
Gedoopt: op 28 juni: Lars, zoon van Roland en Laura van Haren, Plaatweg 8. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

Overleden: Peter Belleflamme, Beatrixweg 16, Epen. 

Ron Saegaerd, Wilhelminastraat 10, Epen. 

Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 28 augustus voor de periode van 

29 aug. t/m 26 sept. Misintenties uiterlijk maandag 24 augustus doorgeven. 

 

Vooraankondiging Grote Bronk 

Op 30 augustus gaat de Grote Bronk naar Terziet. Meer informatie in het volgende 

Kirkebledje. 

 

Bedevaart naar Banneux 

De dekenale bedevaart naar Banneux zal worden gehouden op donderdag 10 sep-

tember. Het thema dit jaar is: 'Heer, leer ons bidden'. 

Het kerkelijk zangkoor uit Eijsden zal de viering in Banneux muzikaal ondersteunen. 

Aanmelden kan op de gebruikelijke wijze via de contactpersonen. 

 

Geslaagd! 

Sam Bessems VMBO Sophianum Nijswiller 

Dominique Brauers HAVO Sophianum Gulpen 

Archer Gerrickens Gymnasium Sophianum Gulpen 

Jelke Gulpen Atheneum Sophianum Gulpen 

Mex Janssens HAVO Sophianum Gulpen 

Balou de Joode Atheneum Sophianum Gulpen 

Stijn Meijs VMBO Sophianum Nijswiller 

Bas Peters HAVO Sophianum Gulpen 

Joyce Ploemmen VMBO Sophianum Nijswiller 

Wessel Trimbach VMBO Sophianum Nijswiller 

Levi Vossen VMBO Sophianum Nijswiller 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd! 

Ben jij ook geslaagd en staat je naam niet in bovenstaand lijstje? Graag even een 

mailtje naar Josine Pietersma (wim.pietersma@home.nl). 

 

Opbrengst collecte Ango 

De collecte van de Ango heeft dit jaar in Epen het mooie bedrag van €712,74 

opgebracht. Hartelijk dank hiervoor. 
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Heeft het NOS Journaal bericht? 

De aanslag vorige maand op drie katholieke kerken in Frankrijk (heeft het NOS 

Journaal bericht?) heeft ons op bittere wijze twee dingen duidelijk gemaakt. Ten 

eerste dat het terrorisme angstvallig dichtbij gekomen is. Ten tweede dat ook en met 

name christenen het doelwit zijn van terrorisme. Nu is dat laatste niet nieuw. Op 

24 april jl. werd wereldwijd stil gestaan bij 100 jaar Volkerenmoord op de Armeniërs, 

waarbij naar schatting 2½ miljoen christenen systematisch om het leven zijn 

gebracht. Historici wijzen erop dat deze genocide model stond voor de latere 

Holocaust. Toen Hitler zijn duivelse plannen ontvouwde zei hij dan ook, quasi als 

rechtvaardiging: “och, wie praat er nog vandaag de dag over het lot van de 

Armeniërs?” Vandaag de dag zijn christenen met afstand de grootste groep onder 

alle vervolgden wereldwijd, van Nigeria tot aan Pakistan, maar: “wie praat er nog 

vandaag de dag” over hun afschuwelijk lot? Wie praat er over de kruisiging van 

christenen in het Midden-Oosten, over de schending van Maaloula, over het 

overboord gooien van de twaalf christenen door moslimbootvluchtelingen, over de 

executie van tientallen christelijke vluchtelingen uit Ethiopië op het Libische strand 

(heeft het NOS Journaal bericht?) Al eerder spraken gematigde moslims in het 

Midden-Oosten hun verbazing uit over het gebrek aan steun, die christenen uit Syrië 

en Irak vanuit het Westen ontvangen, want buiten paus Franciscus neemt slechts een 

enkeling het voor hen op. Is ons Westen zo druk met economisch zelfbelang en met 

het zichzelf op de borst kloppen over het opkomen voor de mensenrechten, dat wij 

totaal onverschillig staan tegenover hun lot? Wanneer wij komende maand weer in 

processie de straat opgaan, dan is dat bepaald niet vanzelfsprekend. Want hoeveel 

christenen wereldwijd kunnen er ongestraft voor hun geloof uitkomen en de straat op 

gaan? Laten wij daarom op die dag heel bijzonder aan hen denken en voor hen 

bidden. Maar bidden wij ook voor hun vervolgers, dat God hun harten mag ombuigen 

en hen geneest van hun fanatieke blindheid. Immers het gaat ons ook wat aan. Dat 

hebben de aanslagen in Frankrijk nu wel geleerd. 

