
Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Op 19 sept. maken wij een uitstapje naar Herberg ’t Voshoes op Kosberg. De activi-

teit bestaat uit het gezellig samenzijn, onder het genot van koffie of een lekker ijsje. 

Kosten € 3,00 + € 1,00 om mee te rijden. Indien u meegaat even een belletje naar 

iemand van het bestuur. Aanmelden vóór 10 sept. Hebt u vervoer nodig, dit ook even 

melden. Wij vertrekken om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora. Leonie, 

 4553738 of Marei,  4551318. Ieder die lid is van de Rabobank kan stemmen op 

de Clubkas. Wij als vereniging hopen weer op veel stemmen, zodat wij volgend jaar 

weer veel mooie activiteiten kunnen organiseren. Vraag ook uw vrienden, kennissen, 

kinderen om stemmen aan ons te geven. Iedereen mag op onze club stemmen, ook 

de mensen die niet in ons dorp wonen of lid zijn van onze club. Elke stem is welkom. 
 

Hoeskamer Epen  

Hoeskamer Epen organiseert elke 1e donderdag van de maand een gezellige bijeen-

komst vanaf 11.30 uur tot 16.00 uur. Om 12.00 uur samen eten aan een gezellig ge-

dekte 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 bijge-

praat. 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 drempel-

vrees: Geef een cadeaukaart die verkrijgbaar zijn bij Henny Piters of bij Super Epen. 

Ook doen wij dit jaar weer mee aan de Rabo ClubSupport. En elke stem is geld 

waard. Draag jij onze Hoeskamer een warm hart toe, laat je stem dan niet verloren 

gaan zodat wij vele ouderen en alleenstaanden dit heerlijke uitje kunnen blijven aan-

bieden. Stemmen kan van 27 sept.-11 okt. Dank alvast namens alle vrijwilligers en 

bezoekers. 
 

Winnende lotnummers Kermisloterij 2019 
1e prijs € 350,00: lotnr. 0243 Cadeaubon Restaurant de Krieëkel: lotnr. 0289 

2e prijs € 100,00: lotnr. 0389 Cadeau Super Epen: lotnr. 0489 

3e prijs €   50,00: lotnr. 0170 Bon Wingbergerhoeve IJs & Fruit: lotnr. 0002 

Cadeaubon Friture de Krieëkel: lotnr. 0020 Cadeaubon Friture de Krieëkel: lotnr. 0288 

Cadeaubon Restaurant 4Jaargetijden: lotnr. 0147 Cadeau Super Epen: lotnr. 0310 

Cadeau Super Epen: lotnr. 0016 Cadeaubon Hotel-Restaurant Berg&Dal: lotnr. 0129 

Cadeaubon Restaurant Bij Giuseppe: lotnr. 0217 Cadeaubon Hotel-Restaurant Berg&Dal: lotnr. 0394 

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 2019 is geslaagd. 
 

Mededeling Zonnebloem: Rabobank Clubkas Campagne 

Van 27 sept.-11 okt. kan iedereen die lid is van de Rabobank onze Zonnebloem in 

Epen steunen door op ons te stemmen. Hoe meer mensen op ons stemmen, hoe 

meer geld wij van de Rabobank krijgen, wat wij dan weer aan onze zieken, ouderen 

en mensen met een beperking in Epen kunnen besteden. Daarom … vergeet niet om 

de Zonnebloem te steunen met uw stem. 
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Vrede en vrijheid 

Binnenkort vieren wij 75 jaar bevrijding, met name bij ons in Limburg. Wij gedenken 

die ontelbaar velen, die met inzet van hun eigen leven voor deze vrijheid gevochten 

hebben. Ook danken wij voor de relatieve rust en vrede die, afgezien van enkele 

gruweldaden in met name Oost-Europa, al 75 jaar ons deel mag zijn. En ik schrijf nu 

wel over dit thema, maar eigenlijk zou ik hier mensen zoals mijn moeder het woord 

moeten geven, mensen die de verschrikkingen van de laatste Wereldoorlog nog van 

dichtbij hebben meegemaakt. Mijn moeder groeide op in Den Haag en heeft ons 

vaker verteld over de hongerwinter van toen, het bombardement van het 

Bezuidenhout, de raketten en de schuilkelders en vooral over de angst, die constant 

haar schaduw wierp op het leven van alledag. Door deze en zovele verhalen kan ik 

me enkel een vage voorstelling maken van dat onbeschrijfelijk leed van toen en weet 

ik, dat de vrede waarin wij nu mogen leven, beslist niet vanzelfsprekend is. 

