
Mededelingen Parochieraad 

Vastenactie en Paaseierenactie 

Bij dit Kirkebledje treft u het Vastenactiezakje plus informatiefolder aan. U kunt het 

vastenzakje met uw bijdrage voor deze actie tijdens de wekelijkse missen in de 

collectebus achterin de kerk deponeren. Een andere mogelijkheid is uw bijdrage over 

te maken op de bankrekening van onze parochie: NL83RABO0114400652, met de 

vermelding “Vastenactie 2023”. Wij zorgen dat de totale opbrengst weer bij het 

bisdom komt en bevelen de actie van harte aan. Hartelijk dank voor uw gaven. 

In het volgende Kirkebledje, dat in de week van 13 tot 17 maart verschijnt, zal 

mededeling worden gedaan over de Paaseierenactie, die ook dit jaar hopelijk weer 

kan doorgaan. 

 

Paulushoek 

De Parochieraad heeft besloten om ons parochiekantoor de Paulushoek te gaan 

verkopen. Het besluit is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Omdat de vaste lasten 

alsmaar bleven stijgen, is de energiecrisis de directe aanleiding om het kantoortje nu 

in de verkoop te doen. Dit betekent dat onze huurders, de vrijwilligers van onze 

parochie en ook de Parochieraad zelf, helaas afscheid moeten nemen van de 

vertrouwde plek om bij elkaar te komen.  

 

 

 

 

Mededelingen Zij-Actief Epen 

3 maart: Wereldgebedsdag om 15.00 uur in Wittem. 

9 maart: Dag voor alleengaanden van 9.00 uur tot 16.00 uur in Zaal Keulen in 

Klimmen. Kosten € 25,00 per persoon. 

15 maart: Presentatie door Hub van Loo om 20.00 uur bij Café Peerboom. 
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Ieëpe Burckbrêane 2023 

Op 26 februari wordt in Epen voor de 454e keer Burckbrêane gehouden, een traditie 

op fakkelzondag die volgens de overlevering al sinds 1568 in ons dorp gevierd wordt. 

Deze voorjaarsvuren, mogelijkerwijs al ontstaan tijdens de Michelsburger cultuur on-

geveer 5.000 jaar voor Christus, zijn van oudsher een gebruik om de overwinning van 

de zon over de winter af te smeken door schoon te maken, af te rekenen met het 

oude en te vernieuwen. Anno 2023 vrij vertaald: “om de overwinning van het goede 

over het kwaad te vieren”.  
Het programma van zondag 26 februari ziet er als volgt uit: 

10.45 uur: Eucharistieviering en aansluitend de opening op het Burckpleintje. 

13.00 uur: Vanaf café Peerboom, vertrek van tractoren en kinderen om brandbare 

materialen op te halen (deelname voor eigen risico!). 

19.00 uur: Start fakkeloptocht onder begeleiding van Harmonie Inter Nos, via o.a. 

Wilhelminastraat, Heerstraat, Heimansstraat naar het weiland van Fam. 

Van der Linden, waarna de Burck in brand gestoken zal worden. 

Wij verzoeken u dringend, om veiligheidsreden, uw auto niet langs de route te parke-

ren. Jong en oud zijn op zaterdag 25 februari vanaf 9.30 uur van harte uitgenodigd bij 

het maken van de fakkels. Locatie: Beatrixweg 6 Eperheide. Een speciaal welkom 

aan onze schooljeugd. Houdt er rekening mee dat de kinderen de brandbare materia-

len moeten kunnen tillen. Niet gebonden snoeihout, planken met spijkers, puin, glas 

etc., nemen wij niet mee. Vanuit milieuoverwegingen uiteraard ook geen beschilderd 

meubilair, plastics etc. Inwoners die grote hoeveelheden snoeiafval hebben, kunnen 

hiervoor contact opnemen met Roger Grooten,  06-13486382. De kosten per vracht 

hiervoor bedragen € 20,00. Deelnemers aan de fakkeloptocht zijn verplicht de aanwij-

zingen van de begeleiders (herkenbaar aan hun reflecterende armband) strikt op te 

volgen, dit in het belang van uw eigen veiligheid en die van de overige deelnemers. 

