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Corona-stilte 

 

Stilte 

Geen bezoek vandaag 

De stilte slaat mij om de oren 

Een nieuwe tijd geboren 

De stilte drukt mij op het hart 

Dagen grijs en zwart 

De stilte treft mij in mijn ziel 

De dagen zijn steriel 

Met over het gezicht ‘n kapje 

mogen we terug. Stapje voor stapje. 

Waar blijft de vrolijke blijheid 

Het gevoel van ongetemde vrijheid 

Uitbundig samen lachen 

Daar zit ik op te wachten 

Stilte 

Volgens mij 

wordt het “oude normaal” nog niet teruggegeven 

Stilte 

We zullen er voorlopig mee moeten leren leven 

 
  

'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 5 maart: Geen H. Mis. 

 

 

Zaterdag 6 maart: 3e Zondag van de Vasten 

19.30 uur Jaardienst voor Jean Habets. 

Jaardienst voor Harie Vleugels. 

Jaardienst voor François Notermans. 

Voor Jef Notermans. 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

 

Vrijdag 12 maart: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag 14 maart: 4e Zondag v.d.Vasten, orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 Jaardienst voor ouders Hollands-Mullenberg en zonen. 

 Jaardienst voor Leo Notermans. 

 

 

Vrijdag 19 maart: Geen H. Mis. 

 

 

Zaterdag 20 maart: 5e Zondag van de Vasten  

19.30 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

 

Donderdag 25 maart: 

19.00 uur EMS mis met Boeteviering in parochiekerk te Mechelen. 

 

Vrijdag 26 maart: Geen H. Mis. 

 

 

 

Overleden: Bertine Straat, verblijvende in het Dr. Ackenshuis, Gulpen. 

  Pierre Jahae, Beatrixweg, Epen. 

  Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 26 maart voor de periode van 

27 maart t/m 24 april. Misintenties uiterlijk maandag 22 maart doorgeven. 

 

 

 

Mededeling van de Parochieraad  

 

Geen Paaseierenactie 

Helaas zal er ook dit jaar geen Paaseierenactie in Epen worden gehouden. De 

maatregelen van de overheid in de coronacrisis en de beperkingen hierdoor, laten 

ons geen keus om de eierenverkoop door te laten gaan. Na overleg met de 

werkgroep Paaseierenactie hebben wij dit besluit genomen. 

Wij hadden u liever een positief bericht gegeven in deze onzekere en moeilijke tijd, 

maar het is niet anders. Wij wensen u allen veel sterkte toe en vooral, blijf gezond! 

 

 


