
Vormsel 

Op 11 juni zullen 9 kinderen uit groep 8 van onze basisschool A Hermkes het 

Vormsel doen. 

 

Lukas Jacobs Dorpstraat 3 Slenaken 

Eline Kleijnen Vaarzegel 9 Heijenrath 

Hannah Loo Givelderweg 2 Slenaken 

Charlotte Loop Wilhelminastraat 49 Epen 

Lysanne Lumeij Landsraderweg 1214 Heijenrath 

Finn Oberjé Schoolstraat 58 Epen 

Yfke Vandenhove Schoolstraat 9 Epen 

Maud Vanderheijden Terzieterweg 15 Epen 

Isabella Vluggen Julianastraat 58 Epen 

 

Iedereen alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Bieb Epen weer ‘normaal’ open! 

Van jong tot oud, bewoners van andere kernen, toeristen, ‘veellezers’, ’weiniglezers’, 

gewoon iedereen die wil lezen: Bieb Epen kan weer bezocht worden op de normale 

openingstijden.  

Woensdag 11.00 – 13.00 uur 

Donderdag 18.00 – 20.00 uur 

Vrijdag 14.30 – 15.30 uur 

Zondag 11.00 – 13.00 uur 

Er geldt voorlopig nog een kleine beperking: er mogen max. 2 volwassen bezoekers, 

natuurlijk met mondkapje, gelijktijdig in de biebruimte aanwezig zijn. Zijn er meer 

bezoekers aanwezig, dan even wachten in de voorruimte. Voor kinderen t/m 12 jaar 

gelden deze beperkingen niet. Dus kom gezellig speuren en kiezen uit het ruime 

aanbod. Zijn er vragen, reacties, tips? Meld deze s.v.p. via een bericht aan 

biebepen@gmail.com. Wij zijn ook te volgen via Facebook (Bieb Epen).  

In Bieb Epen kan iedereen terecht zonder inschrijfkosten en zonder abonnement af te 

sluiten. Het leengeld bedraagt 20 cent per boek per week. Kinderen tot 18 jaar lenen 

gratis. Ingang van Bieb Epen: rechts naast de hoofdingang van het Patronaat 

gelegen aan de Wilhelminastraat. Tot ziens in de Epense Bieb. 

 

Oudijzeractie Steuncomité Harmonie Inter Nos 

De oudijzeractie zal op zaterdag 29 mei plaatsvinden. Vanaf 10.00 uur starten wij met 

ophalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Rabobank no. NL83RABO0114400652 www.parochie-epen.nl 
 
 

35e jaargang, nr. 03 Vrijdag 21 mei 2021 

Pinksteren 

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

begint, liggen 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 men-

selijk 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 doodlopende weg 

was, maar de geboorte tot eeuwig leven, ook voor ons. Talloze mensen die ooit een 

“bijna-dood-ervaring” hadden en ons, onafhankelijk van elkaar, vertellen welk een on-

beschrijfelijk licht zij in de verte mochten zien, doen ons iets vermoeden welk een on-

voorstelbare toekomst nog voor ons verborgen is... Ook Pinksteren is een geboorte-

feest: 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 verander-

den deze bange en kleine apostelen in geestdriftige en enthousiaste mensen, 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 

3000 mensen zich dopen: de geboorte van Gods Kerk. Het zal geen toeval zijn ge-

weest 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 tekenen van in-be-

weging-zijn en precies dat gebeurde op dat eerste Pinksterfeest. Christenzijn 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 in daden omzet-

ten en het delen met elkaar, om zo elkaar te bemoedigen, te troosten en te sterken. 

Juist in onze tijd. Uw pastoor Rick van den Berg  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 
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WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 

 

Misintenties opgeven en aanmelden: Twanny Lardinois,  4551467  

bijwonen missen (max. 30 pers.): 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 21 mei: Geen H. Mis. 

 

Zondag  23 mei: Hoogfeest van Pinksteren; opgeluisterd door organist  

10.45 uur Ronald Franssen en trompettist Pedro Blezer 

Jaardienst voor ouders Broers-Jaspar en zoon Lambert. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Betsy en Els Janssen. 

Voor Jo van der Linden en overleden familieleden. 

Voor Paula Brauers-Belleflamme. 

Voor Hub Vanderheijden. 

 

Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag 

10.00 uur EMS-viering. Voor het welzijn van de parochianen. 

 

Vrijdag 28 mei: Geen H. Mis. 

 

Zaterdag 29 mei: 

19.30 uur Jaardienst voor Piet Willems. 

 Jaardienst voor ouders Mathieu Vluggen en Sophie Vaessen. 

 Jaardienst voor Anna Ubaghs. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

 Voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen. 

 

Vrijdag 4 juni: Geen H. Mis. 

 

Zaterdag 5 juni: Hoogfeest Sacramentsdag; orgelspel door Ronald Franssen 

19.30 uur Zeswekendienst voor Mia Straat.  

 Jaardienst voor Lies Straat; voor Miny Straat-Knops. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Vrijdag 11 juni: Geen H. Mis. 

Zaterdag 12 juni: 

11.00 uur Doopviering van Pleun Nevelstein. 

19.30 uur Jaardienst voor Jerôme Vaessen. 

 Voor ouders Jo en Jeanette Grooten-Hollands. 

 

Vrijdag 18 juni: Geen H. Mis. 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 18 juni voor de periode van 

19 juni t/m 17 juli. Misintenties uiterlijk maandag 14 juni doorgeven. 

 

 

 

Mededeling van de Parochieraad  

Avondmissen 

In verband met de gezondheidssituatie van Pastoor Van den Berg is, na overleg met 

hem, besloten de vrijdagavondmissen tot nader order niet te laten doorgaan. 