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 17 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-v.d. Weijer. 

 Jaardienst voor overledenen familie Knubben. 

 Jaardienst voor ouders Reep-Peeters. 

 Jaardienst voor ouders Mordang-Weerts. 

 Jaardienst voor Sjef Mordant. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Bertien Pleijers-Schröders (Buurt). 

 Voor Mieke Vluggen-Mordang (Schutterij). 
 

Zaterdag 18 juli: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Bessems-Brauers. 

Jaardienst voor Remy Dodemont. 
 

Vrijdag  24 juli: 

19.00 uur Voor Berti Kohl-Hausoul. 
 

Zaterdag 25 juli: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Anneke Habets-Dinessen. 

Jaardienst voor Josephine Schröder. 

Voor Sjef Straat en overleden ouders Straat-Pleijers. 
 

Vrijdag  31 juli: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 1 augustus: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Schijns-Hoenjet en grootouders Hoenjet. 

Jaardienst voor Funs Vaendel. 

Voor Bepke Vaendel-Kruijen (Buurt). 
 

Zondag  2 augustus: 

12.00 uur Doopviering van Ilya Habets. 
 

Vrijdag  7 augustus: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Jaardienst voor Susanna Mordang. 

 Voor Twen Mordang. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Dolf Limpens en overleden familieleden. 
 

Zondag 9 augustus: Volkszang 

10.45 uur Jaardienst voor Funs Brauers. 

 Jaardienst voor Sjef Vanderheijden. 
 

Vrijdag 14 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Betsie Rompen en ouders Rompen-Belleflamme. 
 

Zondag 16 augustus: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Winand Bleser. 

 Jaardienst voor echtelieden Piet Lardinois en Alice Mordang. 

 Jaardienst voor ouders Schins-Thewissen. 

 Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

 en ouders. 

 Na afloop zegening van de Kroetwusch. 
 

Vrijdag 21 augustus: 

19.00 uur Jaardienst ouders Teerveer-Imdahl. 

 Voor Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 
 

Zaterdag 22 augustus: 

11.30 uur Doopviering van Evi Haenraets. 

19.00 uur Volkszang 

 Jaardienst voor Jos Dingen. 

 Jaardienst voor Carl Schmidt en Elisabeth Janssens. 

 Jaardienst voor Maria Steffens-Ubaghs. 

 Voor ouders Schlenter-Jaminon. 

 Voor Joseph en Josephine Schröder. 

 Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Voor Bertien Pleijers-Schröders (Buurt). 

 Voor Mathieu Ubaghs en zoon Mathieu. 

 Voor Sjuf Blezer. 
 

Vrijdag  28 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Patrick Mordant. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overledenen familie. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 
  



Mededelingen Zij-Actief 

Dit jaar gaat het reisje naar Koningswinter, Remagen en Ahrweiler. Iedereen die mee 

wil gaan, gelieve zich vóór 5 augustus aan te melden door € 56,-- over te maken op 

rekeningnummer NL81RABO0114402531 t.n.v. Zij-Actief Epen. Niet-leden die mee 

willen, kunnen zich aanmelden door € 62,-- over te boeken. 

We wensen iedereen een fijne zomervakantie. 
 

EK Gaffelhangen Epen 

17 juli EK Gaffelhangen op het Patronaatsplein. 
 

"Lach Yoga" in het Patronaat Epen 

Als opening van het nieuwe yoga-seizoen wordt een speciale lachsessie georgani-

seerd, en wel op maandag 7 september om 11.00 uur. Iedere belangstellende is 

welkom. Hoe meer mensen lachen hoe meer vreugde. De kosten bedragen € 10,-- 

voor de gastdocent en de huur van de zaal. Aanmelden en betalen kan bij Marianne 

Valkenberg, Gulperweg 8 Epen of marianne.valkenberg0701@gmail.com of  

0653430196. 
 

