
Een vraag van onze kerkhof- en onderhoudsgroep 

Het is voor de oudere leden van de kerkhof- en onderhoudsgroep van de kerk 

gelukkig nog een normale zaak. Je voelt je betrokken bij onze gemeenschap en bent 

lid van een vereniging, of een werkgroep in ons dorp of onze parochie. 

Echter, onze trouwe vrijwilligers van de groep, waarvan de meesten al meer dan 20 

jaar hun werkzaamheden uitvoeren, worden een beetje ouder.  

Na het vertrek van Henk Noteborn heeft de groep besloten te proberen of het moge-

lijk is het onderhoud van Henk ook over te nemen. In de komende jaren lukt dat nog 

wel. Dat is een mooi streven, echter voor de toekomst zonder nieuwe vrijwilligers is 

dat bijna niet mogelijk. Dus vragen zij om uitbreiding! Zij hopen dat jongeren zich bij 

deze groep aansluiten zodat de toekomst verzekerd is. 

Omdat onze groep en ons kerkbestuur er zeker van willen zijn dat in de toekomst ons 

kerkhof er nog steeds mooi en verzorgd bij zal liggen en kleine klussen in de kerk 

worden gedaan, vragen wij uw hulp. 

Dat kan eenmalige hulp zijn zoals een schilderklus, een bouwkundig klusje, elektra-

klus, vliegen in de toren opruimen, 4x per jaar onkruid wieden, hagen scheren, con-

tainers wekelijks aan de straat zetten, het aanbrengen van nieuwe kiezel of 1x per 

jaar graven ruimen. 

Heeft u er zin in? Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, bel: Hans 

Sleijpen, hij helpt u graag verder. Dit kan op 043-4551821 of mobiel 06-20887118. 

 

Koffie na de Mis 

Ieder jaar organiseert het Jongerenwerk van het Bisdom Roermond een Zomer-

weekend in september en voor dit jaar hebben zij (terecht) hun keuze laten vallen op 

ons mooie Epen. Het gaat om een groep van ongeveer twintig jongeren en vooraf al 

hebben zij kenbaar gemaakt, dat zij graag de H. Mis in Epen willen meevieren en wel 

op zondag 23 september a.s. 

Omdat zij bij ons te gast zijn, willen zij graag iets terug doen en zo nodigen zij ons 

van harte uit, om aansluitend aan de H. Mis koffie met een broodje te presenteren op 

een nader te bepalen locatie bij de kerk. Zij zouden het erg op prijs stellen, om zo met 

zoveel mogelijk parochianen in contact te komen, in een ongedwongen en ontspan-

nen sfeer. 

Indien daar belangstelling voor bestaat, zijn zij ook graag bereid om na de koffie een 

sport- of spelactiviteit aan te bieden voor jong en oud. Daarom willen wij ook graag 

alle kinderen en jongeren van harte uitnodigen, op 23 september de H. Mis mee te 

vieren en aansluitend aan het programma mee te doen, welkom! 

Een hele andere vraag: als er jongeren zijn die zich graag voor dit zomerweekend 

willen opgeven, dan kan dat nog, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor aanmelding en 

nadere info kun je altijd even een mailtje sturen: stlambertaliege@hotmail.nl. Doen! 

Tot slot: in het eerstvolgende parochieblad en bij de mededelingen in de kerk zal de 

precieze locatie van de koffie uiteraard tijdig worden kenbaar gemaakt!  

Pastoor Rick van den Berg 
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Grote Bronk naar het buurtschap Terziet 

De Grote Bronk naar het buurtschap Terziet op zondag 26 augustus 2018. 

Vertrek om 9.00 uur achter de kerk. 

 

Processieroute: Kapl.Houbenstraat-Wilhelminastraat-Terzieterweg-Diependaalsweg  

(Rustaltaar Genovakapel/woorddienst)-Morgensweg-Terzieterweg Mariakapel 

(Tafeldienst-communie-uitreiking/slotgebed)-Terzieterweg-Wilhelminastraat-Pastorie. 

Afsluiting met het zingen van het Tantum Ergo. 

De zegen met het Allerheiligste en de harmonie speelt het lied “aan U o Koning der 

eeuwen”. 

 

Opstelling van de processies als volgt. 

1 Schutterij. 

2 Processievaandel en Kruis.(St.Aloysius). 

3 Zij-Actief (met vaandel). 

4 Dames en meisjes van de Parochie. 

5 Schoolkinderen met blauwe rozenkrans. 

6 Mariavaandel. 

7 Zangkoor. 

8 Harmonie. 

9 Communiekantjes. 

10 Misdienaars en Acolieten. 

11 Hemel en Allerheiligste. 

12 Jongerenvereniging Epen. 

13 Vaandel (Onbevlekte Ontvangenis). 

14 Heren van de Parochie. 

 

Namens het Kerkbestuur zijn alle parochianen van harte uitgenodigd om aan de 

processie deel te nemen. 

  

'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  24 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Patrick Mordant. 

Voor ouders Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 

Voor een bijzondere intentie. 
 

Zondag 26 augustus: Grote Bronk naar Terziet 

09.00 uur Vertrek Grote Bronck naar Terziet.  

 Bij slecht weer plechtige eucharistieviering in de kerk. 

 Jaardienst voor ouders Sjuf en Keetje Mullenberg-Pleijers. 

 Jaardienst voor Betsie Rompen en ouders Rompen-Pelsser. 
 

Maandag 27 augustus: 

09.00 uur Schuttersmis m.m.v. schutterij Sint Paulus. 
 

Vrijdag 31 augustus: 

19.00 uur Voor de gelovige zielen. 
 

