
Harmonie Inter Nos Epen presenteert themaconcert The 4 Elements  

Zaterdag 29 juni a.s. wordt gemeenschapshuis het Patronaat in 

Epen omgetoverd in een sfeervolle concertzaal in het thema van 

de 4 elementen: Aarde, Lucht, Water en Vuur.  

Harmonie Inter Nos zal die avond namelijk een spectaculair 

concert geven geheel in het thema “The 4 Elements”. 

Ondertussen wordt er al vele maanden druk gerepeteerd aan een 

gevarieerd muzikaal programma met veel lichte en populaire 

muziek zoals Purple Rain, Fire en Love is in the Air.  

De vier elementen leiden tot grote muzikale contrasten, een feest voor de bezoeker. 

Naast de harmonie zullen er ook diverse gastartiesten een bijdrage leveren aan het 

concert. Allereerst zal het Epense danstalent Meike Schrijnemakers haar opwachting 

maken om het publiek te ontroeren met haar danskunsten. Maar ook vocaal zal Inter 

Nos weer uitpakken, er zijn maar liefst twee zangers gecontracteerd te weten Diana 

Olierook en Dennis Scipio. Zij zullen het concert extra cachet geven met hun 

prachtige stemmen en samen met Inter Nos vele bekende nummers ten gehore 

brengen. Harmonie Inter Nos nodigt iedereen van harte uit om dit unieke concert mee 

te maken op zaterdag 29 juni, aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis het 

Patronaat in Epen. De entree voor deze bijzondere avond is € 10,--. Kaarten zijn in 

voorverkoop verkrijgbaar bij Herberg Peerboom, Super Epen en Bakkerij Franssen. 

 

 

Kien!: een gezellig avondje uit in Epen op vrijdag 28 juni! 

Voor het tweede jaar op rij zal Harmonie Inter Nos op vrijdag 28 juni wederom een 

kienavond organiseren. Er zijn mooie prijzen te winnen, met als absolute klapper de 

hoofdprijs van € 250,-- in contanten. Dit jaar zal de avond plaatsvinden in gemeen-

schapshuis het Patronaat, uiteraard zal er een natje en droogje beschikbaar zijn. De 

avond zal om 20.00 uur aanvangen en de entree is gratis. 

 

 

Verloren voorwerpen 

In de laatste week van mei heeft een mevrouw uit Maastricht in de Wilhelminastraat 

een zilveren oorbelring verloren. Indien iemand deze gevonden heeft, graag contact 

opnemen met José Loomans,  4552172. 
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Pinksteren 

Nu met Pinksteren de Paastijd weer wordt afgesloten en de gewone tijd door het jaar 

begint, liggen de grote feesten weer achter ons. Van de drie grote feesten van de 

Kerk: Kerstmis, Pasen en Pinksteren is dat laatste feest voor velen wel het minst 

bekende. Toch hebben die drie feestdagen veel met elkaar gemeen, want zowel met 

Kerstmis, Pasen en Pinksteren vieren we telkens een geboorte, een nieuw begin. Met 

Kerstmis vierden we hoe God zelf als mensenkind onder ons geboren werd, om ons 

zijn menselijk gelaat te tonen. Geen verre God die onbereikbaar in de hemel troont, 

maar een God die naast ons staat in lief en leed en er niet voor terug schrok, met ons 

en voor ons zijn kruis te dragen. Pasen liet ons zien, dat zijn kruisweg geen dood-

lopende weg was, maar de geboorte tot eeuwig leven, ook voor ons. Talloze mensen 

die ooit een “bijna-doodervaring” hadden en ons, onafhankelijk van elkaar, vertellen 

welk een onbeschrijfelijk licht zij in de verte mochten zien, doen ons iets vermoeden 

welk een onvoorstelbare toekomst nog voor ons verborgen is ... Ook Pinksteren is 

een geboortefeest: de geboorte van Gods Kerk. Bange apostelen die zich misschien 

schaamden voor hun geloof, hielden dat geloof na Christus’ Hemelvaart eerst nog 

voor zichzelf, sloten zich op en sloten zich af. Hun angst was gegrond als je bedenkt, 

