
Vrijdag 24 april: 

19.00 uur Voor ouders Mordang-Weerts. 

Voor ouders Hollands-Rompen. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor Mathieu Debougnoux (Schutterij). 

 

Zaterdag 25 april: Volkszang 

19.30 uur Zeswekendienst voor Bertien Pleijers-Schröder. 

Jaardienst voor ouders Loomans-Pluijmakers. 

Jaardienst voor Sjuf Vluggen. 

Jaardienst voor ouders Mulleneers-Nelissen. 

Jaardienst voor Mathieu Vluggen. 

Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

Voor overledenen familie Noteborn. 

Voor ouders Horbach-Noteborn. 

 

Gedoopt: 15 maart: Merle, dochter van Dion en Daphne Vandeberg-Brauers, 

Krekelstraat 4, Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

Overleden: Lambert Schlenter, Julianastraat 29, Epen. 

Bertien Pleijers-Schröder, Schoolstraat 1, Epen. 

Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 24 april voor de periode van 

25 april t/m 23 mei. Misintenties uiterlijk maandag 20 april doorgeven. 

 

Mededeling klabatteren 

Het is weer bijna zo ver. We gaan weer klabatteren. Dit doen we om de mensen van 

Epen en omgeving de gelegenheid te geven om misdienaars en acolieten te danken 

voor het helpen (hun diensten) in de kerk. De indeling zal als volgt zijn. 

Woensdag 1 april vanaf 17.15 uur: buitenwijken van Epen. 

Donderdag 2 april vanaf 17.15 uur: kern Epen. 

Bijeenkomst parkeerplaats bij de kerk. 

 

Mededelingen Zij-Actief 

1 april: Paasviering verzorgd door Annie Schreuder, van aswoensdag tot Pasen. 

22 april: Dag voor alleengaande te Eijsden, thema Singles op stap. 

22 april: Lezing door Christine Lemmens “kruiden in de keuken”. 
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Doe ons opstaan 

God, wij zitten vol, hartstikke vol en boxen aan tegen bergen werk. Vroeger gingen 

we met plezier naar ons werk, we waren met zeven collega’s, er was een fijne sfeer 

en in de pauze werd volop gelachen. Inmiddels zijn drie van hen ontslagen en moet 

hetzelfde werk nog maar met vier man worden opgeknapt. Nu heerst er vaak stress 

en irritatie. Moest er nu werkelijk bezuinigd worden? Of moesten enkel de winsten 

omhoog? Hebben onze oosterburen dan toch gelijk, wanneer ze zeggen: Geld regiert 

die Welt? 

Na een vermoeiende week wacht mij thuis een tv vol indrukken. Maar bovenal 

houden de sociale media mij in hun greep, al geef ik liever niet toe, dat ik inmiddels 

eraan verslaafd ben en niet meer zonder kan. Ik had eigenlijk nog iets aan de tuin 

willen doen, maar als ik mijn account sluit zie ik, dat het intussen al half 12 geworden 

is. 

Het wordt zaterdag, we gaan shoppen. Thuis is mijn kast vol spullen, maar hij kan 

niet vol genoeg zijn, er moet nog van alles bij. Vol zijn ook de straten: vol ernstige en 

vermoeide gezichten, geen lachje kan er af. We kopen van alles, behalve dat, wat 

voor geen geld te koop is. Er overvalt me spontaan een gevoel van enorme leegte. 

Zondagmorgen wordt getrimd in het park. Ik onttrek me niet aan de indruk, dat de 

gezondheidswaan tot nieuwe religie geworden is. Ik zie een massa volk op straat, 

want vandaag rijdt de Amstel Geld Race. Een kerkklok in de verte herinnert mij er 

aan, dat het vandaag Paaszondag is, maar of dat doordringt tot de menigte? Vroeger 

bouwde men kathedralen, vandaag de dag fitnesscentra. Vroeger schonk men 

aandacht aan de ziel, vandaag de dag cultiveert men enkel nog het lichaam. 

Ongelofelijk wat voor inspanningen mensen soms op zich nemen, om hun leven met 

drie dagen te rekken. En is daarna dan alles voorbij? 

God, soms overvalt mij een leegte vol vragen. Was dit nou alles? Waar leef ik voor? 

We zijn soms zo leeg in ons volle bestaan. Doe ons opstaan en laat ons inzien, dat er 

zoveel meer is tussen hemel en aarde ... 

Christus leeft! Zalig en Vreugdevol Paasfeest!  

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  27 maart: Gezinsviering in het teken van Palmpasen 

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

Jaardienst voor ouders Knops-Ponsens. 

Jaardienst voor Marjon Sprooten-Bessems. 

Voor ouders Sprooten-Belleflamme. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor Nelly Martens-Daamen (Schutterij). 

Voor ouders Vluggen-Van de Weijer en overledenen familie. 

 

Zaterdag 28 maart: Palmzondag 

19.30 uur Zeswekendienst voor Leny Schins-Mohr. 

