
Eerste Heilige Communie 2018 

Op zondag 22 april om 10.00 uur zullen de kinderen van groep 4 van Basisschool A 

Hermkes in Epen hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de St. Pauluskerk te 

Epen. Wij wensen alle kinderen hun ouders, broertjes en zusjes een hele stralende 

dag toe. De communicantjes van 2018 zijn: 
 

Celine van Baardewijk Heimansstraat 1B 6285 AM Epen 

Elin Blezer Julianastraat 20 6285 AJ Epen 

Sebastiaan Jongen ’t Veld 2 6285 NM Epen 

Benjamin Jongen ’t Veld 2 6285 NM Epen 

Tessa Loo Camerig 22 6294 NB Vijlen 

Robin Mertens Heijenratherweg 19 6276 PD Heijenrath 

Cas Notermans Schoolstraat 7 6285 BB Epen 

Achilles Sleijpen Wilhelminastraat 27 6285 AS Epen 

Quincy Vandenhove Wilhelminastraat 58 6285 AW Epen 

Sjoerd Voncken Beatrixweg 9 6285 NB Epen 
 

Kruisprocessies 

Wij nodigen u van harte uit om samen met de broedermeesters deel te nemen aan de 

kruisprocessies voor Hemelvaartsdag.  

Maandag 7 mei: 19.00 uur Kruisprocessie (geen H.Mis). 

Route: Kapl.Houbenstraat - Wilhelminastraat - Terzieterweg - Dorphoferweg - 

Witsebornsweg - Heimansstraat - Boeienstraat - Kapl.Houbenstraat - Kerk.  

Dinsdag 8 mei: 9.00 uur Kruisprocessie (geen H.Mis). 

Route: Kapl.Houbenstraat - Wilhelminastraat - Terzieterweg - tot aan de Kuttingerweg 

waar we zullen keren en weer terug via de opgang van Hotel De Kroon tot in de kerk.  

Woensdag 9 mei: 19.00 uur H.Mis en aansluitend de Kruisprocessie. 

Route: Kapl.Houbenstraat - Roodweg - Molenweg - Terpoorterweg - Wilhelminastraat 

- en terug via de opgang van Hotel De Kroon tot in de kerk.  

Op alle drie de kruisdagen wordt ter afsluiting van de processie in de kerk het Onze 

Vader gezongen.  

De Broedermeesters  
 

Opbrengst klabatteren 

Jordy, Fleur, Jelle, Timo, Veerle en Niek willen alle inwoners van Epen danken voor 

het mooie bedrag van € 625,00 dat zij met klabatteren hebben opgehaald. DANK U 

WEL! 
 

Rozenkrans bidden Kapelletje Terziet 

In de meimaand wordt bij het Kapelletje in Terziet de rozenkrans gebeden: iedere 

dinsdag en donderdag om 19.30 uur. Uitgezonderd in week 19 i.v.m. kruisprocessie 

en Hemelvaartsdag. 
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Communio 

 

Op school hebben de communiekinderen onlangs geleerd, dat het beter is om te 

zeggen: “Marc en ik zijn naar de kermis geweest“ dan: “Ik en Marc zijn naar de kermis 

geweest“. Immers wie zegt: “Ik en Marc”, zet zichzelf onbewust op de eerste plaats, 

terwijl voor de ander slechts een tweede plaats overblijft. En nog beter zou het 

natuurlijk zijn, om gewoon te zeggen: “Wij zijn samen naar de kermis geweest”, 

omdat dat kostbare woordje “wij” zoveel moois toevoegt en de grenzen van het eigen 

ik overstijgt en dat geldt zowel voor Marc als voor mij. 

Ook Christus zal dit in gedachte hebben gehad, toen Hij ons het Onze Vader leerde. 

Valt het ons niet op, dat dat gebed niet begint met de woorden: “Mijn Vader, die in de 

hemel zijt ...” maar met “Onze Vader” en dat overal van “ons” en nergens van “mijn” 

sprake is? Christus heeft immers gemeenschap willen stichten, hoezeer onze 

moderne tijd ook roept, dat religie alleen maar een privé-zaak is, die ieder voor zich 

betreft. De slogan “ieder voor zich en God voor ons allen” heeft daarom beslist geen 

bijbels fundament. 

Op zondag 22 april zullen tien kinderen voor het eerst de Heilige Communie 

ontvangen. Niet voor niets komt het woord “communie” van het Latijnse “communio”, 

dat “gemeenschap” betekent: gemeenschap met Christus, die zichzelf aan ons 

schenkt in het Heilig Sacrament en die ons daardoor ook verbindt met elkaar: gave 

én opgave tegelijk! Wij mogen onze kinderen daarom van harte feliciteren en wensen 

hen toe, dat zij op maandag 23 april niet alleen zullen zeggen, dat “Marc en ik de 

heilige Communie mochten ontvangen”, maar veelmeer dat “wij de heilige Communie 

mochten ontvangen” en dat die band mag doorwerken, hun leven lang. 

 

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) 

 

Donderdag 19 april: 

18.00 uur Boeteviering met communicantjes. 
 

Vrijdag 20 april: 

19.00 uur Voor ouders Vluggen-van de Weijer en overleden familieleden. 

 Voor ouders Hollands-Rompen. 

 Voor Leopold Vandenhove (Schutterij). 
 

Zondag  22 april: 

10.00 uur Eucharistieviering waarin 10 kinderen hun 1e H. Communie  

 ontvangen. 
 

Vrijdag 27 april: Geen H. Mis 
 

Zaterdag 28 april: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Jan en Lea Peeters-Loop. 

 Jaardienst voor ouders Karel Braun en Maria Braun-Schins. 