dat van de twaalf apostelen er elf vanwege hun geloof op gewelddadige wijze om het 

leven zijn gebracht, enkel Johannes bleef dit lot bespaard. Met kracht van hierboven 

veranderden deze bange en kleine apostelen in geestdriftige en enthousiaste men-

sen, toen zij met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen. Angst werd afgelegd, deuren 

gingen wijd open, geloof werd gedeeld en, zo vertelt ons dat oude verhaal, op die dag 

lieten wel 3.000 mensen zich dopen: de geboorte van Gods Kerk. Het zal geen toeval 

zijn geweest, dat de komst van Gods Geest gebeurde onder tekenen van vuur en 

wind. Wind en vuur mogen dan zo heel verschillend zijn, maar beiden zijn het teke-

nen van in-beweging-zijn en precies dat gebeurde op dat eerste Pinksterfeest. Chris-

ten-zijn moge ook voor ons betekenen: dat ook wij ons in beweging laten brengen en 

ons geloof niet als een privé-aangelegenheid voor onszelf behouden, maar het delen 

met elkaar, om zo elkaar te bemoedigen, te troosten en te sterken. Juist in onze tijd. 

  

'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 Secretariaat Kerkbestuur,  06-51327669 

bijzondere vieringen: stpaulusepen@gmail.com 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur) 
 

Vrijdag  7 juni: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Jaardienst voor Piet Willems. 

Jaardienst voor ouders Vluggen-Vaessen. 

Jaardienst voor ouders Vaendel-Kruijen. 

Jaardienst voor ouders Vandeberg-Mordang en Frits Morell. 

Jaardienst voor ouders Schijns-Ubaghs. 

Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 
 

Zondag  9 juni: Hoogfeest van Pinksteren, opgeluisterd door Gemengd Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Jerôme Vaessen. 

Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

Voor Sjeng Gulikers. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor ouders Broers-Jaspar en zoon Lambert. 

Voor Tillie Jeurissen-Prickaerts. 
 

Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag, EMS viering, opgel. door Gregoriaans Koor 

10.00 uur Jaardienst voor ouders Lardinois-Kleijnen. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 
 

Vrijdag 14 juni: 

19.00 uur Voor Billa Hamers. 
 

Zondag 16 juni: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

10.45 uur Zeswekendienst voor Maria Pietersma-Teer Veer. 

 Jaardienst voor Maria Slenter. 

 Jaardienst voor ouders Hub Burgers en Barbara Burgers-Alleleijn. 

 Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

 Voor François Weber. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor ouders Jean en Francine Straat-Weber. 
 

Vrijdag 21 juni: 

19.30 uur Eucharistieviering in Kapel te Beutenaken. 
 

Zaterdag 22 juni: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

19.30 uur Zeswekendienst voor Tonny Vanderheijden-Blezer. 

 Jaardienst voor Lies Straat. 

 Jaardienst voor ouders Janssens-Lardinois. 

 Jaardienst voor Jo Hesdal. 

 Voor François Weber. 

 Voor ouders Sjuf Vluggen en Mia Vluggen-Vaessen. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

 Voor Miny Knops-Straat. 

 Voor Jacques Schonmacker. 
 

Vrijdag 28 juni: Geen H. Mis. 
 

Zondag  30 juni: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Harry Belleflamme. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 
 

Vrijdag  5 juli: Geen H. Mis. 

 

Overleden: Leentje Smets-Wiertz, verblijvende in Zorgcentrum Dr. Ackenshuis 

te Gulpen. 

  Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 5 juli voor de periode van 6 juli 

t/m 10 augustus. Misintenties uiterlijk maandag 1 juli doorgeven. 

