
Vervolg voorzijde Kirkebledje 

Niet wij zijn heer en meester van ons bestaan, zelfs niet van onze dagelijkse agenda. 

En dan kun je twee dingen doen, zodra jouw plannen worden doorkruist. Je kunt je 

enorm kwaad maken en opwinden en dat is heel begrijpelijk, daar ben je mens voor. 

Ofwel je neemt de werkelijkheid zoals ze is en probeert dan toch, om er het beste van 

te maken. Dus maak je niet zo druk om die dagelijks dingen, ook dan, wanneer alles 

zo anders verloopt dan wij gepland hadden. Niet wij zijn het centrum van de wereld, 

wij zijn ook maar een deel van dat grotere geheel, dat ons kleine mensen zo ver 

overstijgt. Wijs is de mens, die naar dat inzicht leeft, ook na Corona.  

En wie eenmaal beseft dat hij ook maar deel uitmaakt van dat grotere geheel, die ziet 

vanzelf, dat hij niet alleen is op de wereld en dat er zoveel meer is om hem heen. Die 

krijgt vanzelf oog voor het lot van zijn medemens, die met hem dat leven deelt. En 

gelukkig: hoeveel moois tussen mensen, hoeveel moois aan hulpvaardigheid, aan-

dacht en belangstelling is er niet opgebloeid tussen mensen, juist in corona-tijd? En 

wie zijn medemens als broeder of zuster tegemoet treedt, die krijgt als vanzelf oog 

voor die éne Vader. Zelfs dan, wanneer ons alles uit handen glipt, tot en met het 

leven toe, juist dan houdt Hij ons mensen vast, tot over de grens van leven en dood. 

Zalig onze dierbaren, die in Christus zijn ontslapen, zij zullen leven, Hem achterna. 

Zalig zijn ook wij, die hoop en troost en kracht mogen vinden in die Blijde Boodschap 

van het Paasfeest, dat het leven en de liefde het laatste woord zullen spreken.  

Uw pastoor Rick van den Berg 

 

Bieb Epen weer open op afspraak! 

Sinds Pasen is het weer mogelijk om op woensdagen en zondagen tussen 11.00 en 

13.00 uur zelf boeken uit te zoeken en in te leveren. Meld je aan door een e-mail te 

sturen naar biebepen@gmail.com  en geef je voorkeurs dag op. We reserveren dan 

10-15 minuten voor je om rond te struinen in de bieb. Denk wel aan een mondkapje.  

Kinderen t/m 12 jaar die zonder hun ouders naar de bieb komen hoeven geen 

afspraak te maken. Voor de periode van 15-12-2020 tot 15-4-2021 is géén leengeld 

verschuldigd.  

In Bieb Epen kan iedereen terecht zonder inschrijfkosten en je hoeft geen abonne-

ment af te sluiten. Het leengeld bedraagt 20 cent per boek per week. Kinderen tot 18 

jaar lezen altijd gratis. Ingang van Bieb Epen: rechts naast de hoofdingang van het 

Patronaat, gelegen aan de Wilhelminastraat. 

 

Mededeling Steuncomité Harmonie Inter Nos 

Bij deze willen we laten weten dat de oud ijzer actie dit jaar zal doorgaan. De exacte 

datum zullen we op korte termijn kenbaar maken. Dus graag nog even de door een 

ieder bewaarde metalen vasthouden! Wij zullen ze dan graag komen ophalen! 
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Houvast 

Ik woonde nog maar pas in Duitsland toen iemand ooit in een gesprek vertelde, dat 

hij dat jaar Abraham zou zien, maar dat zijn 50e verjaardag juist op een maandag 

viel. Tamelijk ongunstig, want hij wilde graag heel wat mensen uitnodigen en dan is 

de maandag niet zo geschikt. U begrijpt: dat was nog voor Corona. Daarom over-

woog hij, om het feest naar het weekend te verplaatsen, het liefst naar zaterdag-

avond. Ik weet nog goed dat ik zei: “Prima toch, dat is maar twee dagen verschil met 

de eigenlijke datum”. Waarop de man mij vreemd aankeek en zei: “U dacht toch niet, 

dat ik mijn verjaardag zou gaan vieren op de zaterdag ervoor? Als ik ga schuiven, 

dan naar de zaterdag erna” en voegde er aan toe: “Niemand zou het hier in zijn hoofd 

halen, om een verjaardag of een jubileum te gaan vieren op een datum ervoor, maar 

altijd op een datum erna en de reden is heel simpel: ik kan op zaterdag wel gaan 

vieren, maar wie garandeert mij, dat ik er twee dagen later nog ben? Er hoeft maar 

iets te gebeuren en dat weten we allemaal, want wij hebben nu eenmaal niet alles in 

eigen hand”. Ik bedacht mij later: hier is een oude volkswijsheid bewaard gebleven, 

de wijsheid dat wij mensen niet alles in eigen hand hebben, dat je wel van alles kunt 

plannen in je leven – en daar is niks mis mee – maar dat je het leven zelf nooit 

plannen kunt. Ut laeve kump wie ut kump en dao kumse nit umhean.  

