
Mededeling van de Parochieraad 

In onze parochie zijn er af en toe vragen over hoe en wat rondom een zieke of bij 

overlijden van een dierbare. Wie moet u daarvoor benaderen? Wij willen u in dit 

berichtje informeren hoe het één en ander in z’n werk gaat. 

Helaas sturen de ziekenhuizen geen bericht meer aan de parochies als iemand van 

de betreffende parochie daar is opgenomen. Als iemand graag pastoor Van den Berg 

wil spreken voor een huisbezoek, of bij ziekte of bij een overlijden, dan is pastoor 

altijd te bereiken onder dit tel.nr. 043-4573234. Wanneer pastoor niet gelijk opneemt, 

kunt u gerust de voicemail inspreken. Hij belt dan spoedig terug.  

Bij een overlijden van een dierbare gaat dit net zo in z’n werk. De familie zoekt zelf 

contact met onze pastoor om te overleggen over klokken luiden, avondwake, 

uitvaartmis en begrafenis of crematie. 

U kunt natuurlijk ook iemand van de parochieraad aanspreken over een zieke of een 

bezoekje van pastoor aan de familie, een moeder of vader, een vriend, kortom aan 

iemand die daar behoefte aan heeft. Zij geven dit dan ook door aan pastoor Van den 

Berg. 

De parochieraad 

Roberto Habets, secretaris, stpaulusepen@gmail.com 

Henny Piters 

Peter en Gerjo Pecher 

 

Het verleden begraven 

Een brug die je niet oversteekt is een gemiste kans op een ander leven. Chinees 

spreekwoord 

Sommige mensen hebben geleerd er niet meer over te praten, als iemand overleden 

is. Ze hebben het verleden niet alleen begraven, maar hebben de grond erboven nog 

eens extra hard aangestampt. Het is moeilijk iets te laten groeien op grond die zo 

hard is aangestampt zeker als je die aarde niet kunt of mag omspitten. De vraag 

waarom? Daar krijg je vaak geen antwoord op. Daar is ook geen antwoord op te 

geven. De echte troost zit vaak niet in het antwoord maar in het steeds weer kunnen 

stellen van de vraag. 

De werkgroep “Ruimte voor verdriet” organiseert een cursus voor mensen die een 

partner, een kind, een broer, zus, of geliefde verloren hebben. Er wordt in groepen 

gewerkt. Zo’n groep kan een bron van inspiratie zijn, die laat zien hoe je uit crisissen 

nieuwe mogelijkheden kunt putten. Het opent perspectieven voor mensen die met 

verdriet en verlies worden geconfronteerd. Laat u informeren door de website: 

www.ruimtevoorverdriet.nl. 

Geef je op per e-mail of bel. Jacques Vestjens, jmlvest@planet.nl of mobiel 06-

24959086, of J. Vestjens Bekkerveld 29 Heerlen 

Deze groepen komen bij elkaar in de periode van november tot mei. Plaats en tijd 

worden nog nader gegeven. De deelname is gratis. 
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Eén Kerkbestuur 

Tijdens een sfeervolle plechtigheid en onder grote belangstelling heeft onze nieuwe 

deken Paul Bronneberg op zaterdag 16 september het nieuwe kerkbestuur van onze 

federatie Epen, Mechelen en Slenaken beëdigd. Naast mij als voorzitter bestaat ons 

nieuwe kerkbestuur uit zes leden, telkens twee van iedere parochie. Ook de taken 

van vicevoorzitter, penningmeester en secretaris zijn gelijkmatig over de drie pa-

rochies verdeeld. Vicevoorzitter is Gerjo Pecher-Dimmedal (Epen), penningmeester 

Anita Klinkenberg-Eijdems (Mechelen) en secretaris Guil Lemmerlijn (Slenaken).  