Jaardienst voor ouders Schlenter-Hamers. 

Jaardienst voor Ton Vandenhove. 

Jaardienst voor Sjuf Blezer. 

Voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

Voor Jos Dingen. 

Voor Marcel Schins. 

Tijdens deze viering worden palmtakjes gewijd. 

 

Donderdag 2 april: Witte Donderdag 

19.00 uur Eucharistieviering in parochiekerk Mechelen voor alle 3 parochies. 

 

Vrijdag  3 april: Lijdensdienst, opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

19.00 uur 

 

Zaterdag 4 april: Paaswake 

18.00 uur In parochiekerk Mechelen voor alle 3 de parochies. 

Zondag  5 april: Hoogfeest van Pasen 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 

09.30 uur Opgeluisterd door Gemengd Koor 

Jaardienst voor ouders Alleleijn-Kohl. 

Voor Marian Alleleijn-Daemen. 

Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

en ouders. 

Voor Leny Schins-Moh (Ouderenvereniging). 

Voor Helène van de Berg-Hermans. 
 

Maandag 6 april: 2e Paasdag 

10.00 uur Eucharistieviering in Mechelen voor alle 3 de parochies. 
 

Vrijdag  10 april: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Piet Mulleneers. 

Voor Maria Braun-Schins (Schutterij). 
 

Zaterdag 11 april: Volkszang met orgelbegeleiding van Ingrid Oomen 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Peerboom-Loo en zoon Heini. 

Jaardienst voor ouders Janssens-Lardinois. 

Jaardienst voor ouders Mordant-Meertens. 

Voor ouders Schonmacker-Hermans. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor Mathieu Debougnoux. 
 

Vrijdag  17 april: 

19.00 uur Jaardienst voor Bruno Mordang. 

Jaardienst voor ouders Vluggen-Stommen en dochter Ingridje. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overledenen familie. 

Voor Twen Mordang. 

Voor Leny Rompen-Pelsser (Schutterij). 

Voor Wies Belleflamme-Vluggen (Schutterij). 
 

Zondag  19 april: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Sjuf Hagelstein. 

 Jaardienst voor Sjef Loop. 

 Jaardienst voor Sjef Geurts. 

 Jaardienst voor ouders Geurts-Mager. 

 Jaardienst voor Fred Brauers. 

 Jaardienst voor Elze Bleser-Debougnoux. 

 Jaardienst voor ouders Broers-Jaspar. 

 Jaardienst voor Jeffie Vandevoort. 
  



 

Bloesemwandeling 

Ook dit jaar organiseert 

Wandelsportvereniging à Hermkes 

de Bloesemwandeling op Paas-

maandag 6 april.  

Voor jonge deelnemers (t/m 12 jaar) 

is van de wandeling van 5 km een 

speurtocht gemaakt.  

De opbrengst komt ten goede aan 

de basisschool!  

Starten bij de basisschool tussen 8.00-15.00 uur voor 5 + 10 km.  

Voor de wandeling van 15 + 20 km starten tussen 8.00-14.00 uur. 

 

 

 

Stuur een Amnesty groet 

Deze maand kan er een kaart gestuurd worden aan de Nigeriaan Moses Akatugba. 

Hij was zestien toen hij in november 2005 werd gearresteerd op verdenking van een 

gewapende overval. Zelf ontkent hij zijn betrokkenheid bij die overval. Pas na acht 

jaar gevangenschap, in november 2013, begon de rechtszaak tegen hem. Hij werd 

veroordeeld tot de doodstraf. Het bewijs tegen hem was de getuigenverklaring van 

het slachtoffer en zijn eigen bekentenis, maar deze laatste werd door marteling afge-

dwongen. Moses werd na zijn arrestatie op zijn rug en hoofd geslagen en in zijn hand 

geschoten. Politieagenten hingen hem urenlang aan zijn ledematen op in de verhoor-

kamer. Ook zegt hij dat de agenten zijn vinger- en teennagels met een tang uittrok-

ken. Amnesty International roept de autoriteiten op het doodvonnis in te trekken. 

Allereerst omdat het bewijs ondeugdelijk is. Volgens zijn advocaat is Moses' alibi 

nooit nagetrokken en zat de verklaring van de getuige vol tegenstrijdigheden. Verder 

is Moses nu 25 jaar, maar hij was 16 op het moment van de overval. En internatio-

nale wetgeving verbiedt terdoodveroordeling van iemand die op het moment van het 

misdrijf minderjarig is.  

Moses heeft grote behoefte aan steun en zal een toegezonden groet enorm waarde-

ren. In een reactie op eerdere kaarten liet hij weten: "Ik kende de mensen niet die me 

iets stuurden. Maar ik wist niet dat mensen zoveel liefde voelen voor een medemens. 

Ik beloof, als ik de gevangenis heb verlaten, te zullen werken voor martelslachtoffers 

en mensen in de dodencel, die lijden onder het onrecht dat ook mij is aangedaan. Ik 

hou van jullie allemaal". 

 