Onbewust zijn we die wijsheid dan toch een beetje kwijt geraakt en ook dat was voor 

Corona. We zijn nu eenmaal opgegroeid in een maatschappij die haar kinderen heeft 

wijsgemaakt, dat je alles zelf kunt maken zoals jij dat wilt: jouw leven, jouw toekomst 

en zelfs de natuur. En toen kwam corona. En plotseling ontdekten wij, dat wij dan 

toch maar kleine mensen zijn. Wij dachten, dat we het leven in eigen handen hadden, 

maar zie hoe relatief dat is. Niet wij hebben het leven in eigen hand, maar zijn in 

handen van het leven.  

Zie vervolg op achterzijde Kirkebledje 

 

  

'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 23 april: Geen H. Mis. 
 

Zondag  25 april: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur 1e Jaardienst voor ouders Sjef en Mina Mulleneers-Blezer. 

Voor Wiel Mulleneers. 

Voor Betsy en Els Janssen. 

Uit dankbaarheid t.g.v. 82e verjaardag. 
 

Vrijdag 30 april: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 1 mei: 

19.30 uur Jaardienst voor Fred Brauers. 
 

Vrijdag 7 mei: Geen H. Mis. 
 

Zondag 9 mei: Opgeluisterd met zang en orgel door Karin en Christel Loop, 

10.45 uur orgelspel door Ronald Franssen 

 1e Jaardienst voor Miel Creusen. 

 1e jaardienst voor Guillemine Belleflamme-Piters. 

 Voor Pierre Habets. 

 Voor Frank Hagelstein v.w. verjaardag. 
 

Woensdag 12 mei: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Vrijdag 14 mei: Geen H. Mis. 
 

Zondag 16 mei: Opgeluisterd door sopraan-soliste Fenna Ograjensek, 

10.45 uur orgelbegeleiding en orgelspel door Ronald Franssen 

 Voor overleden familieleden Coenjaerts-Vaessen. 

 Voor Leentje Smets-Wiertz. 

 Uit Dankbaarheid. 
 

Vrijdag 21 mei: Geen H. Mis. 
 

Overleden: Jo Vandeberg, verblijvende in Zorgcentrum Eschveld, Epen. 

  Mia Straat, Wilhelminastraat, Epen. 

  Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 21 mei voor de periode van 

22 mei t/m 19 juni. Misintenties uiterlijk maandag 17 mei doorgeven. 
 

Mededelingen van de Parochieraad  

H. Missen op vrijdagavond 

Wij laten u weten dat door de gezondheidssituatie van pastoor Van den Berg de 

vrijdagavondmissen helaas ook tot eind mei 2021 komen te vervallen.  
 

Vastenactie 

De landelijke vastenactie voor 2021 heeft, net als in 2020, als thema “werken aan je 

toekomst”. Vastenactie steunt projecten in o.a. Bangladesh, Zambia en Sierra Leone 

om (jonge) mensen de kans te bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van 

een eigen bedrijfje. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een 

betere toekomst. De in onze parochie gehouden vastenactie heeft, ondanks de be-

perkingen als gevolg van de corona-pandemie, tot nu toe € 285,00 opgebracht. Hier-

bij zijn de door de parochianen rechtstreeks aan het bisdom overgemaakte bedragen 

niet inbegrepen. Het blijft mogelijk om nog uw bijdrage over te maken op de bank-

rekening van onze parochie (NL83RABO0114400652 ten name van het kerkbestuur 

St. Paulus Bekering Epen onder vermelding van “vastenactie 2021”). 
 

Paaseierenactie 

Eerst dreigde het coronavirus voor het 2e achtereenvolgende jaar roet in het paas-

eieren eten te gooien. Totdat Remco Vluggen namens zijn Super Epen het fantas-

tische aanbod deed onze Paaseierenactie over te nemen en de verkoop van de eitjes 

geheel in zijn winkel te organiseren. Samen met zijn medewerkers zag hij kans om in 

de weken vóór Pasen maar liefst 6.300 eieren aan de man of vrouw te brengen. Of 

men nou een doosje van 6 of 10 of een treetje van 30 eieren wilde. Het kon geleverd 

worden. Daarvoor onze dank aan het team van Super Epen. Natuurlijk was er geen 

jaarlijks terugkerende verkoop aan de deur door onze groep enthousiaste vrijwilligers, 

maar dat was dit jaar ook onmogelijk. Wij, als Parochieraad Epen, zijn daarom ontzet-

tend blij dat de saamhorigheid in het dorp behouden is gebleven doordat velen van u 

de moeite hebben genomen de eitjes te gaan kopen in onze buurtsuper. Daarnaast is 

ook gebleken dat de nodige toeristen aan behoud van onze traditie hebben meege-

werkt. De actie heeft het mooie bedrag van € 1.139,00 opgeleverd voor de Parochie. 

Dit kunnen we heel goed gebruiken, maar we moeten een keuze maken uit vele be-

stemmingen. Een project wat nu al de aandacht opeist is de veiligheid in de kerk en 

toren. Dit heeft de werkgroep Elektra enthousiast opgepakt door een inventarisatie 

van de elektrische apparatuur en heeft al geleid tot een plan van vervanging van een 

gedateerde groepenverdeler in de meterkasten van de kerk. Voorkomen is beter dan 

genezen. In herinnering wordt gebracht de brand enige maanden geleden in de kerk 

van Noorbeek. Nogmaals dank voor uw aller medewerking. 


