
Mededelingen van de parochieraad 

Zoals beloofd, laten wij u het volgende weten: de coronamaatregelen blijven voor de 

kerk nog steeds gehandhaafd, zeker door de te verwachte oplopende besmettingen. 

Om gezond de mis te kunnen bijwonen en gezond te blijven, zijn de volgende maat-

regelen voor de kerkgang, afgekondigd door de Bisschoppen en Overheid, nog het-

zelfde. 

Bij binnenkomst ontsmet u eerst de handen. 

Zowel bij het binnenkomen als het verlaten van de kerk bent u verplicht een medisch 

mondkapje (blauw of groen nr.2) te dragen. Als u in de bank zit, mag het dus af.  

En we houden anderhalve meter afstand van elkaar.  

Wat betekent dat er voor maximaal 45 parochianen plaats is in de kerk.  

Het aanmelden om een mis bij te wonen is nog steeds nodig.  

U kunt zich hiertoe telefonisch aanmelden bij Twanny Lardinois. Iedere maandag van 

17.00-19.00 uur, tel.nr. 043-455 1467. 

Een gastheer/gastvrouw brengt u naar een gemarkeerde plaats.  

De verplichte looproute in de kerk staat op de grond aangegeven.  

Wilt u zoveel mogelijk bij het ter communie gaan, midden op het pad lopen, dit om 

veilig afstand te houden van elkaar. 

Blijft u s.v.p. thuis als u zich ziek voelt of klachten heeft of daarover twijfelt. 

Alles voor elkaars veiligheid om besmettingen te voorkomen!  

 

Aangepaste Missen in coronatijd 

Door de coronamaatregelen zijn álle vrijdag- en zaterdagavondmissen voorlopig 

komen te vervallen. In plaats hiervan is er in alle 3 parochies, iedere zondagochtend 

een mis. De aanvangstijden zijn ook aangepast. Voor Epen is dat 10.15 uur.  

In de parochie Mechelen om 9.00 uur en in Slenaken om 11.30 uur. 

Deze aanpassingen blijven tot eind januari gelden. Wat de maatregelen voor februari 

zijn, is onbekend. U kunt wel de mededelingen in Gulp en Geul van de parochies van 

EMS in de gaten houden. Door op de website van www.parochiesems.nl te kijken en 

de mededelingen door kapelaan Marthoma in de mis, blijft u ook op de hoogte. 

 

Doopschelpen 

De doopschelpen van de dopelingen uit 2021 zijn 

vanwege de coronamaatregelen deze keer ook weer 

rondgebracht. De kosters, José en Hub Loomans, 

hebben ze persoonlijk overhandigd aan de ouders 

van de dopelingen. We hopen dat volgend jaar, de 

schelpen weer in een mis aan de doopouders 

uitgereikt kunnen worden. 
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Uit liefde voor Christus heeft Paulus alles doorstaan 

 

Op 25 januari herdenken we aan de bekering van Paulus. De patroonheilige van onze 

parochie. Graag wil ik dit jaar een 5e -eeuwse overweging over Paulus samenvatten.  

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is 

dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. 

Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse 

moed. Dat gaf hij zo te kennen: ‘Ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat 

voor mij ligt’ (Fil. 3, 13). En in het vooruitzicht van de dood vroeg hij in zijn vreugde te 

delen: ‘Gij moet blij zijn en u met mij verheugen’ (Fil. 2, 18). Blootgesteld aan 

gevaren, smaad en elke vorm van vernedering, jubelde hij opnieuw en schreef aan de 

Korintiërs: ‘Ik lijd gaarne zwakheid, smaad en vervolging’ (2 Kor. 12, 10). Wapens van 

gerechtigheid noemde hij ze. Hij maakte duidelijk dat hij hiermee de beste resultaten 

bereikte en voor zijn vijanden ongenaakbaar was. 

Hij werd gegeseld, mishandeld en beledigd, maar richtte, alsof hij triomftochten 

vierde, overal ter wereld zijn zegetekens op. Hij was er trots op en bracht dank aan 

zijn God: ‘Dank aan God die ons te allen tijde triomfen doet vieren’ (2 Kor. 2, 14).  

Het grootste dat er is, hield hij bij zich vast: de liefde voor Christus. Daarmee vond hij 

zichzelf de gelukkigste van alle mensen. Zonder deze liefde wilde hij niet behoren tot 

de machthebbers, heersers en aanzienlijken; met die liefde wilde hij liever behoren tot 

de minsten, zelfs van de mensen die gestraft worden, dan zonder die liefde tot de 

hoogste personen. De enige straf voor hem bestond in het verlies van die liefde. Dat 

was voor hem een hel, een kastijding, een kwaad zonder einde. 

 

Deze boodschap van Paulus ons kracht en troost schenken in deze coronatijd! 

 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 

 

Misintenties opgeven en aanmelden Twanny Lardinois,  4551467  

bijwonen missen (max. 45 pers.): 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 21 januari: Geen H. Mis. 

 

Zondag 23 januari: 

10.15 uur Ter ere van St. Paulus Bekering. 

 

Vrijdag 28 januari: Geen H. Mis. 

 

Zondag 30 januari: 

10.15 uur Jaardienst voor ouders Piet en Elza Bleser-Debougnoux. 

 Jaardienst voor Wiel Sijstermans. 

 Voor Angèle Knubben. 

 Uit Dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijksfeest. 

 

Vrijdag 4 februari: Geen H. Mis. 

 

Zondag 6 februari: Onder voorbehoud 

10.15 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Na afloop gelegenheid om gezamenlijk de Blasiuszegen te 

 ontvangen. 

 

Vrijdag 11 februari: Geen H. Mis. 

 

Zondag 13 februari: Onder voorbehoud 

10.15 uur Voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie. 

 

Vrijdag 18 februari: Geen H. Mis. 

 

Zondag 20 februari: Onder voorbehoud 

10.15 uur 1e Jaardienst voor Bertine Straat. 

 

Vrijdag 25 februari: Geen H. Mis. 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 25 februari voor de periode van 

26 februari t/m 19 maart. Misintenties uiterlijk maandag 21 februari doorgeven. 

 

 

 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Wij hebben goed geluisterd naar de Persconferentie van de heren Rutten en Kuipers. 

Helaas zit er voor onze vereniging geen vrijheid in. Wij mogen nog niet met een groot 

aantal mensen bij elkaar komen. De horeca is nog gesloten. Wij als bestuur vinden dit 

niet fijn. Helaas moeten en willen wij ons aan de regels houden. Het gaat uiteindelijk 

voor de gezondheid van ons allen. De omicron-variant grijpt snel om zich heen. Dus 

voorlopig nog geen gezellige middag in ons clublokaal. Zodra dit weer mogelijk is 

zullen wij het laten weten, dan krijgt u allen weer een berichtje. De verjaardagen gaan 

gewoon door. Wij brengen u een cadeautje aan huis, indien nodig deponeren wij het 

na een telefoontje voor uw voordeur. 

 

Verder willen wij u laten weten: Dit jaar vragen wij weer contributie, het blijft nog 

€ 15,00. Dan kunnen wij indien mogelijk weer een goede start maken. U kunt het geld 

in een envelop met uw naam erop afgeven bij iemand van het bestuur of het via de 

bank overmaken t.n.v. Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen. Rekeningnr. 

NL66RABO0132205696. 

 

Kijk af en toe eens naar een ander en draag zorg voor elkaar en blijf gezond. 