De overige leden zijn: Huub Colen (Mechelen), Kathy Fischer (Slenaken) en Roberto 

Habets (Epen). En ofschoon sommige mensen onder het juk van de politieke correct-

heid niet langer over de verdeling tussen dames en heren durven spreken, zij fijntjes 

opgemerkt, dat beide groepen in ons bestuur evenredig verdeeld zijn.  

Naast het kerkbestuur zal er in iedere parochie ook een parochieraad van start gaan, 

die onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur zorg zal dragen voor de plaat-

selijke en pastorale aangelegenheden. Vanuit het kerkbestuur zullen pastoor en ten-

minste één lid in de parochieraad zitting nemen en verder hebben twee scheidende 

leden van het oude kerkbestuur zich bereid verklaard, om in de parochieraad verder 

te willen gaan, te weten: Henny Piters en Peter Pecher, terwijl ook nieuwe leden de 

parochieraad gaan versterken.  

De vorming van één kerkbestuur voor onze parochies staat natuurlijk niet op zichzelf: 

overal in ons bisdom wordt immers tot samenwerking opgeroepen en gestimuleerd. 

En toch zal de toekomst niet alleen afhangen van nieuwe en andere structuren, maar 

veel meer van actieve betrokkenheid en levendig geloof, die toch het fundament zijn 

van iedere geloofsgemeenschap. Met name de belangeloze inzet van zovele vrijwilli-

gers is daarbij van onschatbare waarde. 

Tenslotte is een dankwoord op zijn plaats aan de leden van de oude kerkbesturen, 

die in de afgelopen jaren heel wat uurtjes van hun vrije tijd aan de gemeenschap ge-

schonken hebben en wensen wij het nieuwe kerkbestuur veel wijsheid en optimisme 

toe om metterdaad haar steentje bij te dragen aan de Kerk van morgen. 

Uw pastoor Rick van den Berg  

'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  29 september:  

19.00 uur Voor Wiel Gulikers. 

Voor Jef Mordant. 

 

Zondag 1 oktober: 

09.15 uur Jaardienst voor Ciska Noteborn. 

 Aansluitend Rozenkransgebed in de kerk. 

 

Vrijdag 6 oktober: 1e Vrijdag van de maand, gezinsmis in het teken van  

19.00 uur Dierendag 

 Jaardienst voor ouders Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zondag 8 oktober: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Straat-Notermans. 

 Jaardienst voor ouders Piters-Dodemont. 

 Jaardienst voor overledenen familie Crombach-Kubben. 

 Jaardienst voor overledenen familie Gulikers-Van de Weijer. 

 Jaardienst voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor Jo Hesdal. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Lies Straat. 

 Voor Marieke Ubaghs-Blezer. 

 Voor ouders Harry en Henriëtte Frijns-Prickaerts. 

 T.g.v. het Gouden Huwelijksfeest van André en Marie-José 

 Steinschuld-Lousberg. 

 

Vrijdag 13 oktober: 

19.00 uur Jaardienst voor Bernhard Vluggen en Anna Catharina Vluggen. 

 Voor Piet Mulleneers. 

Zaterdag 14 oktober: Jubileumviering Schutterij St. Paulus Epen,  

18.00 uur opgeluisterd door Gemengd Koor 

Jaardienst voor Jo Mordang. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor Paul Crombach. 
 

Vrijdag 20 oktober:  

19.00 uur Jaardienst voor Bertien Mordang. 

 Jaardienst voor ouders Piters-Aarts. 

 Jaardienst voor ouders Piters-Huijnen. 

 Voor ouders Van de Berg-Mordang. 

 Voor een bijzondere intentie. 
 

Zondag 22 oktober: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur 1e Jaardienst voor Jean Straat. 

  Voor Leopold Vandenhove. 

11.45 uur Doopviering van Riv Connotte. 
 

Zaterdag 28 oktober: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Jacques Schonmacker. 

Jaardienst voor Gerard van de Meiracker. 

Jaardienst voor Em. Pastoor Jacques Mohr en zus Maria. 