 Jaardienst voor ouders Loomans-Pluijmakers. 

 Jaardienst voor Mathieu Vluggen. 
 

Vrijdag 4 mei: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor Barbara Burgers-Alleleijn. 

 Voor Marieke Ubaghs-Blezer (Schutterij). 
 

Zondag 6 mei: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Fred Brauers. 

Jaardienst voor Sjef Loop. 

Jaardienst voor Pierre Habets. 

Jaardienst voor Wiel Gulikers. 

Voor Joep Belleflame. 

Voor Jef Notermans. 

Maandag 7 mei: 

19.00 uur Vertrek Kruisprocessie. 
 

Dinsdag 8 mei: 

19.00 uur Vertrek kruisprocessie. 
 

Woensdag 9 mei: 

19.00 uur Eucharistieviering aansluitend kruisprocessie. 
 

Donderdag 10 mei: Hoogfeest van Hemelvaart 

10.45 uur Mis aan Lourdesgrot te Slenaken.  
 

Vrijdag 11 mei: Geen H. Mis 
 

Zaterdag 12 mei: Volkszang 

07.30 uur Vertrek processie naar Moresnet. 

11.00 uur Mis in Moresnet opgeluisterd door Gregoriaans Koor. 

Voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen. 

Voor Jo Hesdal. 
 

Vrijdag  18 mei: Dankviering met de communicantjes 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Sjuf en Nelia Vluggen-Savelberg. 

Jaardienst voor Piet Willems. 

Jaardienst voor ouders Vluggen-Vaessen. 

Voor Piet Bleser (Schutterij). 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 18 mei voor de periode van 

19 mei t/m 23 juni. Misintenties uiterlijk maandag 14 mei doorgeven. 

 

Mededeling van het Kerkbestuur 

Opbrengst Paaseierenactie 2018 

De paaseierenverkoop is een goede traditie geworden. Dankzij de inzet van onze 

trouwe vrijwilligers, die de mooi gekleurde paaseieren weer bij u thuis brachten, 

mochten wij er 8.770 aan u verkopen.  

Wij, pastoor Van den Berg en de andere leden van het kerkbestuur, danken u allen 

en in het bijzonder de vaste groep verkopers, dat u ons weer heeft gesteund met 

deze actie. 

De opbrengst was, ondanks de wat hogere inkoopprijs, maar liefst € 1.248,75. 

De vrijwilligersgroep voor kerk en kerkhof hoopt hiermee, met noodzakelijk nieuw 

aangeschaft tuingereedschap, de reparatie/vervanging van de houten schutting op 

onze mooie begraafplaats nu te kunnen afronden. 
  



Bedevaartprocessie naar Moresnet 

Wij vertrekken op zaterdag 12 mei om 7.30 uur bij de pastorie onder muzikale bege-

leiding van een groep muzikanten van Harmonie Internos. Bij Hoeve "De Eik" van Jan 

Pinckaers houden we een pauze van ongeveer een half uurtje, waar men onder het 

genot van een kop koffie of thee de meegebrachte boterhammen kan eten. Aankomst 

in Moresnet ca. 10.45 uur waar om 11.00 uur de H.Mis wordt opgedragen door Pas-

toor Van den Berg. Na de H.Mis wordt aansluitend de zegen met het allerheiligste ge-

geven en onder het zingen van het Marialiedje "O Reinste der Schepselen" de bede-

vaartkaars naar de Mariakapel gedragen. Van 12.00 uur tot 13.30 uur pauze. Na de 

lunch gaan we om 13.30 uur de Kruisweg bidden in het Kruiswegpark. Na afloop van 

de Kruisweg gaat ieder op eigen gelegenheid huiswaarts.  

Namens het processiecomité, Henny Piters 
 

Mededelingen Zij-Actief 

4 mei: Dodenherdenking Wittem. Kerkdienst om 19.00 uur. 

16 mei: Lezing over d’r Kuusj door Joshua van Wersch. Opgeven vóór 10 mei. 

27 juni: Voorjaarswandeling. Vertrek om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel 

Aurora. Opgeven vóór 20 juni.  

Ook dit jaar organiseert de Rabobank de Clubkas Campagne. Wij willen iedereen 

vragen dit jaar op onze vereniging te stemmen. Elke Euro is er één. Er kan gestemd 

worden tussen 8 tot en met 23 mei. Wellicht kunnen jullie buren, vrienden, of familie 

vragen aan onze vereniging te denken. Bij voorbaat dank. Bestuur Zij-Actief Epen. 
 

Oud ijzeractie Steuncomité 

Op zaterdag 21 april zal het Steuncomité vanaf ca. 10.00 uur weer oud ijzer huis aan 

huis ophalen. Om te voorkomen dat andere ijzerinzamelaars hun slag kunnen slaan, 

graag het ijzer NIET de dag van te voren al buiten leggen. 
 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Op 19 april hebben wij een gezellige muziekmiddag. Aanvang 14.00 uur in het club-

lokaal Café Peerboom. U bent allen van harte welkom. 
 

Hoeskamer Epen  

Hoeskamer Epen organiseert elke 1e donderdag van de maand een gezellige bijeen-

komst vanaf 11.30 uur tot 16.00 uur. Om 12.00 uur wordt u verwend met een heerlijk 

driegangenmenu incl. drankjes. Daarna wordt er onder het genot van een kopje koffie 

met wat lekkers, gekaart, een spelletje gedaan, gesjoeld of gewoon gezellig gepraat. 

De kosten hiervan bedragen € 8,00 p.p. Opgeven kan tot uiterlijk de maandag eraan 

voorafgaand,  4552256. Moederdagtip! Cadeaukaarten zijn verkrijgbaar bij Spar 

Vluggen. 

 


