
En alweer Kerkhofafval…. 

Ondanks herhaaldelijk verzoek om geen afval te dumpen naast de groene containers 

op het kerkhof gebeurt dit jammer genoeg toch nog steeds. De emmers die bedoeld 

zijn voor water om uw graf schoon te maken worden volgepropt met kapotte vazen, 

potten en ander afval. Afgedankte lantaarns en dergelijke worden er achtergelaten tot 

grote ergernis van degenen die zich vrijwillig inzetten voor het behoud van een mooie 

laatste rustplaats van onze dierbaren. Dus nogmaals een dringend verzoek: het 

groenafval mag in de groene containers, plastic in de daarvoor bestemde bak en de 

rest a.u.b. mee naar huis nemen. Als een ieder zorgt draagt voor zijn of haar eigen 

afval zou dit een groot gewin zijn voor ons mooie kerkhof. 

 

 

Rozenkrans bidden in mei bij het Kapelletje in Terziet 

Iedere dinsdag en donderdag in mei om 19.30 uur behalve op dinsdag 28 mei in 

verband met kruisprocessie en donderdag 30 mei in verband met Hemelvaartsdag. 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

24 april: Lezing over de Wensambulance. 

4 mei: Dodenherdenking. Kerkdienst om 19.00 uur. Om 19.30 uur stille tocht naar het 

monument. 

22 mei: Masterclass samen met Mechelen. Lezing gaat over loverboys en mensen-

handel, genaamd “liefde, rozengeur en handelswaar”. 

12 juni: Reisje. Opgeven vóór 1 mei. 

26 juni: Voorjaarswandeling. Deze wandeling vindt plaats in Mechelen onder bege-

leiding van een IVN-gids. Vertrek om 13.45 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel 

Aurora. Opgeven vóór 20 juni. 

 

 

Ziekenmiddag Gemeente Gulpen-Wittem 

Op zaterdag 18 mei is de jaarlijkse ziekenmiddag van de gemeente Gulpen-Wittem in 

de Gerarduskapel te Wittem. Deze middag is bestemd voor alle zieken en bejaarden 

uit onze gemeente. Om 14.00 uur is er een eucharistieviering die wordt voorgegaan 

door Pastoor Rick van den Berg en wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor van 

Epen. Daarna wordt er koffie met vlaai aangeboden. Aansluitend een gezellig samen-

zijn met zang van Ruud Verhoeven. De middag eindigt tegen 16.30 uur. 

U kunt zich opgeven tot 7 mei a.s. bij Bertha Burgers,  4552378. 

Zonnebloem afdeling Epen 
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Levenskracht 

 

Toen archeologen de grafkamers 

van de oude Egyptische Farao's ontdekten, 

vonden ze daarin als 'grafgift' 

duizenden jaren oude zaadkorreltjes. 

 

Zij stonden verbaasd 

toen ze de zaadjes onderzochten: 

de dood gewaande korrels 

hadden niets van hun kiemkracht verloren. 

 

Moge ook ons geloof 

zo groot zijn als een graankorrel ... 

 

 

Christus is verrezen! 

Zalig Paasfeest! 

 

en een voorspoedig herstel van pastoor Rick van den Berg 

 

 

wensen wij van harte toe, 

 

 

het Kerkbestuur en de  

redactieraad van het Kirkebledje 

 

 

  

'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 18 april: 

19.00 uur Witte Donderdagviering E.M.S. in Mechelen. 
 

Vrijdag  19 april: Goede Vrijdag, Dag van Vasten en Onthouding, 

19.00 uur opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

Lijdensdienst voor E.M.S. in Epen. 
 

Zaterdag 20 april: Paaszaterdag 

18.00 uur Paaswake E.M.S. in Mechelen. 
 

Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen, opgeluisterd door Gemengd Koor 

11.00 uur Jaardienst voor Wiel Gulikers. 

 Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

 Voor overledenen familie Peter Belleflame. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor Maria Franssen-Conjarts. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Paul Crombach. 

 Voor Jef Notermans en zoon François. 

 Voor Paula Brauers-Belleflamme. 

 Voor een bijzondere intentie. 
 

Maandag 22 april: 2e Paasdag, opgeluisterd door Magan 

10.00 uur E.M.S. viering in Mechelen. 
 

Vrijdag 26 april: 

19.00 uur Voor ouders Hollands-Rompen. 

 Voor Jo Grooten (Schutterij). 
 

Zaterdag 27 april: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Loomans-Pluijmakers. 

 Voor Mathieu Vluggen. 

Zondag 28 april: 

12.00 uur Doopviering van Lizzy Theunissen. 
 

Woensdag 1 mei: Opgeluisterd door soliste Joline Soomers en Gemengd koor 

12.00 uur 50-jarige Huwelijksviering voor Jan en José Bessems-Quaedvlieg. 
 

Vrijdag 3 mei: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Barbara Burgers-Alleleijn. 
 

Zondag  5 mei: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Fred Brauers. 