De geplande missen op de zaterdagavonden zullen wel doorgang vinden, maar 

worden gecelebreerd door vervangende priesters. Wij vertrouwen op uw begrip. 

 

 

 

Voorstelling kinderen 1e Heilige Communie 

Omdat de voorstellingsmis i.v.m. corona is komen te vervallen, stellen de kinderen 

die op 18 juli de 1e Heilige Communie doen zichzelf voor middels een eigen bericht in 

dit Kirkebledje. Zie hiervoor het inlegvel bij dit Kirkebledje. 

 
  



Emma 

Ik heet Emma, ben 9 jaar oud 

en woon in de Krekelstraat in 

Epen. Mijn papa heet Dion en 

heeft een frituur. Mijn mama 

heet Daphne en verhuurt 

vakantiehuisjes. Mijn zusje heet 

Merle en is 6 jaar. Mijn hobby's 

zijn handballen, knutselen en 

rennen. Op school doe ik graag 

rekenen, schrijven, tekenen en 

breien. Mijn huisdieren zijn 

twee lieve konijnen; ze heten 

Lila en Dropje.  

 

Mats 

Ik heet Mats en ik ben 7 jaar. 

Ik heb een grote zus, zij heet 

Elin.  

Mijn papa heet Eugène en mijn 

mama heet Joyce. 

Ik heb 12 konijnen en een 

hond. Hij heet Scott. 

Mijn hobby’s zijn skiën, rennen 

met Liam en Lars, spelen met 

Lego en dino’s.  

 

 

Liam 

Ik heet Liam. Ik heb een grote 

broer, hij heet Aiden. Mijn papa 

heet Nexh en mijn mama heet 

Virginie en ik heb twee paar-

den, Sproti en Brynjar. 

Op school werk ik graag op het 

Chromebook en vind ik tekenen 

leuk. Mijn hobby’s zijn met mijn 

vrienden buiten spelen, voet-

ballen en op de Playstation een 

spelletje spelen.  

 

 

Mathijs 

Mijn naam is Mathijs.  

Ik ben 8 jaar. Mijn hobby's zijn 

voetballen en trombone spelen. 

Ik heb twee broers.  

En we hebben een hond die 

heet Sammie.  

 

 

 

 

 

 

Colin 

Mijn naam is Colin en ik ben 8 

jaar. Mijn broertje heet Owen 

en is 6 jaar. Mijn mama heet 

Monika en mijn papa heet 

Peter. Ik kan ook goed Pools 

praten.  

Ik vind voetballen, tekenen, 

zwemmen en knutselen leuk. 

En mijn vrienden zijn Dolf, 

Mathijs, Mats, Lonne, Guus en 

Emme.  

 

 

Lonne 

Ik ben Lonne Bessems, ik ben 

7 jaar en woon in Epen. Ik heb 

2 broertjes. Mijn broertjes heten 

Tren en Sep.  

Mijn papa heet Bas en is een 

tweeling met Bob. Mijn mama 

heet Jessica.  

Mijn huisdieren zijn 2 vissen, 

Slumpie en SpongeBob en 2 

konijntjes, Stampertje en Wolf. 

Mijn hobby’s zijn handballen, 

tekenen en knutselen.  

 

 



Lars 

Ik heet Lars Vandenhove en ik 

ben 9 jaar.  

Mijn zus heet Yfke en is 11 jaar. 

Mijn papa heet Mark en mijn 

mama heet Monique.  

Mijn hobby is voetballen.  

Ik heb veel vrienden waar ik 

heel graag mee speel!  

 

 

 

 

Dolf 

Ik ben Dolf Habets en ik ben 8 

jaar oud. Ilya is mijn broertje en 

hij is 6 jaar oud. Ik heb een 

puppy, hij heet Olaf, en ook een 

oudere hond, hij heet Onyx. 

Mijn hobby is voetballen en ik 

lees ook graag als ik thuis ben. 

 

 

 

 

 

 

Robyn 

Ik ben Robyn. Mijn papa heet 

Paul McMahon en mijn mama 

heet Pascalle Creusen. Ik heb 

een zus en twee broers. Mijn 

zus heet Aoife en mijn broers 

Cian en Ross. Cian is over-

leden voor dat ik geboren werd. 

Ik vind het leuk om met mijn 

vrienden te spelen en ook op 

de computer spelletjes te doen. 

Ik doe mijn best op school en ik 

hou van gym en rekenen. Ik 

zou mijn communie doen in 2019 maar Ik heb gekozen dat niet te doen omdat mijn 

mama toen in het ziekenhuis lag.  

Raoul 

Ik ben Raoul, ik ben 9 jaar oud. 

Mijn papa Ralph is bakker en 

mijn mama Mariëlle werkt in 

onze winkel. Mijn zussen heten 

Amber en Mirthe. Ik zit op 

voetbal, scouting en op drum-

les. Onze oppas heet Marjo. Op 

school is mijn lievelingsvak 

rekenen. Ik vind de juf aardig 

en mijn vrienden zijn Liam, 

Lars, Daan, Dolf, Luna, Lonne 

en Mathijs, daar speel ik graag 

mee. 

 

Guus 

Mijn naam is Guus, ik ben 8 

jaar en woon op ’t Hofke. 

Mijn papa heet Job en mijn 

mama heet Femke. Ik heb 3 

broertjes: Juul, Max en 

Philippe. We hebben een hond, 

Pleun en een kat, Guus. Verder 

hebben we heel veel kippen en 

hanen. Mijn hobby ś zijn 

houtbewerken, zwemmen, judo, 

tennis, fietsen en tuba spelen. 

Mijn vrienden heten Daan, 

Mathijs, Dolf en Collin. 

 