Wij hebben daarom alle reden om terug te kijken in dankbaarheid. En tegelijk is het 

even noodzakelijk om waakzaam te blijven voor de dag van morgen. Want zoals 

toen, zo ontvluchten ook nu, vandaag de dag, ontelbare Joodse medeburgers ons 

zogenaamd vreedzame Europa, omdat hun aanwezigheid door heel wat medelanders 

niet langer wordt geduld. Berucht is het voorbeeld van die Duitse jongeman, die dat 

niet geloofde en uit proef met een Joods keppeltje in Berlijn over straat ging. Het 

heeft de krant gehaald, toen hij kort daarop in elkaar geslagen werd, maar politieke 

maatregelen bleven uit. Ook christenen mogen best alert zijn. Zoals die Utrechtse 

priesterstudent, die net niet in elkaar werd geslagen omdat voorbijgangers te hulp 

snelden. En laatst vertelde een bevriend koppel uit Maastricht mij over hun dochtertje 

van zeven, dat in de communie les geleerd had, het kruisteken te maken. Toen zij 

dat, in al haar naïeve spontaniteit, in de klas liet zien, werd zij prompt door andere 

kinderen bedreigd en voor ‘ongelovige’ uitgescholden.  

Gedenken is goed, waakzaam blijven is beter. Vrede en vrijheid werden ons 

toevertrouwd, laten wij deze kostbare waarden nooit verspelen. 

Uw pastoor Rick van den Berg 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 
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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  13 september: 

19.00 uur Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

 

Zaterdag 14 september: Volkszang met orgelbeg. van Ronald Franssen 

19.30 uur 1e jaardienst voor Jo Grooten. 

Jaardienst voor ouders Van Wersch-Van Beurden. 

Jaardienst voor ouders Vluggen-Zilverstand. 

Voor ouders Willems-Scheepers en zoon Jan. 

 

Vrijdag  20 september: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

Zondag 22 september: Opgeluisterd door gastkoor “Inspiration” Maastricht 

10.45 uur Jaardienst voor Mathieu Debougnoux. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 

Vrijdag 27 september: 

19.00 uur Voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

 Voor ouders Baumans-Ortmans. 

 

Zaterdag 28 september: Volkszang met orgelbeg. van Ronald Franssen 

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

 Voor Sjeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 

Vrijdag 4 oktober: 1e Vrijdag van de maand 

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

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

 

Zondag 6 oktober: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Zeswekendienst voor Lily van Beek-Dresen. 

Jaardienst voor Maria Franssen-Conjarts. 

Jaardienst voor familie Crombach-Kubben. 

Jaardienst voor familie Gulikers-Van de Weijer. 

Jaardienst voor Ciska Noteborn. 

Jaardienst voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Jo Hesdal. 

Voor Wiel Guikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 
 

Vrijdag  11 oktober: 

19.00 uur Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 
 

Gedoopt: Joep, zoon van Wil en Dionne Schrouff-Vanderheijden  

 Terzieterweg 11, Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 11 oktober voor de periode van 

12 oktober t/m 2 november. Misintenties uiterlijk maandag 7 oktober doorgeven. 
 

Dank je wel 

Het was mijn wens om mijn 60-jarig priesterfeest afgelopen juli, kleinschalig te vieren. 

Door onder andere de traditionele eucharistieviering te laten vervallen door een dank-

viering in onze kerk, geleid door 3 lectoren en lectrices. Ik heb dit als een hart-

verwarmende viering ervaren. Velen van u maakten van de gelegenheid gebruik om 

mij in de kerk te feliciteren. Begeleid door onze harmonie Harmonie Inter Nos – die ik 

hierbij bedank – gingen we naar Hotel Berg en Dal waar ik met familie en vrienden 

enkele uren te gast was. Ik mocht heel veel schriftelijke gelukwensen ontvangen, 

vaak gepaard met hele warme en bevestigende woorden. Ik ben ook rijkelijk door u 

voorzien van eet- en boekenbonnen, waarvoor ik u van harte dank. Ik ben blij dat ik 

dit feest in Epen heb kunnen vieren en zeg: graag tot ziens! 

Jan Jansen, em. Pastoor 
 

Mededelingen Zij-Actief 

2 oktober: Lezing over service van Envida. Er wordt verteld over de zorg die ze 

verlenen aan de cliënten. 

24 oktober: Kringcontactavond. Nadere info volgt nog in het volgende Kirkebledje. 

Van 27 sept. tot 11 okt. is de grote clubactie van de Rabobank. Het Bestuur hoopt dat 

jullie allemaal op ons stemmen. 
 


