
Vrijdag  2 september: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor overledenen familie Mordang-Weerts. 

Voor ouders Pleijers-Schröders. 
 

Zaterdag 3 september: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Willems-Scheepers en zoon Jan Willems. 

Voor Wiel Sijstermans. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen.  

Tijdens deze viering is de collecte bestemd voor de MIVA 
 

Zondag  4 september: 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 
 

Vrijdag  9 september: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 
 

Zondag  11 september: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

Voor Pie Belleflame. 
 

Vrijdag  16 september: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Brauers-Thywissen en kinderen. 
 

Zaterdag 17 september: 

16.00 uur Gouden Huwelijksviering van Henri en Ynna Vluggen-Mordang. 

19.30 uur Volkszang  

Jaardienst voor Mathieu Debougnoux. 

Jaardienst voor ouders van Wersch-van Beurden. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor Elza Bleser-Debougnoux. 

Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

en ouders 
 

Mededeling 

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

10 september t/m 1 oktober. Misintenties uiterlijk maandag 5 september doorgeven. 
 

Zonnebloem afdeling Epen 

Op vrijdag 9 september organiseert de Zonnebloem afdeling Epen voor de zieken en 

bejaarden van ons dorp een uitstapje naar de Ruhrsee. Vertrokken wordt om 

10.00 uur per bus vanaf de parkeerplaats voor hotel Aurora. Thuiskomst is gepland 

omstreeks 17.30 uur. De kosten bedragen € 15,00 per persoon (inbegrepen busreis 

en diner). Iedereen die mee wil gaan kan zich opgeven voor 1 september a.s. bij: 

Astrid Vanwersch, Burg.Merckelbachlaan 9,  4552125. 
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Kindervakantiewerk Epen 

De stichting Kindervakantiewerk Epen zet zich in om in de eerste week van de zo-

mervakantie voor alle kinderen, woonachtig en/of schoolgaand in Epen, van 4-13 jaar 

vier onvergetelijke dagen te realiseren. In deze week wordt er door de organisatie 

een groot aantal activiteiten op touw gezet om de kinderen die vier dagen lang te ver-

maken. De rode draad van alle bezigheden is het in groepen bouwen van kleine hut-

ten met hout en diverse andere materialen. Hierbij worden de kinderen geholpen door 

de leiding. Deze leiding bestaat vooral uit jongeren uit Epen en omstreken en daar-

naast een deel ouders. Ieder jaar heeft het KVW weer een ander thema, het gehele 

programma wordt hier op afgestemd. Thema’s die de revue reeds hebben gepas-

seerd zijn: Robinson Crusoë, Tijdreizen, Toveren, Circus Apina, Le Tour de France, 

Hollywood, Olympische Spelen, 1001 Nacht, Kermis, Het Wilde Westen, Ik Hou Van 

Holland en ga zo maar door. Dit houdt in dat de stukjes theater en muziek, de spel-

letjes, het schminken, het maken van kleding en attributen, knutselen, schilderen, de 

spellen en natuurlijk het bouwen geheel in het thema worden verwerkt. Dit jaar is het 

thema 'Tirol'. Onze KVW wei zal worden omgetoverd tot een heuse alpenweide waar 

we zeker weten vele kleine Heidis en Peters zullen zien. De oudere kinderen vanaf 

groep 6, hebben de mogelijkheid om te blijven slapen in het Patronaat. Voor deze 

kinderen is er een aangepast avondprogramma met een bosspel, een vossenjacht/ 

levend cluedo, een stukje variété, lekker eten en disco. Het grootste slaapfeestje in 

Epen.  

Op donderdag wordt het KVW weer traditioneel afgesloten met een gezellige BBQ en 

feestavond voor alle kinderen, ouders, opa’s & oma’s, vrienden en kennissen en de 

gehele bevolking van Epen en omstreken. Men kan dan genieten van een hapje en 

een drankje, gezellige muziek en kijken wat de kinderen hebben gebouwd. Op deze 

avond worden er ook leuke activiteiten aangeboden die in het teken van het thema 

van dat jaar staan. Meestal hangen hier ook nog leuke prijzen aan vast! In een woord: 

Feest! Wij nodigen u dan ook van harte uit op donderdagavond 28 juli om het KVW 

van dit jaar met ons af te sluiten in Tirolerstijl op de alpenweide aan de Molenweg. 

Kijk ook eens op onze Facebook: www.facebook.com/kindervakantiewerkepen

'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  22 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-van de Weijer. 

Jaardienst voor overledenen familie Knubben. 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Piet Mulleneers. 

Uit dankbaarheid. 
 

Zaterdag 23 juli: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Anneke Habets-Dinessen. 

Jaardienst voor Remy Dodemont. 

Jaardienst voor Jef Mordant. 

Jaardienst voor familie Mordang-Weerts. 

Jaardienst voor Thomas en Maria Hollands-Blezer. 

Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 
 

Zondag  24 juli: 

12.30 uur Doopviering van Mila Theunissen. 
 

Vrijdag  29 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Reep-Peeters. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 
 

Zondag  31 juli: Volkszang 

10.45 uur Voor de overledenen familie Peter Belleflame. 
 

Vrijdag  5 augustus: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zaterdag 6 augustus: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Carl Schmidt en Elisabeth Janssens. 

 Jaardienst voor Sjef Vanderheijden. 

 Jaardienst voor ouders Schijns-Hoenjet. 

 Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Vrijdag  12 augustus: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 

Voor Hub en Bertine Hamers-Nicolaye. 
 

Zondag  14 augustus: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Schins-Thewissen. 

Jaardienst voor Funs Brauers. 

Jaardienst voor Winand Bleser. 