Tevens het verzoek om geen licht ontvlambare synthetische of nylon kleding te dra-

gen waardoor brandgevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. Tenslotte willen 

wij u er met klem op wijzen dat deelname aan alle activiteiten van vereniging Burck-

brêane voor EIGEN RISICO zijn. Na het in brand steken van de Burck 2023 wordt er 

warme chocolademelk uitgedeeld en is er aansluitend muziek in ons dorpscafé. Een 

plezierig Burckbrêane 2023!  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



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;  

 kapelaanmarthoma@gmail.com 
 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

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

 

Vrijdag 17 februari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

Zondag 19 februari: Carnavalsmis 

11.00 uur Voor de levende en overleden leden van C.V. der Vooseschtoets. 

 

Woensdag 22 februari: 

19.30 uur Eucharistieviering waarin gelegenheid tot ontvangen van het  

 askruisje. 

 

Vrijdag 24 februari: Geen H. Mis. 

 

Zondag 26 februari: 1e Zondag van de Vasten; Burckzondag; opgeluisterd 

11.00 uur met orgelspel en zang door Ronald Franssen 

 Voor Cobie Schlenter-Jacobs. 

 Voor Bertine Straat. 

 Voor levende en overleden leden van Vereniging Burck-Breâne. 

 

Vrijdag 3 maart: 

19.00 uur Jaardienst voor François Notermans. 

 Voor Jef Notermans. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Tiny Baumans-Vluggen. 

 

Zondag 5 maart: 2e Zondag van de Vasten; opgeluisterd met orgelspel en 

11.00 uur zang door Ronald Franssen 

 Jaardienst voor Pierre Jahae. 

 Voor Funs en Paula Brauers-Belleflamme. 

 Aan het eind van deze viering worden de doopschelpen uitgereikt  

 aan de dopelingen van het afgelopen jaar. 

Vrijdag 10 maart: 

19.00 uur Voor Cobie Schlenter-Jacobs. 

 

Zondag 12 maart: 3e Zondag van de Vasten 

11.00 uur Tijdens deze viering stellen de communicanten van basisschool  

 à Hermkes zich voor aan de parochie. 

 

Vrijdag 17 maart: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

 

Mededeling 

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

18 maart t/m 8 april. Misintenties uiterlijk maandag 13 maart doorgeven. 

 

 

Carnaval es vrijgezillefez 

Leef Voosesjtuuts, 

Ig woar an ’t googele uvver d’r Carnaval en de Mees. Ig zoog urges oe inge priester 

der Carnaval vergeleak mit ee vrijgezillefez, i dit geval ee trowfez. Doe gees fez 

veere, vur datste get serieus gees belève. Ig ving dat ing sjun gedanke.  

Carnaval is te vergelieke mit ee vrijgezillefez. Et woar og in et begin zoe: ze gonge 

fez veere vur dat ze gonge vaste. Vaste is noe ee ouwertietsj begrip. Ver dinke doa 

bie ut usj a gen lijn, winniger eate. Ver dinke misjie an ing actie vur et durp of ing actie 

vur ing vereniging. 

Ing va de bootschjappe va Eisj Gosdig en vaste is de soberheed. Die gebeu-et neet 

um de ouwertietsje regels of um saai te lève. Ze bedoele doa mit de solidariteit. 

Solidair mit os buure mit os schjtroat, mit os durp, land en welt. Ver dinke teruk a de 

solidariteit die Jezus mit os how mit zieng lifde bis a zie ing. 

Et vrijgezellefez is ing sjun vergelieking mit Carnaval. Lot ver usj get serieus doewe 

vur dat ver dit fez good gunt veere. Noe zien ig pas dat ig dizze teks gemaakt ha vur 

ug te insjpirere, leef voosesjtuuts. En nog waal vur ug actie mit hoaf vaste!  

Mesjie noe nog ee klee grepke: Twej paschjtuur koame zich tège en der ing zeat tège 

der andere: Ig ha zoe enne las va doeve op gen kirk, wie has doe die voet krège? 

Zeat der andere paschjtoer: Ig ha ze allemoal de comunnie loate doewe en doe han 

ig ging mie gezieje. Alaaf. 

Kapelaan Marthoma 
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