
Mededelingen van de Parochieraad 

Beste parochianen, 

Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. Om gezond de mis te 

kunnen bijwonen en gezond te blijven, zijn de volgende maatregelen voor de kerk-

gang, die zijn afgekondigd door de Overheid en de bisschoppen, nog steeds van 

kracht. Met name de anderhalve meter regel blijft gehandhaafd! 
 

• Ook na 1 juli blijft u zich vooraf aanmelden als u naar de mis wilt komen. Vol is vol! 

• Bij klachten van verkoudheid, koorts of hoesten, blijft u thuis! 

• Bij binnenkomst van de kerk moet u uw handen desinfecteren.  

• U krijgt een plaats aangewezen, i.v.m. de 1.5 m afstand houden. 

• Het maximumaantal van 30 personen in de kerk blijft gehandhaafd; meer is helaas 

niet mogelijk. 

• De misintenties kunnen weer vanaf 1 juli 2020 worden afgesproken. 
 

Het aanmelden voor de mis die u wilt bijwonen, kunt u bij Twanny Lardinois doen. 

Vanaf maandag 29 juni kunnen er ook weer misintenties aan haar worden door-

gegeven zoals u gewend bent van 17.00 tot 19.00 uur. Tel. 043-4551467. 

Blijf allemaal gezond. 
 

Opheffing bankrekening NL30INGB0001055131 

Binnenkort wordt de ING-rekening van de parochie opgeheven. Het aanhouden van 

een tweede rekening naast de RABO-rekening is door de stijgende kosten niet meer 

rendabel. Een aantal parochianen betalen hun kerkbijdragen via genoemde ING-

rekening. Onze vraag aan u is om uw regelmatige kerkbijdragen aan onze parochie 

voortaan over te maken naar NL83 RABO 0114 4006 52 ten name van Kerkbestuur 

RK Parochie H. Paulus Bekering Epen. Dank voor uw medewerking. 
 

Grote Bronk/Openluchtmis 

De Grote Bronk in Epen welke voor zondag 30 augustus gepland stond, zal in 

verband met de Coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden. De gemeente geeft 

hiervoor geen vergunning af. 

De Parochieraad heeft besloten hiervoor in de plaats een Openluchtmis op zondag-

ochtend 30 augustus houden. Het Processiecomité is inmiddels met de voorberei-

dingen begonnen. We hebben dit ook reeds met de Harmonie en Schutterij bespro-

ken en zij willen in principe hieraan meewerken. Deze Heilige Mis zal bij gunstig weer 

gehouden worden op het schoolplein en amfitheater achter de Basisschool. Uiteraard 

zullen de vastgestelde Coronamaatregelen worden gehanteerd.  

Voor het bijwonen van deze openluchtmis kunt u zich vanaf nu al telefonisch aan-

melden bij Twanny Lardinois, tel. 043-4551467, op maandag tussen 17.00 en 

19.00 uur. Er is plek voor 200 personen. 

Nadere informatie en het programma verstrekken we in het volgende Kirkebledje, dat 

in de laatste week van augustus uitkomt. 

De Parochieraad/Processiecomité 
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Onzichtbaar 

 

Er waait iets over het land 

en net als de wind 

is het er wel, 

maar je ziet het niet. 

Onzichtbaar, totdat 

het het uiterlijk aanneemt 

van een ziek persoon 

en daarmee zichtbaar wordt. 

 

Net zoals geluk en liefde, 

hoop en plezier 

onzichtbaar zijn 

totdat iemand 

met een gebaar of een glimlach 

het een uiterlijk geeft 

en daarmee zichtbaar maakt. 

 

 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 

 

Misintenties opgeven en: Twanny Lardinois,  4551467  

aanmelden bijwonen missen: 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  3 juli: Geen H. Mis. 
 

Zondag  5 juli: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Zeswekendienst voor Guillemine Belleflamme-Piters. 

Voor Betsy Janssen. 
 

Vrijdag  10 juli: Geen H. Mis. 
 

Zondag 12 juli: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Sprooten-Belleflamme. 

