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Advent 

 

‘Er was voor hen geen plaats in de herberg’ (Lucas 1,6) 

In het kerstverhaal komen we de herberg tegen. Een volle herberg die zelfs geen 

plaats had voor Jezus, de Zoon van God.  

Als het nu geweest was, als Maria en Jozef nu bij een van onze hotels, huizen, 

vakantiehuizen of campings hadden aangeklopt, zouden we de mooiste kamer voor 

hen geregeld hebben. Of misschien zouden we ook 112 bellen om spoedige hulp te 

vragen. In het ziekenhuis zouden zij dan in vellige handen zijn.  

Zou het kindje Jezus in de mooiste kamer van ons huis, of in een hotelkamer of veilig 

in het ziekenhuis geboren willen worden? Ik denk het niet! Hij wil in een andere 

herberg, waar het altijd warm en vellig is. Dat is in ons hart. Welk mooier plekje 

kunnen we voor Jezus aanbieden, dan een plekje in ons hart?  

Hij is gekomen om ons hart schoon en warm te maken, opdat wij zoals Hem worden.  

Ik heb geen vrijwilliger of huishoudster om mijn huis te poetsen. Iemand van het 

kerkbestuur doet het uit liefde. Die liefde is Jezus voor ons, die niet alleen ons huis 

schoon maakt, maar ook onze harten! Door onze warmte en liefde wordt het kindje 

Jezus telkens weer geboren, hier bij ons, in ons Klein-Zwitserland, ook in de 

buurdorpen! 
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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 26 november:  

19.00 uur Voor Jef Limpens. 

 

Zaterdag 27 november: 1e Zondag van de Advent 

19.30 uur Jaardienst voor Hub Schlenter en overleden familieleden. 

 Voor ouders Pietersma-Teer Veer, kinderen en kleinkind. 

 Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

 Voor Alice Crombach en Emile Franssen. 

 

Vrijdag 3 december: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zondag 5 december: 2e Zondag van de Advent, orgelspel door 

10.45 uur Ronald Franssen 

 Voor Jef Limpens. 

 Voor ouders Limpens-Weijenberg. 

 Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

 Voor François Weber. 

 Voor Frank Hagelstein. 

 

Vrijdag 10 december:  

19.00 uur Voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

 Voor ouders Baumans-Ortmans. 

 Voor ouders Vluggen-Mordang. 

 

Zaterdag 11 december: 3e Zondag van de Advent 

19.30 uur Jaardienst voor Marlies Ploemen-Mordang. 

 Jaardienst voor Bert Larik. 

 Jaardienst voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 Jaardienst voor Miny Knops-Straat. 

 Voor de zussen Lies en Mia Straat. 

 Voor ouders Straat-Notermans. 

 Voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen. 

 

Vrijdag 17 december:  

19.00 uur Jaardienst voor overleden echtlieden Smets-Locht. 

 

 

Overleden: Eugène Blezer, Gulpen. 

  Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 17 december voor de periode van 

18 dec. t/m 22 januari. Misintenties uiterlijk maandag 13 december doorgeven. 

 

 

Mededelingen van de parochieraad 

Wij hebben helaas weer de coronamaatregelen moeten invoeren, door de oplopende 

besmettingen. Bij binnenkomst ontsmet u eerst de handen. 

Verder draagt u bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk een mondkapje. 

Als u in de bank zit mag het dus weer af. En we houden weer anderhalve meter 

afstand van elkaar. Wat betekent dat er voor maximaal 45 parochianen plaats is in de 

kerk.  

Aanmelden om een mis bij te wonen, is nog niet nodig. Tenslotte zijn we weer 

begonnen met een gastheer/gastvrouw die u naar een gemarkeerde plaats brengt. 

De looproute in de kerk staat nog steeds op de grond aangegeven. Alles voor elkaars 

veiligheid om besmettingen te voorkomen. De volgende persconferentie is op vrijdag 

3 december a.s. We houden u op de hoogte. 

 


