wensen iedereen fijne kerstdagen en een liefdevol 2021. Dag 2020, hallo 2021! 
 

Schutterij Sint Paulus 

Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als een veel bewogen jaar waar eigenlijk niets 

bewoog. Iedereen en alle sectoren van de gemeenschap stonden en staan nog 

steeds in het teken van COVID-19. Wie had dit ooit kunnen bedenken, in geen enkel 

scenario hadden wij dit verwacht, maar toch is het gebeurd. Gelukkig is er licht aan 

het einde van de tunnel en laten we hopen dat het nieuwe jaar een geheel andere 

wending aanneemt. Laten we ook kijken naar wat er allemaal wel kan en niet wat er 

niet kan. Wij willen dan ook alle inwoners en sponsoren bedanken voor hun steun 

aan onze schutterij. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar. 
 

Wafelactie HV Juliana 

Normaal zouden wij rond deze tijd weer gaan beginnen met het opstarten van onze 

traditionele wafelactie. Helaas hebben wij door de stijging van de coronabesmettin-

gen moeten besluiten om dit jaar geen wafelactie te houden. Het risico voor u en on-

ze leden is helaas te groot. Wij hopen uiteraard dat we in 2021 u wel weer kunnen en 

mogen voorzien van onze zelfgebakken wafels. Voor nu kunnen wij helaas niet 

anders dan u fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021 toewensen. 
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Weg van de snelweg 

En allemaal razen wij voort over de snelweg, de een omdat hij wel moet, omdat hij 

haast heeft vanwege zijn werk. En je moet eens opletten hoeveel mensen dat woord 

“moeten“ gebruiken, zodra het over hun werk gaat. Een andere groep is op weg naar 

een vrijetijdsbestemming. En toch nemen ook zij die snelweg, om de simpele reden 

dat zij echt geen zin hebben, om voor een stoplicht te moeten wachten. Want stel het 

je voor, dat jij moet wachten, om een ander voor te laten gaan. Maar dan plotseling 

komt heel dat verkeer zomaar en abrupt tot stilstand. Want er is een blokkade op de 

weg, die alles tot stilstand brengt. En de naam van die blokkade die luidt corona. En 

de een beklaagt zich en terecht want je zult maar door corona een dierbare hebben 

moeten afstaan. Maar de beste stuurlui staan weer aan wal, zij beklagen zich over de 

coronamaatregelen, terwijl weer anderen daarin zo ver gaan, dat zij corona zelfs dur-

ven te ontkennen. En dat zolang volhouden, totdat zij zelf betroffen zijn. Maar er is 

nog een groep en om bij dat beeld van die snelweg te blijven: zij gaan van die snel-

weg af, zij verlaten hem via de vluchtstrook en nemen de eerstvolgende uitrit. En ko-

men dan terecht in dat netwerk van secundaire wegen, die ze eigenlijk allang kennen, 

maar die ze die laatste jaren nooit meer aandacht geschonken hebben. Daar zijn ook 

landwegen bij en bospaden en zelfs complete wandelroutes, gemarkeerd en wel. Hoe 

lang zou dat geleden zijn, dat ik voor deze wegen gekozen heb? Ga zelf eens ontdek-

ken, welke wereld daar voor je open gaat. Zet eerst die auto eens langs de kant en 

doe datgene, wat je op geen enkele snelweg ooit lukken zal: kijk gewoon eens om je 

heen. Sla eens acht op die kleine wonderen van de natuur, al in de berm zul jij ze vin-

den. Kies dat ritme dat bij jou past, je hoeft geen trein te halen. Sta open voor elke 

nieuwe ontmoeting en ieder spontaan gesprek met mensen en luister ook naar hun 

verhaal, je steekt er zeker iets van op. Geen mens is een eiland en wie weet, heeft 

deze mens hier al die tijd op jou staan wachten? Het Kerstfeest staat voor de deur. Of 

het Kerstfeest dit jaar zo heel anders dan anders zal zijn, hangt niet alleen van 

corona af maar evenzeer van onszelf. Maak eens tijd voor elkaar, ren niet achteloos 

aan mensen en aan hun noden voorbij, vooral niet in deze moeilijke dagen, het leven 

is geen snelweg. En terwijl jij zo door het leven gaat, bemerk intussen bij dit alles, dat 

jij een spoor aan het trekken bent, want zijn wij daartoe niet op aarde? En gelooft u 

mij: voor wie de hemel op aarde probeert te halen, is straks die hemel beslist niet ver. 

