
Mededelingen Zij-Actief 

2 oktober: Bedevaart naar Kevelaer. Vertrek vanaf de parkeerplaats in Wittem om 

8.45 uur. Men dient met eigen vervoer naar Wittem te gaan of even contact met één 

van de bestuursleden opnemen. 

10 oktober: Lezing door het provinciaal bestuur onder voorbehoud (leden wijzer). Een 

interactief avondvullend programma. 

23 oktober: Kringcontactavond voor alle leden. 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Op donderdag 20 september is er een gezellige middag in het clublokaal Café 

Peerboom. Aanvang 14.00 uur. De heer Lumey zal dan een diamiddag verzorgen. 
 

Op donderdag 18 oktober is er weer een gezellige middag. Er wordt gestart om 

14.00 uur in het clublokaal Café Peerboom. De heer Stolman zal gedichten voor-

dragen. Verder is er nog gezellige accordeonmuziek. Tijdens de pauze is er 

koffie/thee met iets lekkers. 

 

Garage Salers en andere Epenaren 

TERUGKIJKEN EN ... 

We kunnen terugkijken op een volgens ons gezellige en geslaagde 9e Garage Sale! 

Er zijn veel mensen blij gemaakt met een aankoop, een aankoop die weer gebruikt 

wordt en tegelijkertijd is de 'garage' weer leger! En dat laatste was en is nog steeds 

het hoofddoel! Daarnaast is er ook nog een leuk zakcentje verdiend en/of een is mooi 

bedragje naar een goed doel gegaan. Op naar de 10e GaragaSaleEpen (op zondag 

8-9-2019): een “jubileumjaar” dus)! 
 

... VOORUITZIEN!   

Hierbij doen we dan ook meteen een oproep aan Epenaren om de GarageSale 

volgend jaar mee te organiseren. Wim Pietersma en René Alberts houden het na 

negen jaar nu echt voor gezien en Ceciel Lamers wil en kan het echt niet alleen doen. 

Wie wil dus aan de organisatie (van het jubileumjaar) gaan meewerken? Zij/hij kan 

zich melden via mail: garage.sale.epen@gmail.com of gewoon persoonlijk bij Ceciel 

Lamers, Julianastraat 15. 

Ook vragen we bij deze naar verbeterpunten en ervaringen. Is bijv. de letterspeur-

tocht voor herhaling vatbaar? Moeten we een andere (sluitings)tijd overwegen? etc. 

Stuur dit naar het hierboven genoemde emailadres: het hoeft geen epistel te zijn, het 

kan kort even gemeld worden. We horen graag van jullie! 

Wim Pietersma, René Alberts en Ceciel Lamers 
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Respect 

We mogen weer terugkijken op een bijzonder geslaagde processie en graag wil ik 

iedereen hartelijk danken die daar aan bijgedragen heeft! Mijn respect voor al deze 

mensen is vooral daarom zo groot, omdat het juist in onze tijd beslist niet vanzelf-

sprekend is om kerkelijke activiteiten te ondersteunen. Vooral sinds de stroom der 

schandalen, waaraan maar geen einde lijkt te komen, hebben nogal wat mensen ken-

baar gemaakt, dat ze niets meer met de Kerk te maken willen hebben en misschien 

klinkt dat vreemd uit mijn mond, maar ik kan mij daar heel goed iets bij voorstellen. 