 

Mededelingen Zij-Actief 

26 juni: Voorjaarswandeling in Mechelen onder begeleiding van een IVN-gids. Vertrek 

om 13.45 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora. Opgeven vóór 20 juni bij Mariet 

Bessems. Aansluitend is er koffie drinken bij Hoeve de Plei. 

 

Mededelingen Ouderenvereniging Onder Ons Epen 

Culinaire middag 

Op donderdag 20 juni a.s. gaan wij een klein hapje eten bij restaurant Proeff te 

Mechelen. Wij beginnen met een kopje soep en hierna nog enkele hapjes. 

Wij vertrekken om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora met eigen 

vervoer. Ieder die met iemand mee gaat in de auto betaalt € 1,50 aan de chauffeur. 

De kosten bedragen € 7,50. Dit bedrag kunt u afgeven bij iemand van het bestuur of 

overmaken via de bankrekeningnummer NL66RABO0132205696 t.n.v. 

Ouderenvereniging Epen. Opgeven vóór 10 juni. 
  



Jubileum Bieb Epen 

Er is reden voor FEEST! 

De bibliotheek bestaat in juli onofficieel 90 jaar en officieel 40 jaar! Vanaf het begin 

wordt de bibliotheek volledig gerund door vrijwilligers. Begonnen als parochie-

bibliotheek met een beperkt aantal, vooral religieuze boeken, voor volwassenen. Nu 

uitgegroeid tot een bieb met een ruim en divers aanbod voor volwassenen en jeugd 

van 2 tot 18 jaar.  

De bibliotheek vaak (gedwongen) van locatie gewisseld. Begonnen in een kleine 

ruimte boven de sacristie en daarna o.a. via het Patronaat, naar een gang van de 

basisschool, een zaaltje boven in het Patronaat, een ruimte in de kelder van het 

Patronaat tot de huidige plek, met een afdeling voor volwassenen en een jeugd-

afdeling. De inkomsten van de bibliotheek bestonden in de beginjaren enkel uit het 

betaalde leengeld, vanaf 1971 werd een kleine gemeentelijke subsidie toegekend, 

zijnde 85 gulden. Later werd de subsidie verhoogd, waardoor het boekenaanbod kon 

worden uitgebreid. Door de komst van de bibliobus verdwenen de bibliotheken uit de 

kerkdorpen rondom Epen. Bibliotheek Epen hield stand!  

Een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de Epense bibliotheek (ontstaan, 

locaties, anekdotes, vrijwilligers) is vanaf 30 juni te zien in de bibliotheek.  

De vrijwilligers van de bieb willen dit jubileum vieren door ieder Epens huisgezin en 

alle vaste lezers uit andere kerkdorpen een kleine attentie aan te bieden. Al be-

nieuwd? Laat u verrassen! 

Vanaf zondag 30 juni is er voor iedere bezoeker iets lekkers èn een verrassing. 

We heten iedereen van harte welkom om dit jubileum met ons te vieren tijdens de 

openingsuren in de week van zo. 30 juni t/m zo. 7 juli. Loop gezellig bij ons binnen! 

Bieb open: woensdag 11.00 – 13.00 uur 

 donderdag 18.00 – 20.00 uur 

 vrijdag 14.30 – 15.30 uur 

 zondag 11.30 – 13.00 uur 
 

Wist u dat : 

- Wij erg trots zijn op ons jubileum. 

- Lezen, óók voorlezen, goed is voor jong en oud. 

- U geen contributie hoeft te betalen. 

- U een boek leent voor 20 cent per week. 

- Tot 18 jaar boeken lenen gratis is. 

- De bieb speciale openingstijden heeft. 

- Ieder kwartaal het boekenaanbod uitgebreid wordt. 

- Het aanbod aangepast wordt aan(de interesse van de bezoekers. 

- Ieder jaar het boekenaanbod opgeschoond wordt. 

- Veel aandacht besteed wordt aan de jaarlijkse Kinderboekenweek. 

- Veel Top 10 boeken in ons aanbod aanwezig zijn. 

- Voor een klein bedrag ook boeken te koop zijn. 

 