In die zin wens ik u allemaal, juist ook in coronatijd, een Zalig en Vredevol Kerstfeest, 

Christus is geboren. Uw pastoor Rick van den Berg  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 

 

Misintenties opgeven en aanmelden: Twanny Lardinois,  4551467  

bijwonen missen (max. 30 pers.): 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  18 december: 

19.00 uur Jaardienst voor echtlieden Smets-Locht. 
 

Zaterdag 19 december: 4e Zondag van de Advent, orgelspel door Ronald 

19.30 uur Franssen 

Zeswekendienst voor Annie Notermans-Voncken. 

Jaardienst voor Harrie Notermans. 

Jaardienst voor ouders Mulleneers-Van de Berg. 

Jaardienst voor Bert Larik. 
 

Donderdag 24 december: Kerstavond 

18.00 uur Orgelspel door Ronald Franssen 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

Voor ouders Pappers-Géron en zonen. 

20.00 uur Opgeluisterd door Houtgroep Harmonie Inter Nos 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Wiel Gulikers. 

Voor Wiel Sijstermans. 
 

Vrijdag  25 december: Hoogfeest van Kerstmis, opgeluisterd door  

11.00 uur bariton-tenor Erik Botterweck, orgelbegeleiding en orgelspel door 

Ronald Franssen 

Jaardienst voor Juul Pinckaers en voor ouders Pinckaers-Loop en 

ouders Vanderheijden-Reul. 

Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

Voor Jean Hausoul en dochter Berti. 

Voor Paula Brauers-Belleflamme. 

Kerk open van 14.00-16.00 uur. 
 

Zondag 27 december: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Betsy Janssen. 

Donderdag 31 december: Orgelspel door Ingrid Oomen 

19.30 uur Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar.  

 Na afloop Te Deum. 
 

Vrijdag  1 januari: 

10.45 uur EMS viering in Slenaken. 

 Vanwege Coronamaatregels is er na afloop geen Nieuwjaarstreffen 

 in de Pastorie 
 

Zondag 3 januari: Feest van H. Genoveva en Driekoningen, orgelspel door  

10.45 uur Ronald Franssen 

 Jaardienst voor Billa Hamers. 

 Tijdens deze viering zegening van water en brood. 
 

Vrijdag  8 januari:  

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zaterdag 9 januari: 

19.30 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Vrijdag 15 januari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Overleden: Mathias Limpens, Bovenpad, Epen. 

  Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 15 januari voor de periode van 

16 januari t/m 13 februari. Misintenties uiterlijk maandag 11 januari doorgeven. 
 

Mededeling van de Parochieraad  

Kerstmis 

De gezinsviering op Kerstavond om 18.00 uur gaat niet door; er is echter wel een 

H. Mis in kerstsfeer onder orgelbegeleiding van Ronald Franssen. Onze pastoor zou 

het fijn vinden als er ook kinderen bij aanwezig zijn.  

De nachtmis die gepland stond voor 22.00 uur is vervroegd naar 20.00 uur. 

In de kerk van Mechelen komen alle missen op 24, 25 en 26 december 2020 te 

vervallen. 
 

Nieuwjaarsdag 

De Nieuwjaarsreceptie op Nieuwjaarsdag in Slenaken gaat niet door vanwege corona 

uiteraard. 

De H. Mis (EMS) om 10.45 uur in Slenaken op Nieuwjaarsdag gaat wel door. Echter 

maar mogelijk voor max. 30 kerkbezoekers! 

Gegevens voor aanmelding voor die dienst: (afwijkend) op dinsdagavond 

29 december 2020 tussen 19.00 en 21.00 uur, tel. via 043-4573228. 


