
Mededelingen Zij-Actief 

11 september: Start van het programma met de najaarswandeling. Vertrek om 

18.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora. Opgeven vóór 28 augustus. 

17 september: Workshop vlaai bakken bij Graanmolen Roeks te Gulpen. Duur van de 

workshop is ongeveer 3 uur. De kosten zijn € 18,50 per persoon. Vertrek om 

13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora. Opgeven vóór 10 september. 

9 oktober: Kringbedevaart naar Kevelaer. Vertrek vanuit Wittem om 8.30 uur (eigen 

vervoer naar Wittem). Aankomst Kevelaer 10.00 uur. Gebedsdienst om 11.15 uur. De 

gebedsdienst wordt dit jaar door de afdeling Mechelen verzorgd. Kosten deelname 

€ 13,50 voor leden en € 18,50 voor niet-leden. Opgeven vóór 10 september. 

Namens het bestuur allen een fijne vakantie toegewenst. 

 

 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Na een maand van rust en lekker warm weer en een heerlijke vakantie hervatten wij 

op 22 augustus de activiteiten; deze keer met een treinritje. Het is deze keer wel al in 

de ochtend, dus wees vroeg paraat. Wij starten om 9.45 uur op de parkeerplaats bij 

Hotel Aurora. Om 10.15 uur stappen wij in de stoomtrein en rijden een mooie route 

van Simpelveld via Eys-Wijlre naar Schin op Geul en weer terug. In Simpelveld stap-

pen wij over op de railbus en tuffen verder naar Vetschau. Weer terug in Simpelveld 

lopen wij op ons gemak naar perron 4. Om 13.30 uur gebruiken wij hier in de bras-

serie een heerlijke uitgebreide lunch met soep, broodjes enz. Na de lunch is er voor 

de mensen die dit willen een rondleiding over het emplacement. Om in en uit de trein 

te stappen is er een loopbrug aanwezig. Wij gaan met eigen vervoer. Ieder die met 

iemand mee rijd gelieve € 2,00 extra te betalen samen met het geld van het uitstapje. 

Het bestuur betaalt de chauffeurs. Ieder die kan rijden, geef dit even door bij iemand 

van het bestuur en hoeveel personen mee kunnen. De prijs voor dit gezellig uitje be-

draagt € 16,00, exclusief € 2,00 extra voor het meerijden. Gelieve te betalen bij 

iemand van het bestuur. U kunt het bedrag ook in een envelop met naam erop 

afgeven bij iemand van het bestuur. U kunt zich aanmelden tot 10 augustus bij Marei, 

 4551318 of 06-27614866. 

 

 

Steuncomité Harmonie Inter Nos 

Op 1 september organiseert het Steuncomité verbonden aan Harmonie Inter Nos van 

Epen weer de jaarlijkse mergelland wandeltocht. Er kan om 08.00 uur gestart worden, 

waarbij er vier afstanden (5,10,15 en 20 km) mogelijk zijn. Er wordt gestart bij Her-

berg Peerboom (Gilbert) en er is een rustpunt waar consumpties verkregen kunnen 

worden. Wandel mee in de mooiste regio van het Heuvelland! 
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Grote Bronk 

De Grote Bronk naar Eperheide zal plaatsvinden op zondag 25 augustus 2019 en 

vertrekt om 9.00 uur achter de kerk. 

Processieroute: Kerk-Kapelaan Houbenstraat-Wilhelminastraat-Julianastraat tot aan 

Hotel Ons Krijtland. Achter hotel Ons Krijtland is een rustaltaar opgesteld waar de 

Woorddienst wordt gehouden, vervolgens wordt de Julianastraat gevolgd tot aan het 

Monument hoek Beatrixweg/Julianastraat alwaar de Tafeldienst, Communie-uitreiking 

en slotgebed zal plaatsvinden. Vervolgens wordt naar Epen teruggekeerd via de 

Julianastraat-Boeienstraat-Kapelaan Houbenstraat-Wilhelminastraat tot aan de hoek 

Julianastraat waar de afsluiting met het zingen van het Tantum Ergo, en vervolgens 

de zegen met het Allerheiligste. Hierna speelt de harmonie het lied “Aan U o Koning 

der eeuwen”. 
 

