
Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Uitstapje Beeldenmuseum Vaals 

Op donderdag 22 februari brengen wij een bezoek aan het Beeldenmuseum te Vaals. 

Wij vertrekken om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats tegen over Hotel Aurora. Wij 

gaan met eigen vervoer. Ieder die geen vervoer heeft, dit graag melden. Personen 

die nog mensen kunnen meenemen dit ook graag melden. De kosten van dit tripje 

bedragen € 5,00. Mensen die geen vervoer hebben betalen € 2,00 voor het 

meerijden. Wij maken o.l.v. een gids een rondleiding door het museum. Daarna 

drinken wij gezellig 2x koffie of thee met 1x gebak. Aanmelden vóór 15 februari bij 

Marei,  4551318, of bij Leonie,  06-53168820. U kunt het gepaste geld in een 

enveloppe met uw naam erop afgeven bij het bestuur, of betalen bij vertrek. WEL 

AANMELDEN! 
 

Mededeling Paasviering 

De Paasviering vindt plaats op donderdag 29 maart. LET OP: 13.30 uur in Café 

Peerboom. Nader bericht volgt. 
 

Contributie 2018 

Leden die de contributie over het jaar 2018 nog niet betaald hebben, kunnen € 15,00 

overschrijven op bankrekening nr. NL66RABO0132205696 t.n.v. Ouderenvereniging 

“Onder Ons“ Epen. 
 

Heemkundevereniging Uit Ons Krijtland 

Enigszins verrassend was de 1e oplage van het boek: Markante Epenaren I binnen 

één week totaal uitverkocht. Er bleek nog zeer veel interesse te zijn. Tientallen 

geïnteresseerden lieten zich daarom op een reserveringslijst plaatsen. De heem-

kundevereniging moest wel nadrukken. De uitlevering daarvan staat gepland voor 

week 7. Te verwachten valt dat vanaf 20 februari a.s. de boeken weer leverbaar zijn. 

De mensen die gereserveerd hebben ontvangen bericht. Andere geïnteresseerden 

kunnen terecht bij de Spar Vluggen in Epen, bij de kloosterwinkel in Wittem of bij Wim 

Creusen,  4551885, of Leon Mertens,  4551736. 
 

Mededelingen Zij-Actief 

21 februari: Optreden door Ruud Verhoeven. 

2 maart: Wereldgebedsdag 15.00 uur in de toeristenkerk te Gulpen. Het thema is 

“Vrouwen in Suriname”. Met medewerking van Pastoor Jansen. 

14 maart: Lezing door de heer van Loo over geprepareerde dieren. 

28 maart: Lezing over rouwverweking door Lillianne Habets. Spreekster Monique 

Bremer. 
 

Een verzoek aan de hondenbezitters van ons dorp 

Op het trottoirs vanaf de Terpoorterweg tot in het dorp, ligt ontzettend veel honden-

poep. Zouden mensen die hun hond uitlaten dit s.v.p. willen opruimen. Het wordt 

steeds erger vandaar deze oproep. 
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Ieëpe Burckbrêane 2018 

Op 18 februari wordt in Epen voor de 450e 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 2018 vrij vertaald: “om de overwinning van het goede 

over het kwaad te vieren”. Wij wensen u in ons bijzonder jubileumjaar dan ook ALLE 

GOEDS toe. 

Het programma van zondag 18 februari ziet er als volgt uit: 

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

13.15 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 

parkeren. 

Jong en oud zijn op zaterdag 17 februari vanaf 9.30 uur van harte uitgenodigd bij het 

maken van de fakkels. Een speciaal welkom aan onze schooljeugd. Locatie: Hotel 

Berghoeve aan de Julianastraat 20. Houdt er rekening mee dat de kinderen de brand-

bare materialen moeten kunnen tillen. Niet gebonden snoeihout, planken met spij-

kers, 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 aanwijzingen 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 dragen waardoor brandgevaarlijke 

situaties voorkomen kunnen worden. Tenslotte willen wij u er met klem op wijzen dat 

deelname aan alle activiteiten van vereniging Burckbrêane voor EIGEN RISICO zijn. 