Zaterdag 1 september: 

14.00 uur Huwelijksviering van Luc Frijns en Kyra Mertens. 

19.30 uur Volkszang 

 Voor ouders Schlenter-Jaminon en overleden familieleden. 

 Voor ouders Willems-Scheepers en zoon Jan Willems. 

 Voor Jo Hesdal. 
 

Vrijdag 7 september: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor ouders Pleijers-Schröders. 
 

Zondag 9 september: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Joseph en Josephine Frijns-Prickaers. 

 Voor Sjeng Straat v.w. verjaardag en overleden familieleden. 

 Voor Leopold Vandenhove. 

Vrijdag 14 september: 1e Vrijdag van de maand, feest van de  

19.00 uur H. Kruisverheffing 

 Eucharistieviering EMS. 

 Jaardienst voor ouders Brauers-Thywissen. 

 Voor ouders Vandeberg-Mordang. 

 

Zaterdag 15 september: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Van Wersch-Van Beurden. 

Voor ouders Suf Vluggen en Mia Vaessen. 

 

Vrijdag 21 september: 

19.00 uur Voor de gelovige zielen. 

 

 

Overleden: Jo van der Linden, Julianastraat 18, Epen. 

 Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 21 september voor de periode 

van 22 september t/m 12 oktober. Misintenties uiterlijk maandag 17 september 

doorgeven. 

 

Afval Kerkhof 

Geregeld worden er in de containers op het kerkhof spullen achtergelaten die daar 

niet horen. 

Onze vrijwilligers doen er alles aan om de afvalkosten voor de kerk zo laag mogelijk 

te houden door het scheiden van het afval. Daarom vriendelijk verzoek om groen 

alleen in de groene containers te deponeren. Voor plastic is er ook een aparte bak. 

En huishoudelijk afval s.v.p. in uw eigen container! 

 

Mededeling van de Parochieraad 

Wij delen alvast mee dat de vrijwilligersavond dit jaar zal zijn op dinsdag 2 oktober 

2018. U kunt de datum alvast noteren in uw agenda. De uitnodiging sturen wij u begin 

september per e-mail of, voor degenen zonder computer per brief. 

 

Bedevaartreis naar Banneux 

Dit jaar gaat weer de Dekenale bedevaartreis naar Banneux plaatsvinden op donder-

dag 13 september. Kosten voor de bus zijn € 15,00. De exacte vertrektijd wordt nog 

nader bekend gemaakt; zal zijn omstreeks 8.15 uur bij hotel Berg en Dal. Opgeven 

vóór 1 september bij Okkie Broers,  4552465. Na 1 september kan men zich niet 

meer opgeven. 
  



Mededelingen Zij-Actief 

12 september: Najaarswandeling. Opgeven vóór 28 augustus. Vertrek om 18.30 uur 

vanaf de parkeerplaats bij Aurora. 

2 oktober: Bedevaart naar Kevelaer. Leden betalen € 12,50, niet-leden € 17,50. Het 

bedrag overmaken op rekeningnummer NL81RABO01144402531 t.n.v. Zij-Actief 

Epen. Opgeven vóór 5 september. 

 

Nazomerwandeltocht 

Op 2 september houden we in Epen weer de jaarlijkse prachtige nazomerwandel-

tocht. Het is mogelijk om tussen 08.00 en 15.00 uur te starten voor vier afstanden (5, 

10, 15 en 20 km, de langste routes zullen een vroegere sluitingsstarttijd hebben). Er 

zal afhankelijk van de gekozen afstand een pauzelocatie aangedaan worden waar 

men tijdens het uitzicht kan genieten van drank en spijs. Dit jaar starten we, in tegen-

stelling tot andere jaren, vanuit Herberg/Café Peerboom aan de Wilhelminastraat nr. 

11 (de buurman van het startpunt in de voorgaande jaren) in Epen. De opbrengst van 

de wandeling komt geheel ten goed aan het Steuncomité van de Harmonie van Epen. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze dag. Max Berlijn,  06-51362149. 

 

Onze juffrouw Elly gaat met pensioen!  

De tijd is gekomen dat onze juffrouw Elly Vandebergh, die al 34 jaar op basisschool á 

Hermkes werkzaam is, gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Op 27 sep-

tember nemen wij afscheid van haar. Dit laten we niet ongemerkt voorbij laten gaan.  

Voor de kinderen: Op donderdag 27 september is er een feestdag met alle kinderen, 

juffen en meesters voor Juf Elly georganiseerd. Er zal een superleuke activiteit 

plaatsvinden waarbij alle kinderen deelnemen. Wat de activiteit zal zijn is nog een 

verrassing voor de juf en de kinderen. Rond 14.30 uur zal er een grootse presen-

tatie/voorstelling zijn door de kinderen waarbij ouders en andere geïnteresseerden 

van harte welkom zijn. 

Voor ouders/opa's/oma's/dorpsgenoten en genodigden: Op donderdagavond 27 sep-

tember van 18.30 uur-20.30 uur is er een afscheidsreceptie. Wij nodigen u van harte 

uit om bij dit afscheid aanwezig te zijn in de hal van basisschool á Hermkes, School-

straat 16, 6285 BB Epen. 

 

Schoolplein wordt afgesloten  

We zijn deze week geconfronteerd met vandalisme op het dak, aan de speeltoestel-

len en aan de zandbak. Gezien deze feiten zijn wij helaas genoodzaakt om het 

schoolplein af te sluiten als er niemand op school aanwezig is (ma-vr na 17.00 uur, 

za-zo en in vakanties). 

 


