
 

 

 

Mededelingen Zij Actief 

Op 17 november gaan we weer gezellig kienen bie der Gilbert. Aanvang 19.30 uur. 

Alle leden zijn welkom en hoeven zich niet aan te melden. 

 

 

 

Mededelingen Ballet Michelle/BM-Dance Epen 

Vanaf september zijn wij weer begonnen met het geven van onze sport- en dans-

lessen. Nieuw: Zumba Kids en Zumba Kids junior: voor kinderen vanaf 4 tot 11 jaar. 

Deze les wordt iedere donderdag gegeven van 16.30 tot 17.30 uur. Verder in ons 

programma: 

Zumba: Dit is een vetverbrandende, spierverstevigende dans workout die is geba-

seerd op de Latijns-Amerikaanse dansstijlen, met een hoog fun gehalte. De les be-

staat uit een warming up, gevolgd door een aantal verschillende dansjes en wordt 

afgesloten met een cooling down. Door de aanstekelijke muziek is elke les weer een 

feestje! Deze les wordt gegeven op dinsdag van 20.00-21.00 uur. 

Bodybalance of Coreles is de ideale les om de lichaamshouding, souplesse en ba-

lans te verbeteren. Er wordt functioneel getraind met gecombineerde oefeningen uit 

pilates, yoga en krachttraining. Hierbij is er veel aandacht voor de individuele deel-

nemer, iedereen kan op zijn/haar niveau meedoen. Een sterke Core zorgt voor min-

der klachten aan nek, schouders, rug, liezen, knieën en enkels. Deze les is op mu-

ziek, is geschikt voor mannen en vrouwen en wordt gegeven op dinsdag van 18.45-

19.45 uur. 

Een pilates training bestaat uit een unieke serie oefeningen op de mat, welke helpen 

bij het verbeteren van de houding, coördinatie, balans, kracht, flexibiliteit, waarbij 

ademhaling en concentratie op lichaam en geest het uitgangspunt zijn. Verder is deze 

les gelijk aan bovenstaande Coreles en ook geschikt voor zowel mannen als vrou-

wen! Deze les is op dinsdag van 12.00-13.00 uur. 

Al onze lessen worden gegeven in de bovenzaal van Gemeenschapshuis t Patronaat 

te Epen. Kom gerust eens gratis en vrijblijvend met een van onze sport- of dans-

lessen meedoen. Voor meer informatie kijk op onze website: www.balletmichelle.nl of 

bel naar Bebbie Zinken: 0615142599. 
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Allerzielen en Allerheiligen 

Zoals we verschillende soorten weer hebben, hebben we ook verschillende tijden in 

ons kerkelijk jaar. Nu zitten we aan het eind van het kerkelijk jaar. En wij denken na-

tuurlijk dan aan het leven na de dood. Met Allerzielen (2 nov.), herdenken we niet al-

leen onze eigen dierbare overledenen, maar ook alle overledenen, vooral die overle-

denen waar niemand aan denkt. Wij bidden voor hen net als voor ieder ander mens. 

Dat doen wij ook met Allerheiligen. Heiligen zijn niet alleen die mensen die heilig ver-

klaard zijn. Er zijn ook ontelbare mensen die in de hemel als heiligen leven die onbe-

kend voor ons zijn als heiligen. In de eerste eeuwen van het christendom werden alle 

christenen als heiligen geroepen. Op het feest van Allerheiligen (1 nov.) gedenken wij 

alle mensen die met een goede wil leven of geleefd hebben, zowel de levenden als 

overledenen. Die kunnen uw buren zijn. Waarom kan dat niet jouw echtgenote/echt-

genoot zijn! Waarom denk je ook niet aan jezelf! Als hoogtepunt van het kerkelijk jaar 

vieren we deze maand ook het hoogfeest van Christus Koning. Wij zullen in de kerk 

het bekende liedje zingen: ‘Aan uw koning der hemel’. Door het zingen van dit lied en 

door het vieren van dit hoogfeest getuigen we in de wereld dat de liefde tot God en tot 

de medemensen boven alles gaat. Die heerst over de wereld door de dood heen! 

 

Kapelaan Marthoma 

Ik ben kapelaan Marthoma. Mijn naam is een onbekende naam in Europa. Als je de 

betekenis van mijn naam weet, zou het meevallen. Het eerste gedeelte van mijn 

naam ‘Mar’ betekent in het Aramees ‘heer’. En het tweede gedeelte ‘Thoma’ is een 

afkorting van heilige Thomas. Mijn naam betekent Heer Thomas. Ik hoop dat het zo 

familiair geworden is. Ik kom uit het zuiden van India uit een vissersdorp. De mensen 

zijn daar bekend om het vangen van haaien. In mijn dorp wonen ± 9.000 mensen en 

allemaal christenen. Omdat ik in een gelovige omgeving opgevoed ben, wilde ik ook 

van kinds af aan priester worden. Dat werd ik twee jaar geleden. Ik heb mijn studie op 