Na het in brand steken van de Burck 2018 wordt er warme chocolademelk uitgedeeld 

en is er aansluitend muziek in onze dorpscafés. Een plezierig Burckbrêane 2018!  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 17.00-19.00 uur 
 

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

bijzondere vieringen: stlambertaliege@hotmail.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172  
 

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

 

Vrijdag  9 februari: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 
 

Zondag  11 februari: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor en m.m.v.  

10.45 uur C.V der Vooseschtoets  

Voor ouders Harrie Frijns en Henriëtte Frijns-Prickaers en  

overleden familieleden. 

Voor Alice Kallen-Frijns v.w. verjaardag. 

Voor levende en overleden leden van C.V. der Vooseschtoets. 
 

Woensdag 14 februari: Aswoensdag: Dag van Vasten en Onthouding 

19.30 uur Eucharistieviering met gelegenheid tot het ontvangen van het  

askruisje. 
 

Vrijdag 16 februari: 

 Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 17 februari: 

14.00 uur Doopviering van Celine en Laura van Baardewijk in het bijzijn van 

 de communicantjes. 
 

Zondag 18 februari: 1e Zondag van de Vasten; Burckzondag, opgeluisterd 

10.45 uur door Gregoriaans Koor 

 Jaardienst voor Mathieu Ubaghs. 

 Jaardienst voor Jeng Heusschen. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor ouders Mathieu en Marieke Ubaghs-Blezer en dochter Maria. 

 Voor Sjuf Blezer. 
 

Vrijdag 23 februari:  

19.00 uur Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

 Voor François Weber. 
 

Zondag 25 februari: 2e Zondag  van de Vasten, opgel. door Gemengd Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Josephine Brauers. 

Vrijdag 2 maart: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zaterdag 3 maart: 3e Zondag van de Vasten, volkszang 

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

parochie. 

Jaardienst voor Leo Notermans. 

Jaardienst voor Berti Kohl-Hausoul. 

Jaardienst voor Jean Habets. 

Jaardienst voor François Notermans. 

Jaardienst voor Harie Vleugels. 

Voor Jo Hesdal. 

Voor Jef Notermans. 

Voor Maria Franssen-Conjards. 

 

Vrijdag  9 maart: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 

 

Overleden: Joep Belleflame, verblijvende verzorgingshuis Molenberg, Heerlen. 

 Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

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

10 maart t/m 31 maart. Misintenties uiterlijk maandag 5 maart doorgeven. 

 

Vooraankondiging Paaseierenactie 

Van 21 t/m 24 maart is er weer de jaarlijkse Paaseierenactie. Meer informatie in het 

volgende Kirkebledje. 

 

Potgrondactie 2018 

Voor de 3e keer op rij wordt er door schutterij St. Paulus een potgrondactie gehouden 

in Epen en omliggende buurtschappen. Halverwege februari zal het bestelformulier 

worden rondgebracht, een week later zullen de formulieren huis aan huis worden in-

gezameld, waarbij ook meteen de betaling van de bestelling zal plaatsvinden. Vervol-

gens zal op zaterdag 17 maart de potgrond worden uitgebracht. Dus de grond wordt 

die dag bij u thuis afgeleverd, zonder dat u er zelf mee moet sjouwen of aanwezig 

hoeft te zijn. Ook dit jaar geldt weer, we komen niet voor sponsoring van de Schut-

terij, maar om het makkelijker te maken voor u, waarbij we uiteindelijk toch beiden 

een voordeel hebben. Er zullen alleen 40 liter zakken bemeste potgrond worden aan-

geboden. Dus mocht u potgrond nodig hebben, wacht dan ook nu weer even tot half 

maart! Info: webmasterstpaulus@gmail.com 

 