Opstelling van de processie is 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  9 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Susanna Mordang. 

Voor ouders Limpens-Weijenberg. 

Voor Dolf Limpens. 

Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 
 

Zondag  11 augustus: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur 1e Jaardienst voor Jo van der Linden. 

Jaardienst voor ouders Schins-Thewissen. 

Jaardienst voor Funs Brauers. 

Jaardienst voor Winand Bleser. 

Jaardienst voor Piet Lardinois en Alice Lardinois-Mordang. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor ouders Harrie en Henriëtte Frijns-Prickaerts en overleden 

familieleden. 

Voor Leonie Alleleijn-Huveneers. 

Voor Paula Brauers-Belleflamme. 
 

Donderdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming 

19.30 uur E.M.S. eucharistieviering aan Kapel te Heijenrath met zegening van 

Kroedwusj. 
 

Vrijdag  16 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Betsie Rompen en ouders Rompen-Belleflamme. 
 

Zaterdag 17 augustus: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

19.30 uur Jaardienst voor Maria Steffens-Ubaghs. 

 Jaardienst voor Jos Dingen. 

 Voor ouders Sjuf Vluggen en Mia Vluggen-Vaessen. 

 Voor ouders Mathieu en Marieke Ubaghs-Blezer en zoon Mathieu. 

 Voor Sjuf Blezer. 

 Zegening van de kroedwusj. 

 

Maandag 19 augustus: 

09.00 uur Viering b.g.v. opening van het nieuwe basisschooljaar. 
 

Vrijdag 23 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Patrick Mordant. 

 Voor ouders Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 
 

Zondag  25 augustus: 

09.00 uur Vertrek Bronck naar Eperheide 

 Bij slecht weer plechtige eucharistieviering in de kerk. 

 Voor ouders Mullenberg-Pleijers en dochter Germaine. 
 

Vrijdag 30 augustus: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 31 augustus: Volkszang 

19.30 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Vrijdag  6 september: 1e Vrijdag van de Maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zondag 8 september: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Zeswekendienst voor Jean Hausoul. 

Jaardienst voor Sjeng Gulikers. 

Jaardienst voor ouders Jozef en Josephine Frijns-Prickaerts. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 
 

Vrijdag  13 september: 

19.00 uur Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

 

Overleden: Jean Hausoul, Heerstraat 5, Epen. 

  Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 13 september voor de periode 

van 14 september t/m 12 oktober. Misintenties uiterlijk maandag 9 september 

doorgeven. 

 

  



 

 

Jubileum: 10e GarageSale Epen op zondag 8 september van 10.00-16.00 uur 

Verkoop van tweedehands spulletjes aan huis, vanuit de garage, is al enkele jaren 

een groot succes! Kom gezellig snuffelen en vindt onder de interessante attributen, 

curiosa, spelletjes, boeken, kleding, antiek, juwelen, huisraad en nog veel meer, 

precies wat u zoekt. De bestaande horeca kan u voorzien van een hapje en een 

drankje. De toegang is gratis. Voor informatie kunt u bellen met 06-44 878 953 of 

mailen naar garage.sale.epen@gmail.com. 

De organisatoren wensen u een fijne dag  

 

 

 

Bevrijding 75 jaar geleden 

Op zaterdag 14 september zal er in de hele gemeente Gulpen Wittem aandacht 

worden geschonken aan het feit dat wij 75 geleden bevrijd werden. Het startsein 

wordt gegeven in Mechelen. Er zal een plaquette onthuld worden en de burge-

meester zal een speech houden. De stoet, waar onder andere 15 oude leger voer-

tuigen aan deelnemen, zal om 10.30 uur in Epen arriveren. Via de Molenweg, 

Terpoorterweg en de Wilhelminastraat zal men het dorp bereiken. Aan de Stommes-

berg zal de stoet verwelkomd worden door de schutterij. Vervolgens stellen de 

voertuigen zich op bij het Patronaatsplein. Na een serenade door de jachthoorn-

blazers St Michael, vertrekt de stoet naar Slenaken. Medio augustus zal er in de 

gehele gemeente een extra krant worden verspreid. De activiteiten in Epen zijn mede 

tot stand gekomen door de inzet van de Heemkundevereniging Uit Ons Krijtland.  

 

 


