
Donderdag 31 december: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

19.30 uur Voor overledenen familie Mordang-Weerts. 

Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar. 

Na afloop uitstalling van het Allerheiligste met Te Deum. 

 

Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdag 

10.45 uur Eucharistieviering in Slenaken voor alle 3 de parochies.  

 Na afloop Nieuwjaarstreffen in de pastorie. 

 

Zaterdag 2 januari: Genoveva-viering met volkszang 

19.30 uur Zegening van water en brood 

 Voor Hub en Bertine Hamers-Nicolaye. 

 

Zondag  3 januari: 

14.00  Kinderzegening en uitreiking van doopschelpjes aan de kinderen  

die het afgelopen jaar gedoopt zijn. 

 

Vrijdag  8 januari: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Vluggen-Vaessen en overleden familieleden. 

 Voor ouders Willems-Vluggen en overleden familieleden. 

 Voor Piet Willems. 

 

Zaterdag 9 januari: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Angèle Knubben. 

 Jaardienst voor ouders Crombach-Janssen en zoon Jo. 

 Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 

 

Overleden: Pierre Kleikers, verblijvende in Zorgcentrum Langedael te Vaals. 

Marliesje Ploemen-Mordang, Julianastraat 21C, Epen. 

Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededeling 

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

9 januari t/m 6 februari. Misintenties uiterlijk maandag 4 januari doorgeven. 
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Kerst in het Geuldal 

Aanstaande zondag staat in Epen de deur van de kerststal wagenwijd open.  

We vieren weer Kerst in het Geuldal, onder de leiding van een jong comité:  

Wil Schroeff, Jim Ubaghs, Peter Spronck en Danny Ramakers.  

Deze mannen hebben hard gewerkt en gelukkig veel medewerkers kunnen 

aantrekken. 

 

Met ruim tweehonderdvijftig vrijwilligers gaan we laten zien dat wij de “uitstralingsprijs 

2014” van de Gemeente Gulpen-Wittem meer dan waard zijn. Intussen zijn door een 

groep dames alle kledingstukken gestreken – de locaties worden in deze dagen 

opgebouwd – kerstbomen worden geplaatst. Zondag 20 december hopen wij veel 

kerstgasten te ontvangen. Epen kan zich van haar sterke kant laten zien: gastvrij zijn.  

 

Samen maken wij dan de tocht: een profeet en een huismoeder – dansende engeltjes 

– Maria en de engel Gabriël – de muziek van kleine herdertjes – een smakelijke stop 

bij de Volmolen – Elisabeth en Maria – Romeinse Soldaten – Maria en Jozef op zoek 

naar een veilige plek – om uit te komen bij de grote levende kerststal.  

Epense baby’tjes met hun vaders en moeders vertellen ons dat God wilde geboren 

worden in een kind. Omringd door eenvoudige herders en bezocht door statige 

koningen. Hier bij het Patronaat mag dan voorgedragen worden: “O kerstnacht, 

schoner dan de dagen”. 

 

Om de sfeer niet onmiddellijk te verbreken zijn we daarna allemaal welkom in het 

Patronaat. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij Café Peerboom. 

 

Ons allen een mooie kersttocht toewensend, 

 

Jan Jansen 

'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 december: 

19.00 uur Jaardienst voor Piet Kohl. 

 Jaardienst voor ouders Smets-Locht. 

 Jaardienst voor Sjef Locht. 

 Voor Bertien Mordang. 

 Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

 

Zaterdag 19 december: 4e Zondag van de Advent, volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Sjeng Straat en overleden familieleden. 

 Jaardienst voor Henry Prusinowski. 

 Voor ouders Zilverstand-van Houtem. 

 Voor Jos Dingen. 

 Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Voor Juf Vluggen. 

 

Maandag 21 december: 

19.00 uur Boeteviering voor Epen, Mechelen, Slenaken in parochiekerk 

Mechelen. 

 

Donderdag 24 december: 

18.00 uur Gezinsviering met Kerstspel en liederen m.m.v.leerlingen Basis- 

 school à Hermkes 

 Voor Jef Mordant. 

 Voor Lily Voncken-Groten. 

 Voor Jo Mordang. 

 Voor Sjef Loop. 

 Na afloop deurcollecte voor Vincentiusvereniging. 

21.00-21.45 uur Kerstconcert door Harmonie Internos 

 

Donderdag 24 december: 

22.00 uur Opgeluisterd door Gemengd Koor 

 Voor Maria Slenter. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Marcel en Netty Brauers-Rompen, Erik en Miriam 

 Brauers. 

 Voor Léon en Leonie Schyns-Slenter. 

 Voor Jeffie Vandevoort. 

 Voor Joep Keijenberg. 

 Voor overledenen familie Van der Linden-Reinardi en overledenen 

 familie Mulleneers-Nelissen. 

 Voor ouders Voncken en ouders Groten. 

 Voor Bertien Piters-Dodemont. 

 Na afloop deurcollecte voor Vincentiusvereninging. 