Jaardienst voor ouders Van Houtem-Schmeetz. 

Voor Mia Vluggen-Vaessen. 

Voor ouders Jan en Lea Peters-Loop. 

Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

Voor ouders Janssens-Lardinois en ouders Schonmacker-Hermans. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 27 oktober voor de periode van 

28 oktober t/m 25 november. Misintenties uiterlijk maandag 23 oktober doorgeven. 
 

Rozenkransprocessie 

De Rozenkransprocessie van 1 oktober a.s. vervalt. Hiervoor in de plaats wordt de 

Rozenkrans gebeden in de kerk na de H. Mis van 9.15 uur. 
 

Grote Bronk 

Op 27 augustus jl. trok de jaarlijkse Grote Bronk weer door Epen. De weergoden 

waren ons goed gezind en mede door de inzet van vele vrijwilligers en zeker ook door 

al diegene die meeliepen hebben we ervoor gezorgd dat we er samen iets moois van 

hebben gemaakt. Vooral voor de gasten in Epen is dit een voorbeeld van saamhorig-

heid en een prachtige traditie die wij niet verloren moeten laten gaan. Velen komen 

dan ook speciaal de laatste zondag van augustus naar Epen om dit te mogen mee-

maken. Het Processiecomité en het Kerkbestuur danken eenieder zonder uitzon-

dering hiervoor.  



 

Mededelingen Zij-Actief 

11 oktober: Modeshow door boetiek Romanza uit Vaals en Gulpen gaat niet door 

wegens ziekte. 

17 oktober: Wandeling met Maria Spauwen in Eijsden. Wij vertrekken rond 14.00 uur. 

Opgeven bij Mariet Bessems. Nadere informatie volgt nog. 

24 oktober: Kringcontactavond. Inloop van 19.00 uur tot 19.30 uur met koffie en vlaai. 

Kosten € 8,--. Aanmelden bij Mariet Bessems vóór 15 oktober. 

 

 

 

Hubertusconcert Wahlwiller 

Op zondag 15 oktober zal Vocaal Ensemble Donna Voce een Hubertusconcert ver-

zorgen in de Sint Cunibertuskerk van Wahlwiller. Dit concert staat in het teken van de 

jacht en op deze dag start het officiële jachtseizoen. Het concert is een vertaling uit 

de Deutsche Bauernmesse ofwel de St. Hubertus-Messe, geschreven door Annette 

Thoma. De unieke vertaling in het dialect is gemaakt door de eigen dirigent Hans 

Geerkens, op piano begeleid door Hisae Kuijpers en op viool dochter Emi Kuijpers. 

We zijn trots erop dat de Jachthoornblazers Sint Michaël uit Epen het concert muzi-

kaal aanvullen met hun speciale klanken. Ook zal Patricia Franken en Roy Scheffers 

enkele duetten ten gehore brengen. Hub van Loo zal tekst en uitleg geven, eveneens 

in het dialect, over het jachtgebeuren en de achtergrond. Laat u mee voeren in deze 

bijzondere wereld. De aanvang van het concert is om 16:00 uur en de toegang is 

gratis. Een vrijwillige bijdrage zouden we na afloop zeker waarderen. Wij kunnen 

geen plaatsen reserveren, dus wees op tijd. De kerk is open vanaf 15:00 uur. Na 

afloop van het concert bestaat de mogelijkheid om buiten, onder de speciaal 

ingerichte en verwarmde luifel van “Gasterij A Gen Kirk”, gezellig na te praten en af te 

sluiten met een drankje.  

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat Donna Voce. Chantal 

Crutsen, secretariaat@donnavoce.nl. 

In samenwerking met Gasterij A Gen Kirk bestaat de mogelijkheid om vooraf of na 

het concert een wildmenu te nuttigen. Vooraf reserveren is hiervoor noodzakelijk. 

Telefoon Gasterij A Gen Kirk 043-8526943. 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@donnavoce.nl