Jaardienst voor Piet en Alice Lardinois-Mordang. 

Jaardienst voor Suzanna Mordang. 

Voor Bertien Piters-Dodemont. 

Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

en ouders. 

Zegening van de Kroedwusch. 
 

Maandag 15 augustus: Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming 

19.30 uur Eucharistieviering in Kapel Heijenrath. 
 

Vrijdag 19 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Teerveer-Imdahl. 

 Jaardienst voor Betsie Rompen en ouders Rompen-Belleflamme. 

 Jaardienst voor Jef Pelsser. 

 Voor Leny Pelsser-Rompen. 

 Voor Nettie Brauers-Rompen. 
 

Zaterdag 20 augustus: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Jos Dingen. 

 Voor Josephine en Jozef Schröder. 

 Voor ouders Schlenter-Jaminon. 

 Voor Berti Kohl-Hausoul. 

 Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 
 

Vrijdag  26 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Patrick Mordant. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

Voor ouders Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 
 

Zondag  28 augustus: Vertrek Bronk naar Eperheide 

09.00 uur Bij slecht weer Plechtige Eucharistieviering in de kerk. 

Jaardienst voor ouders Mullenberg-Pleijers. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 
 

Maandag 29 augustus: 

09.00 uur Schuttersmis i.s.m. Schutterij Sint Paulus. 



Grote Bronk 

Dit jaar gaat de Grote Bronk naar het buurtschap Eperheide op zondag 28 augustus. 

Vertrek om 9.00 uur, opstellen in de Wilhelminastraat bij hotel de Kroon. 

De route is als volgt: Wilhelminastraat - Kapelaan Houbenstraat - Boeienstraat - 

Julianastraat (rustaltaar achter Hotel Ons Krijtland / woorddienst). 

Vervolg Julianastraat (Mariabeeld Eperheide / tafeldienst communie-uitreiking / 

slotgebed). Terug via Julianastraat naar Pastorie. Tantum Ergo, zegen en afsluiting 

met Harmonie die het lied "Aan U Koning der Eeuwen" speelt. 
 

Opstelling: 

1 Schutterij St. Paulus. 

2 Processiekruis en vaandel (St. Aloysius). 

3 Dames en meisjes van de Parochie. 

4 Mariagroep met rozenkrans. 

5 Mariavaandel. 

6 Gemengd Koor. 

7 Harmonie. 

8 Communiekantjes en schoolkinderen. 

9 Misdienaars en Acolieten. 

10 Hemel en Allerheiligste. 

11 Jongerenvereniging Epen. 

12 Vaandel (Onbevlekte Ontvangenis). 

13 Heren van de Parochie. 
 

Namens het processiecomité, George Mordant (secretaris). 
 

Geslaagd! 

Dorien Alberts HAVO Sophianum 

Mika Baan VMBO Sophianum 

Yves Boumans VMBO Sophianum 

Cas Burgers Gymnasium Sophianum 

Rick Hagelstein HAVO Sophianum 

Vincent Jonkers HAVO Sophianum 

Senne Vossen VMBO Sophianum 

Jesse Willems HAVO Sophianum 

Max Wetzels HAVO Sophianum 
 

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). 
 

Mededelingen Zij-Actief 

7 september: najaarswandeling. Opgeven vóór 30 augustus bij Mariet Bessems. 

Vertrek om 19.00 uur vanaf parkeerplaats bij Aurora. 

 

Vakantiegroet? Stuur eens een (kerk)kaart! 

Zijn de koffers al gepakt maar nog niet afgesloten? Dan snèl dit Kirkebledje erin met 

het adres van uw pastoor: Dorpsstraat 12, 6277 NE Slenaken. Waar u ook naar toe 

gaat, het zou leuk zijn als iedereen een (kerk)kaartje naar de parochie stuurt, om 

daardoor ook in de vakantieperiode onze verbondenheid te uiten met hen, die niet 

met vakantie (kunnen) gaan en thuis zullen blijven. Natuurlijk zorgen wij er dan voor, 

dat alle kaarten worden opgehangen aan het prikbord van onze kerk. Aan alle 

thuisblijvers die ook eens graag de benen willen strekken in eigen omgeving, maar 

toch graag iets méér willen zien dan drommen toeristen en wielerronde 385, geven 

we graag drie tips voor een rustig en ontspannen daguitstapje kort over de grens: 

 

1 In het Vlaamse Riemst vindt u ook op warme dagen verkoeling in de 

mergelgrotten; individuele bezoekers kunnen zich bij groepen aansluiten, 

reserveren is noodzakelijk via Toerisme Riemst - tel. 0032 12 44 03 75; na de 

rondleiding die 1½ uur duurt kunt u genieten van grottenbier met grottenkaas. 

 

2 Wandelaars en natuurliefhebbers vinden op warme zomerdagen schaduw en 

verkoeling in het waalse Dal van de Julienne, vlak onder Visé gelegen: een 

ware Geheimtipp voor wie graag een rustig en idyllisch plekje zoekt, men kan 

er de benen strekken, bootje varen, ook horeca is aanwezig. 

 

3 Ook in het Duitse Wurmtal tussen Aken en Herzogenrath komen natuur-

liefhebbers aan hun trekken, bij de romantische kasteelruine van Burg 

Wilhelmstein kunt u minigolfen en koffie drinken maar ook zeer prijsgunstig 

eten. 

 

Ook als u een uitstapje maakt, een kaart blijft altijd welkom! Waar u ook verblijft: fijne 

ontspanning, behouden thuiskomst en laten we ook de thuisblijvers niet vergeten!  

 

Uw pastoor Rick van den Berg 

 