 

 

Vrijdag  25 december: Hoogfeest van Kerstmis, opgeluisterd door solist 

11.00 uur Pieter Nass, met orgelbegeleiding van Thomas van der Luijt 

Jaardienst voor Sjef Straat. 

Jaardienst voor Juul Pinckaers. 

Voor ouders Straat-Notermans. 

Voor ouders Chris en Nelly Martens-Daamen. 

Voor Pie Belleflame. 

Voor ouders Straat-Pleijers en overleden familieleden. 

Voor Jan Ligthart. 

Voor Sjef Geurts. 

Voor overledenen familie Notermans-Nysten. 

Na afloop deurcollecte voor Vincentiusvereniging. 

 

 

Zaterdag 26 december: 2e Kerstdag 

10.00 uur Eucharistieviering in parochiekerk te Mechelen voor alle 3 de  

  parochies. 

 

 

Zondag  27 december: 

10.45 uur Eucharistieviering in Slenaken. 

 
  



Bezoek Kribje in de kerk 

Traditiegetrouw zal op Eerste Kerstdag onze kerk weer open zijn van 14.00 tot 17.00 

uur. Iedereen is van harte welkom om dan een bezoekje te brengen aan het Kribje of 

om onze prachtig versierde kerk te bewonderen.  

 

Oproep vrijwilligers Vastenactie 

Vele jaren hebben 3 enthousiaste vrijwilligers in onze parochie "de kar getrokken" 

voor de jaarlijkse Vastenactie. Zij hebben nu te kennen gegeven hiermee met ingang 

van 2016 te stoppen.  

Het Kerkbestuur is Mariet Spronck, Marjan Mulleneers en José Vleugels veel dank 

verschuldigd.  

Uiteraard willen we verder met hopelijk 3 nieuwe vrijwilligers (m/v) om ingaande 2016 

de Vastenactie voor onze parochie te organiseren. Het is maar 1x per jaar en de 

grootste activiteit is het huis-aan-huis ophalen van de vastenactiezakjes, die vooraf bij 

de Kirkebledjes zijn gevoegd.  

Daarom deze oproep om u aan te melden en mee te helpen; vele handen maken licht 

werk. 

Namens het Kerkbestuur, 

Peter Pecher 

 

 

Vincentiusvereniging Epen 

De Deelgroep Heuvelland, waartoe wij behoren heeft als doelstelling mensen die in 

armoede leven en in financiële moeilijkheden zitten te ondersteunen. Het komt 

geregeld voor dat pastores te maken krijgen met vragen om financiële hulp. Het mag 

duidelijk zijn dat enkel de mensen welke wonen in de bij de Deelgroep aangesloten 

parochies financiële ondersteuning kunnen krijgen. De ondersteuning kan enkel 

gegeven worden in noodsituaties en enkel wanneer er geen voorliggende voorzie-

ningen zijn. Dat wil zeggen, dat mensen geen beroep (meer) kunnen doen op sociale 

wetgeving. Het is voor deze mensen dat wij een deurcollecte houden na de vieringen 

op Kerstavond en 1e Kerstdag. Bij kerst hoort, gastvrijheid, warmte en liefde.  

Open uw hart voor deze mensen die het minder hebben dan u.  

Hiervoor hartelijk dank en een Zalig Kerstfeest. 

Deelgroep Heuvelland 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

27 januari: Jaarvergadering vanaf 20.00 uur. Daarna lezing door dr. Huiben. 

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom in lokaal Café Peerboom. 

Hoeskamerproject Epen 

Programma 2016: 

Donderdag 7 januari 2016 

Donderdag 4 februari 2016 

Donderdag 3 maart 2016 

Donderdag 7 april 2016 

Donderdag 12 mei 2016 

Donderdag 2 juni 2016 

Donderdag 7 juli 2016 

Donderdag 4 augustus 2016 

Donderdag 1 september 2016 

Donderdag 6 oktober 2016 

Donderdag 3 november 2016 

Donderdag 1 december 2016 

 

Belangrijke informatie: 

De Hoeskamer Epen is bedoeld voor de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. 

Aanmelden en afmelden kan tot 2 dagen van tevoren via 

HoeskamerEpen@gmail.com of bij Henny Piters,  4552256. 

Bij geen gehoor kunt u bellen met Frank de Vreeze,  8519124.  

Indien u zich niet tijdig voor de genoemde datum afmeldt, wordt de maaltijd € 6,00 bij 

u in rekening gebracht.  

Betaling van de bijdrage van € 6,-- bij aanvang van de maaltijd. In de prijs van € 6,-- 

zijn inbegrepen een 3-gangen menu, 3 consumpties en een activiteit. Gelieve gepast 

te betalen. 

Aanvang 12.00 uur - ontvangst is vanaf 11.30 uur in de leeszaal van het Patronaat in 

Epen. 

 

Nieuw in 2016: 

De Diner Cadeaubon. 

Hij is te koop bij de Hoeskamer Epen en de Spar. 

Hij kost € 6,00. 

 

 