Jaardienst voor Pierre Habets. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor Miny Knops-Straat. 

Voor Lies Straat en overleden familieleden. 
 

Vrijdag  10 mei: 

19.00 uur Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

Voor Frank Hagelstein. 
 

Zaterdag 11 mei: 

07.30 uur Vertrek Processie Moresnet vanaf Julianastraat. 

11.00 uur Eucharistieviering in Moresnet, opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

Voor ouders Sjuf Vluggen en Mia Vluggen-Vaessen. 

Voor Maria Franssen-Conjarts. 

Voor Jo Hesdal. 

 

Overleden: Tonny Vanderheijden-Blezer, verblijvende in Zorgcentrum  

Eschveld, Epen. 

  Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Gedoopt: 24 maart: Floor, dochter van Maikel en Myrthe Sprooten-Kusters, 

 Krekelstraat 11, Epen. 

 Tijdens deze doopviering hebben Maikel en Myrthe elkaar hun  

 kerkelijk ja-woord gegeven. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 10 mei voor de periode van 

11 mei t/m 8 juni. Misintenties uiterlijk maandag 6 mei doorgeven. 
  



Bloesemwandeling 

Ook dit jaar weer organiseert de wandelsportvereniging à Hermkes haar Bloesem-

wandeling op Paasmaandag 22 april. We nodigen u van harte uit hieraan deel te 

nemen. Speciaal voor onze jonge deelnemers (tot en met 12 jaar) is er een puzzel-

tocht gemaakt waar leuke prijzen mee te winnen zijn. De opbrengst van de wandeling 

komt geheel ten goede aan de leerlingen van de basisschool! 

U kunt starten vanaf de basisschool in Epen tussen 08.00 en 15.00 uur voor de 5 en 

10 km. De wandeling van 15 en 20 km kunt u starten tussen 08.00 en 14.00 uur 

(afstanden wandeling bij benadering).  

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 voor volwassenen en € 1,50 voor leden van de 

KNWB, kinderen en 65+ers. Tot ziens op Paasmaandag. We wensen u veel wandel-

plezier! 

 

 

Hoeskamer Epen 

Hoeskamer Epen organiseert elke 1e donderdag van de 

maand een gezellige bijeenkomst vanaf 11.30 uur tot 

16.00 uur. Om 12.00 uur samen eten aan een gezellig 

gedekte tafel (3-gangen menu incl. drankjes). Daarna 

wordt er onder het genot van een kopje koffie met wat 

lekkers, gekaart, een spelletje gedaan of gewoon 

gezellig bijgepraat.  

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

voorafgaand,  4552256 of h.piters@ziggo.nl  

Tip voor diegene met drempelvrees: Geef een cadeaukaart die verkrijgbaar zijn bij 

Super Epen of bij Henny Piters. Ook kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen. 

 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Op donderdag 16 mei maken wij een uitstapje naar het wildpark in Coo. Wij vertrek-

ken om 12.00 uur met de bus vanaf de parkeerplaats tegenover Hotel Aurora. De 

heer Heinz brengt ons naar het wildpark, waar wij om 13.30 uur in een treintje stap-

pen, om 40 minuten lang door het wildpark te rijden en te genieten van de vele 

dieren. Bij minder warm weer neemt u een sjaal mee omdat het treintje open is. Na 

de rit door het park is er tijd voor koffie en iets lekkers. Hierna rijden wij via een leuke 

bustoer weer huiswaarts. Rond de klok van 17.00–18.00 uur zijn wij weer terug in de 

thuishaven. Wilt u genieten van een ontspannende middag, meld u spoedig aan! De 

kosten van dit reisje bedragen € 15,00. Dit geld kunt u in een envelop voorzien van 

naam afgeven bij iemand van het bestuur. U kunt het ook overmaken via de bank: 

Ouderenvereniging Epen NL66RABO0132205696. Opgeven vóór 6 mei 2019 bij 

Leonie,  06-53168820, of Marei,  4551318. 

Vooraankondiging Themaconcert “AARDE, LUCHT, WATER EN VUUR” 

Inmiddels heeft Harmonie Inter Nos de traditie opgebouwd 

om jaarlijks voor aanvang van de zomervakantie een 

muzikaal hoogtepunt in haar programma op te nemen in de 

vorm van een spectaculair themaconcert. Dit jaar zal dat 

plaatsvinden op zaterdagavond 29 juni, een datum om nu 

alvast in uw agenda te reserveren.  

Het thema van dit jaar is “AARDE LUCHT WATER EN 

VUUR”, al deze elementen zullen in sfeervolle en 

herkenbare muziekwerken ten gehore gebracht worden. 

Harmonie Inter Nos heeft voor dit jaar ook weer twee 

solisten gecontracteerd, te weten Diana Olierook en Dennis 

Scipio. Zij zullen het concert met hun prachtige stemmen extra cachet geven.  

Het zal wederom een onvergetelijke avond worden die u beslist niet mag missen. 

Nadere informatie zal binnenkort bekend gemaakt worden. 

 

 


