
Mededelingen Ouderenvereniging Onder Ons 

24 maart: Paasviering in lokaal Peerboom te Epen. Aanvang 14.00 uur. Wij beginnen 

deze middag met een kienrondje. Er zijn genoeg prijsjes, zodat iedereen scoort. 

Denkt u aan wat kleingeld, prijs voor de kaart € 2,--. Tussen 16.00 uur en 16.30 uur 

zullen wij aanschuiven voor een heerlijk paasbuffet. 
 

2 juni: Reisje. Wij vertrekken om 11.30 uur vanaf de parkeerplaats bij hotel Aurora. 

Wij rijden dan naar de Chinees Mongol Hann in Kohlscheid. Na het eten vertrekken 

wij richting Kerkrade. Hier zullen wij een bezoek brengen aan het park Mondo Verde. 

Om 17.45 uur wordt u weer bij de bus terug verwacht. Kosten voor dit festijn bedra-

gen € 30,--. Dit is inclusief busvervoer, eten bij de chinees en entree bij het Park 

Mondo Verde. Gelieve te betalen voor 12 mei via bankrekeningnr. 

NL66RABO0132205696. Voor info Marei,  4551318, en Berthy,  4553112. 

Indien u in het park gebruik wilt maken van een rolstoel gelieve u dit kenbaar te 

maken bij Mareike. 
 

Mededelingen Zij-Actief 

20 april: Modeshow door Mode en More in café Peerboom. Ook niet-leden zijn van 

harte welkom. Voor niet-leden bedraagt de eigen bijdrage € 2,--. Opgeven bij Mariet 

Bessems,  4551516. 
 

Collecte Reumafonds 

De collectanten van het Reumafonds komen in onderstaande week bij u aan de deur 

voor een bijdrage. De collecte week is dit jaar van 21-26 maart. 

Tiny Mordant (coördinatrice) 
 

Potgrondactie 

Afgelopen weken heeft de potgrondactie van de schutterij plaatsgevonden. We 

mogen terugkijken op een geweldige actie, de afname was boven verwachting. Dit 

natuurlijk dankzij uw vele bestellingen, maar vooral ook voor ons belangrijk de tal van 

positieve reacties die wij tijdens de rondgang van u hebben mogen ontvangen. Deze 

actie zal volgend jaar zeker weer een vervolg krijgen. Nogmaals veel dank namens 

Schutterij St. Paulus Epen.  
 

Heemkundevereniging Uit Ons Krijtland 

Op 3 april houdt de heemkundevereniging haar Algemene Jaarvergadering. Deze 

wordt gehouden in herberg Peerboom en begint om 11.30 uur. Tot ca. 12.15 uur 

betreft het een bijeenkomst voor alleen de leden van de vereniging en vanaf 

12.15 uur zijn ook niet-leden welkom. Nadat er voor de aanwezigen een kop 

daslooksoep met speltbrood en inheemse kruidenboter is geserveerd, neemt huisarts 

Harry Huijben om ca. 12.30 uur de aanwezigen – via een fotopresentatie - mee op 

zijn pelgrimstocht dwars door Europa. Voor leden is de bijeenkomst gratis. Aan niet-

leden wordt een kleine bijdrage voor de soep gevraagd, een vrije gave wordt op prijs 

gesteld. 
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Zoals ook wij vergeven 

In Bagdad werd zijn kerk opgeblazen waar hij zelf bij stond, 2x overleefde hij een 

bomaanslag, 1x werd hij neergeschoten, geraakt in zijn been en tenslotte werd hij 9 

dagen lang ontvoerd. Het werden 9 bange dagen. Terwijl hij geblinddoekt was, brak 

men bij de priester zijn neus, tanden en rug en werd hij bewerkt met een hamer en 

een brandende sigaar. Ze wilden van alles weten over de Kerk, over zijn bisschop en 

over hun relaties met het buitenland. En als zijn antwoorden hen niet bevielen, plaats-

ten ze een pistool tegen zijn hoofd, dat ze mechanisch lieten klikken. “Nee, het was 

niet persoonlijk”, zo gaven ze toe, “maar enkel omdat hij christen was”. Zo werd hij 

iedere nacht gemarteld als een ongelovige. Maar overdag knoopte zijn bewaker soms 

heimelijk een gesprek met hem aan. Ook sprak hij wel eens over problemen in zijn 

huwelijk of vroeg hij om raad. Na een week vroeg hij de geestelijke zelfs, hoe deze 

over hem dacht. Daarop antwoordde hij: “als jij het bloed van andere mensen aan je 