Rolduc afgemaakt. Hoezo in Rolduc? Toen ik bezig was met mijn studie, kwam eme-

ritus bisschop Wiertz naar ons bisdom in India (Trivandrum) met het verzoek om ver-

sterking. Hij wilde een paar priesterkandidaten naar Limburg halen voor de priester-

opleiding en om een paar jaren in Limburg te werken. Hij noemde toen al dat Neder-

land nu een missieland geworden is! Het is de omgekeerde wereld! Vroeger gingen 

de Nederlanders (misschien ook jouw heeroom) naar andere landen voor de missie, 

nu zijn wij aan de beurt. Graag wil ik hier als priester werken. Hoewel er minder men-

sen naar de kerk komen, merk ik dat verschillende geloofseigenschappen van mijn 

voorouders herkenbaar zijn in jullie. Dat is een bemoediging voor mij!  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 

http://www.balletmichelle.nl/


WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 17.00-19.00 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Kapelaan Marthoma,  4573234 of  

bijzondere vieringen:  06-38432823; kapelaanems@ziggo.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur) 
 

Vrijdag 29 oktober:  

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 30 oktober: Orgelspel door Ronald Franssen 

19.30 uur Jaardienst voor Harrie Slangen. 

 Jaardienst voor José Dodemont. 

 Jaardienst voor Jacques Schonmacker. 

 Voor ouders Janssens-Lardinois & ouders Schonmacker-Hermans. 

 Voor ouders Mullenberg-Hoche, dochter José en schoonzoon Frits. 
 

Zondag 31 oktober: Allerzielendienst, opgeluisterd door Gemengd Koor 

15.00 uur Aansluitend Zegening van de graven. 
 

Dinsdag 2 november: 

19.00 uur EMS viering v.w. allerzielen in parochiekerk te Mechelen. 
 

Vrijdag 5 november: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor alle overleden pastoors van Epen. 
 

Zondag 7 november: Volkszang 

10.45 uur 1e Jaardienst voor Wiel Mulleneers. 

 Voor Jan Gulikers. 

 Voor Wiel Gulikers. 
 

Vrijdag 12 november: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 13 november: Opgeluisterd door Harmonie Inter Nos 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Jo en Jeanette Grooten-Hollands. 

 Jaardienst voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

 Jaardienst voor Albert Habets. 

 Jaardienst voor Paul Crombach. 

 Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 Voor Jo Vandeberg. 

 Voor de levenden overleden leden van Harmonie Inter Nos. 
 

Vrijdag 19 november:  

19.00 uur Jaardienst voor Mina Vluggen. 

 Jaardienst voor Miechel Mohr en ouders Hermans-Crutz. 

 Voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

 Voor ouders Baumans-Ortmans. 
 

Zondag 21 november: St. Ceaciliafeest, opgeluisterd door Gemengd Koor 

10.45 uur 1e jaardienst voor Annie Notermans-Voncken. 

 Jaardienst voor Harrie Notermans. 

 Voor Sjef Loop. 

 Voor ouders Loomans-Pluijmakers en ouders Ploemen-Vincken, 

Marlies en Rig. 

Voor de levende en overleden leden van het Gemengd Koor en de 

vrienden van het koor. 
 

Vrijdag 26 november:  

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Gedoopt: 17 oktober: Foss Kleijnen, zoon van John en Janine Kleijnen-Petit. 

24 oktober: Yinte Jaegers, dochter van Armand en Linda  

Jaegers-Nix 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 
 

Mededeling 

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

27 nov. t/m 18 dec.. Misintenties uiterlijk maandag 22 november doorgeven. 

 

Het “nieuwe” Onze Vader 

Sinds november 2016 kent Nederland en Vlaanderen een nieuwe versie van het alom 

bekende gebed: Onze Vader. Het is in menig parochie de afgelopen jaren even 

wennen geweest, en in enkele parochies heeft men het nog steeds niet aangedurfd 

om de oude, zo vertrouwde versie los te laten. Toch is het ook meteen de kans om 

stil te staan bij de wijze hoe wij bidden. Wat misschien intussen routinematig gebeurt, 

zonder erover na te denken wát we bidden, kunnen we nu hopelijk het Onze Vader 

weer eens met (meer) aandacht en eerbied bidden. Het zijn immers de woorden van 

Jezus zelf! Om ons te verenigen met de Nederlandstalige gelovigen, meent het 

pastorale team er goed aan te doen om komende tijden weer aandacht te vragen 

voor dit gebed. Verenigd, tot over de landsgrenzen heen, willen we daarom in het 

vervolg de nieuwe vertaling gaan gebruiken tijdens de vieringen in onze kerk. Om u 

hiermee bekend te maken zal de tekst aangegeven worden in de bestaande boekjes. 

We kunnen dan, iedere keer als we dit gebed bidden, er weer eens fris naar kijken en 

luisteren. En dat is pure winst! 

Het pastorale team 

 