 Jaardienst voor Marion Sprooten-Bessems. 

 Jaardienst voor Harry Belleflamme. 

 Voor Jean Hausoul en dochter Berti. 

 Voor Betsy Janssen. 
 

Vrijdag  17 juli:  

19.00 uur Jaardienst voor ouders Reep-Peeters. 

Jaardienst voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

Jaardienst voor ouders Vandeberg-Mordang en Frits Marell. 

Voor ouders Mulleneers-Vandeberg. 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zaterdag 18 juli: 

19.30 uur Jaardienst voor Anneke Habets-Dinessen. 

 Voor Leentje Smets-Wiertz. 

 Voor Sjeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 Voor Jean Hausoul en dochter Berti. 
 

Vrijdag  24 juli:  

19.00 uur Voor Miny Knops (Schutterij). 
 

Zaterdag 25 juli: 

19.30 uur Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

 Voor Marlies Ploemen-Mordang. 

 Voor Sjeng Heusschen en overleden ouders Heusschen-Huijnen. 

Vrijdag 31 juli: 

19.00 uur Voor Bert Larik (Schutterij). 
 

Zaterdag 1 augustus: 

19.30 uur Voor Sjeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 
 

Vrijdag  7 augustus: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen (Schutterij). 
 

Zondag 9 augustus: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Jo van der Linden. 

 Voor Mia Vaesssen-Bloemen. 

 Voor Betsy Janssen. 
 

Vrijdag 14 augustus: 

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

 Jaardienst voor Bertien Mordang. 

 Jaardienst voor Suzanna Mordang. 

 Voor ouders Vandeberg-Mordang. 

 Voor ouders Mulleneers-Vandeberg. 
 

Zondag 16 augustus: Hoogfeest van Maria ten Hemel opneming, orgelspel 

10.45 uur door Ronald Franssen 

 Tijdens viering kroedwusj wijding 

 Jaardienst voor Funs en Paula Brauers-Belleflamme. 

 Jaardienst voor Piet Lardinois en Alice Lardinois-Mordang. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 

 Voor Leentje Smets-Wiertz. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Betsy Janssen. 

 Voor Miel Creusen (kaartclub). 

 Voor Sjef en Mina Mulleneers-Blezer (Gerardushoeve). 
 

Vrijdag 21 augustus: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 22 augustus: 

19.30 uur Jaardienst voor Jo Grooten. 

 Voor Jeanette Grooten-Hollands. 

 Voor Sjeng Heusschen en overleden ouders Heusschen-Huijnen. 
 

Vrijdag 28 augustus 19.00 uur. Jaardienst Patrick Mordant. 

 

  



Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 28 augustus voor de periode van 

29 aug. t/m 26 sept.. Misintenties uiterlijk maandag 24 augustus doorgeven. 

 

 

 

Geslaagd! 

Milan Baan HAVO Sophianum 

Demi Oberjé HAVO Sophianum 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

Er is nog niets bekend over het doorgaan van de najaarswandeling, de modeshow en 

de pompoenavond na de zomervakantie, omdat de overheid bepalend is in deze. 

Zolang 1,5 meter maatregel geldt, zijn binnen- en buiten-bijeenkomsten niet werk-

zaam voor ons. De handhaving is het probleem. De nieuwe richtlijnen van  

1-9 2020 worden afgewacht. 

 

 

 

Hoeskamer Epen 

Nu de maatregelen rond het Coronavirus wat versoepelen zijn wij ons aan het 

beraden hoe nu verder met onze Hoeskamer. De 1,5 meter afstand moet blijven 

gehandhaafd dus is onze doelstelling om gezellig samen te tafelen en spelletjes te 

doen nog niet haalbaar. 

Derhalve hebben wij met pijn in het hart besloten om juli en augustus helaas nog niet 

te starten. 

Wij hopen dat alles goed zal blijven gaan en dat voor september misschien wel iets 

mogelijk zal zijn en wij jullie dan allen weer in goede gezondheid mogen ontvangen. 

Tot dan; ZORG GOED VOOR ELKAAR EN BLIJF GEZOND! 

 

 