Zonnebloem afdeling Epen naar Banneux en Monde Sauvage 

Op vrijdag 25 september organiseert de Zonnebloem afdeling Epen voor de zieken 

en bejaarden van ons dorp een uitstapje naar Banneux en Safari Park Monde 

Sauvage. Vertrokken wordt om 10.00 uur per bus vanaf de parkeerplaats voor hotel 

Aurora. Aankomst in Banneux is omstreeks 11.00 uur waar u in de gelegenheid bent 

de kapel te bezoeken. Om 11.30 uur gaan we richting restaurant om te dineren. 

Rond 13.00 uur rijden we verder naar het Safaripark Monde Sauvage waar we met 

een treintje langs de wilde dieren zullen rijden. Tevens kunnen we een drietal shows 

bijwonen van papegaaien, zeeleeuwen en roofvogels. Daarna vrije tijd. U kunt dan 

een wandeling maken door het park maken of het restaurant bezoeken voor koffie. 

De kosten bedragen € 15,00 per persoon (inbegrepen busreis, entree park en diner). 

Iedereen die mee wil gaan kan zich opgeven voor 18 september a.s. bij: Astrid 

Vanwersch, Burg.Merckelbachlaan 9,  4552125. 
 

Garage-Sale - vlooienmarkt 

Op zondag 13 september organiseren Wim Pietersma en René Alberts een vlooien-

markt langs garages in Epen. Een wandelroute zal de bezoekers langs deelnemende 

verkooppunten leiden. Voor informatie en/of deelnamevoorwaarden kunt u contact 

opnemen met Wim Pietersma,  4501800, of René Alberts,  4551268. Inschrijving 

is mogelijk tot 30 augustus bij Wim Pietersma. 
 

Sleutelbos verloren 

Verloren, sleutelbos met ronde rode sleutelhanger met in het midden een kleine 

zandloper. 2 grote sleutels zijn genummerd met nr. 3 en nr. 12. Tegen beloning terug 

te bezorgen Burg. Merckelbachlaan 1, Epen. 

 

Initiatief groep Zelfsturing Epen 

De informatieavond op 9 juni jl. waarop de resultaten van de enquête werden gepre-

senteerd, is een geslaagde avond geweest dankzij jullie goede opkomst. Wij zijn ver-

heugd dat zich diverse mensen hebben opgegeven om mee te denken in een van de 

werkgroepen Sociaal of Fysiek.  

 

Dit neemt niet weg dat er altijd nog plaats is voor mensen die graag samen met ons 

willen denken en werken aan onderwerpen die wij Epenaren belangrijk vinden voor 

de leefbaarheid en de toekomst van ons dorp. Door u aan te melden voor een van 

deze werkgroepen kunt u bijdragen aan de realisatie van een dorpsontwikkelingsplan. 

Een plan van en voor de inwoners van Epen. Uw deelname en inbreng wordt hoog 

geschat. Schroom niet en geef u op bij een van de leden van de Initiatiefgroep Zelf-

sturing (Ruud Belleflamme, Jasper Burgers, Helma van Haren, Jan Jansen, Bert 

Ubaghs en Elian Vanderheijden).  

We starten met het Dorpsontwikkelingsplan na de zomervakantie. 

 

Korte termijn projecten 

• De wegreconstructie tussen Epen en Mechelen start meteen na de bouwvak. 

Vanuit de werkgroep Fysiek zijn 2 personen afgevaardigd die de contacten onder-

houden tussen gemeente en aannemer enerzijds en de inwoners anderzijds via 

onze Initiatiefgroep. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen en acties. 

• Het behoud van de pinautomaat en het sluiten van het VVV kantoor en de vermin-

dering van de dienstverlening aan onze toeristen. De groep heeft middels een 

brief aan het college van B en W laten weten wat de mening en zorgen van de 

Epenaren en buurtbewoners zijn, zoals uit de enquête is gebleken. Er is deel-

genomen aan het overleg op 17 juni tussen de directie van het VVV Zuid-Limburg, 

de gemeente en de Ondernemersvereniging Epen.  

 

Communicatie 

Wij communiceren met u middels de facebooksite Epen zelfsturing, de internetsite 

http://www.epen-limburg.nl en/of ‘t Kirkebledje. Op de internetsite kunt u ook de 

resultaten van de enquête nog eens op u gemak bekijken. U kunt ons ook eenvoudig 

via epen.zelfsturing@hotmail.com bereiken. 

 

 