Daarbij gaat het mij niet alleen om de onherstelbare schade die de Kerk opgelopen 

heeft, maar op de eerste plaats om de onherstelbare wonden, die diep in de levens 

van zovele slachtoffers geslagen zijn. Naast woede en verdriet kan ieder weldenkend 

mens daarover alleen nog maar diepe schaamte ondervinden. Van de andere kant 

doet het mij ook pijn als ik zie, hoe een NOS-journaal heel dat misbruik-schandaal 

bijna systematisch als een kerkelijke aangelegenheid presenteert. Alsof het leed van 

al die slachtoffers van buiten de Kerk minder belangrijk zou zijn. Nuchtere statistieken 

spreken echter van een breed maatschappelijk probleem, dat overal de kop opsteekt 

waar mensen in een machtspositie die macht misbruiken tegenover een kwetsbare 

groep: in sportclubs, internaten, jeugdverenigingen en noem maar op. Natuurlijk 

neemt de Kerk tussen al die groepen een aparte positie in, omdat zij zichzelf als een 

morele instantie ziet en het ook zou moeten zijn. Maar waar lees je, dat die 98% van 

alle priesters en religieuzen, op wie niets aan te merken valt, evenzeer verdriet heb-

ben als ieder ander weldenkend mens, omwille van al dat onherstelbaar kwaad dat 

door die overige 2% is aangericht? Wanneer iemand met een Marokkaanse achter-

grond een fiets steelt, zal niemand het wagen om alle Marokkanen als fietsendieven 

te bestempelen. Wanneer de zoveelste aanslag door radicale moslimterroristen 

plaatsvindt, zal het NOS-journaal dat niet in de schoenen proberen te schuiven van 

de gehele Islam. Maar komt er een kerkelijk misbruikschandaal aan het licht, dan 

wordt er blijkbaar met andere maten gemeten. Wanneer ik in de krant lees dat Neder-

land een paradijs is voor drugsbaronnen en belastingontduikers, voel ik niet de nei-

ging om dan maar mijn Nederlands paspoort in te leveren. Voor mijn katholiek-zijn 

geldt hetzelfde. Respect nogmaals, dat ik gelukkig niet de enige ben.  

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 21 september: 

19.00 uur Voor de gelovige zielen. 

 

Zondag 23 september: Opgeluisterd door Jachthoornblazers St.Michael 

10.45 uur Zeswekendienst voor Jo van der Linden. 

 Jaardienst voor Mathieu Debougnoux. 

 Jaardienst voor ouders Piters-Dodemont. 

 Voor ouders Bleser-Debougnoux. 

 Voor overledenen familie Peter Belleflame. 

 Uit dankbaarheid. 

 

Vrijdag 28 september: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 

 

Zaterdag 29 september: Volkszang met orgelbeleiding van Ronald Franssen 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Nix-Janssen en zoon Sjef. 

 Jaardienst voor ouders Vluggen-Zilverstand. 

 Jaardienst voor ouders Van Houtem-Schmeetz. 

 Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Voor Paul Crombach. 

 

Vrijdag 5 oktober: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Zilverstand-van Houtem. 

 

Zondag 7 oktober: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur 1e Jaardienst voor Francine Straat-Weber. 

 1e jaardienst voor Maria Franssen-Conjarts. 

 1e jaardienst voor Sjef Notermans. 

 Jaardienst voor Jean Straat. 

 Jaardienst voor Ciska Noteborn. 

 Jaardienst voor overledenen familie Crombach-Kubben. 

 Jaardienst voor overledenen famile Gulikers-Van der Weijden. 

 Jaardienst voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Voor Leopold Vandenhove. 

 Voor François Notermans. 

 Voor Paul Crombach. 

 Aansluitend Rozenkransgebed in de kerk. 
 

Vrijdag 12 oktober: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 
 

Zaterdag 13 oktober: 

14.00 uur Doopviering van Sep Bessems. 

19.30 uur Volkszang  

Voor Jo Hesdal. 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 
 

Overleden: Jo Grooten, verblijvende in Zorgcentrum Dr. Ackenshuis, Gulpen. 

 Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 12 oktober voor de periode van 

13 oktober t/m 3 november. Misintenties uiterlijk maandag 8 oktober doorgeven. 
 

Poetshulp voor de pastorie gevraagd 

Het kerkbestuur zoekt nog hulp voor de schoonmaak, tweewekelijks, in de pastorie in 

Slenaken, Dorpsstraat 12. Tijdsbeslag: ca. 4 uurtjes per 2 weken tegen reguliere 

vergoeding. Wie wil zich hiervoor dienstbaar maken voor de parochie? 