handen hebt, zul jij daarvoor ooit verantwoording moeten afleggen aan God; maar 

wat mij betreft, zo vergeef ik jou”. “Hoe kun jij dat?” vroeg hij. “Dat is ons leven, onze 

godsdienst als christenen”, sprak de priester, “daarom vergeef ik jou”. Inmiddels leeft 

de Irakese pastoor Doglas Yousef Al-Bazi alweer enkele jaren in het door Koerden 

gecontroleerde noorden van het land en zet hij zich in voor de vele vluchtelingen in 

en om de stad Erbil. Ook bij hen die huis en haard moesten verlaten predikt hij de 

vergeving, die alleen in staat is om de kringloop van haat en geweld te doorbreken en 

opnieuw naar de toekomst te kijken. Het zwaar beproefde geloof van deze mensen 

maakt indruk, zelfs op andersdenkenden. Onze paus Franciscus heeft een jaar uitge-

roepen van barmhartigheid en vergiffenis, een jaar om meningsverschillen bij te leg-

gen en elkaar de hand te reiken. In iedere familie of gemeenschap is wel wat aan de 

hand, maar wat stellen onze dagelijkse problemen nog voor in vergelijk met die van 

de oosterse christenheid? Toch zullen zij het Paasfeest vieren, al is dat in kampen en 

barakken, dat feest van de verrezen liefde, die sterker is dan de machten van kwaad 

en dood en ons vrede en vergeving schenkt. Sluiten wij ons bij hen aan, al is het 

maar door het bidden van een Onze Vader: “en vergeef ons onze schuld, zoals ook 

wij aan anderen hun schuld vergeven”. Zalig Pasen. Uw pastoor Rick van den Berg

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 15.30-18.30 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Pastoor R. van den Berg,  4573234 

bijzondere vieringen: stlambertaliege@hotmail.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172  
 

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

 

Vrijdag  18 maart: Palmpaasviering m.m.v. basisschoolleerlingen 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Ubaghs-Vandevoort, Zus en Jos. 

  Jaardienst voor Sjeng Willems. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor Bepke Vaendel-Kruijen (Schutterij). 

Voor Leentje Fransen-Vissers (Schutterij). 

Voor Piet Mulleneers. 

Voor een bijzondere intentie. 
 

Zaterdag 19 maart: Palmzondag, volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Schlenter-Hamers. 

  Jaardienst voor ouders Bleser-Loop en kinderen. 

Jaardienst voor Ton Vandenhove. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Ter van St. Jozef. 

Na afloop gelegenheid tot het verkrijgen van Palmtakjes. 
 

Donderdag 24 maart: Witte Donderdag 

19.00 uur Viering in parochiekerk van Mechelen voor alle 3 de parochies. 
 

Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag, Dag van Vasten en Onthouding 

19.00 uur Lijdensdienst opgeluisterd door Gregoriaans Koor. 
 

Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag 

18.00 uur Paaswake in parochiekerk te Mechelen voor alle 3 de parochies. 
 

Zondag 27 maart: Hoogfeest van Pasen 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 

11.00 uur Opgeluisterd door Gemengd Koor 

 Voor Bertien Piters-Dodemont. 

 Voor Wiel en Jan Sijstermans. 

 Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

 en ouders. 

 Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

 Voor Sjef Geurts. 

Maandag 28 maart: 2e Paasdag 

10.00 uur Gezamelijke eucharistieviering in Mechelen voor de 3 parochies. 

 

Vrijdag  1 april: 1e Vrijdag van de Maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Ron Sagaert (Schutterij). 

 

Zaterdag 2 april: Volkszang 

19.30 uur Tijdens deze viering stellen de communicanten zich voor aan de  

  parochie. 

Jaardienst voor ouders Mordant-Meertens. 

Jaardienst voor Marjon Sprooten-Bessems. 

Jaardienst voor Elsa Bleser-Debougnoux. 

Jaardienst voor Jeffie Vandevoort. 

Jaardienst voor ouders Geurts-Mager en zoon Sjef. 

Jaardienst voor Sjuf Blezer. 

Jaardienst voor Ton Mordang. 

Voor Mathieu Debougnoux. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor ouders Zilverstand-van Houtem. 

Voor Anna Kroonen-van Houtem. 

Voor Jos Dingen. 

 

Vrijdag  8 april: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-Stommen en dochtertje Ingrid. 

Voor Piet Mulleneers. 

Voor Leonie Schyns-Slenter (Schutterij). 

Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings (Wandelvriendinnen). 

 

 

Overleden: Leo Notermans, Schoolstraat 2, Epen. 

Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 8 april voor de periode van 9 april 

t/m 30 april. Misintenties uiterlijk maandag 30 april doorgeven. 

 