Hebt u belangstelling of wilt u meer weten? Wilt u dan even contact opnemen met 

pastoor, stlambertaliege@hotmail.nl of  4573234. 
 

Koffie na de Mis 

De Jongerengroep die op zondag 23 september de Mis bezoekt bij ons in Epen 

nodigt ons na afloop uit voor koffie met broodjes in het Patronaat en hoopt zo in 

contact te komen met velen. U hoeft zich niet apart aan te melden maar u bent van 

harte welkom! 
  



Bieb Epen 

“Lezen (en voorlezen) maakt slimmer en houdt de hersencellen in beweging”. De 

herfst is in aantocht en dat betekent veel gezellige leesavonden. Kom eens kijken in 

de Epense bieb! Hebt u de Epense bieb nog nooit bezocht? Of bent u er al een hele 

tijd niet meer geweest? Loop eens binnen en bekijk de aangeboden boeken.  

Ingang: rechts van de hoofdingang van het Patronaat.  

Openingstijden: woensdag 11.00-13.00 uur, donderdag 18.00-20.00 uur, vrijdag 

14.30-15.30 uur en op zondag 11.00-13.00 uur. 

Ieder kwartaal wordt onze uitgebreide collectie aangevuld met veel boeken uit de top 

10 – boeken van bekende thrillerschrijvers – diverse series, ook van bekende Deense 

en Noorse schrijvers – romans – boeken van bekende Nederlandse schrijvers, enz. 

We vragen geen lidmaatschapscontributie, u betaalt per boek per week € 0,20 leen-

geld. 

Tip: Kijk ook eens op onze facebookpagina. 

Voor onze jeugd van 0 t/m 18 jaar zijn veel prentenboeken, voorleesboeken, AVI 

niveauboeken, samen-leesboeken,  spannende-grappige-leesboeken en strips van 

Suske en Wiske aanwezig. Ook deze collectie wordt ieder kwartaal aangevuld. Kin-

deren kunnen zelf tips geven over aan te schaffen boeken. De jeugdige lezers kun-

nen gratis boeken lenen. Voor de basisschoolkinderen zijn de openingstijden op 

woensdag en vrijdag aangepast aan de schooltijden, zodat zij meteen na school in de 

bieb terecht kunnen. Begin oktober start weer de jaarlijkse Kinderboekenweek, dit 

jaar met het thema “Kom erbij”. De Epense bieb zal hier ook dit jaar weer uitgebreid 

aandacht aan besteden.  

 

Winnende lotnummers Kermisloterij 2018 

1e prijs € 350,00: lotnummer 0782 

2e prijs € 100,00: lotnummer 0811 

3e prijs € 50,00: lotnummer 0550 

IJsbon Wingbergerhoeve: lotnummer 0870 

Cadeaubon Friture de Krieëkel: lotnummer 0612 

Cadeaubon Restaurant de Krieëkel: lotnummer 0780 

Cadeaubon Restaurant Bij Giuseppe: lotnummer 0982 

IJsbon Wingbergerhoeve: lotnummer 0626 

Cadeaubon Friture de Krieëkel: lotnummer 0818 

Cadeaubon Restaurant de Krieëkel: lotnummer 0556 

IJsbon Wingbergerhoeve: lotnummer 0757 

Cadeaubon Super Epen: lotnummer 0517 

Prijzen kunnen worden afgehaald bij: Daniëlle Knops - Appartementen-Hotel Geuldal, 

 4551282. 

Wij kijken terug op een geslaagde kermis, het was dan ook dit jaar heel gezellig 

tijdens de kermisdagen in ons dorp. Wij danken alle vrijwilligers die op welke wijze 

dan ook meegeholpen hebben waardoor de kermis van 2018 is geslaagd. 

 

 

 


