
Mededelingen Zij-Actief Epen 

Het bestuur is weer begonnen met het organiseren van activiteiten. Na de 

zomervakantie starten we met op 15 sept. een herfstwandeling, 6 okt. de 

jaarvergadering, 17 nov. kienen en op 15 dec. de Kerstviering.   

Nadere informatie volgt in het Kirkebledje, via de e-mail en via onze website 

https://www.zijactieflimburg.nl/voor-leden/jouw-afdeling/epen/programma. 

Het zal fijn zijn om weer gezellig bij elkaar te zijn! 

 

Mededelingen Schutterij St. Paulus 

Het gaat de goede kant op met alles, de cijfers laten het zien. Veel mensen zijn of 

worden gevaccineerd en het weer wordt ook alsmaar beter. De vakantie staat voor de 

deur en we maken allemaal al vakantieplannen. Helaas zijn er geen schuttersfeesten 

dit jaar, maar laten we hopen dat dat volgend jaar anders zal zijn. Het bestuur van 

Schutterij St.Paulus Epen heeft besloten om dit jaar ook geen contributie bij de 

inwoners van Epen op te halen. Als er toch mensen zijn die hun contributie willen 

betalen kunnen zij dit overmaken naar de schutterij. Kijk op www.stpaulusepen.nl 

voor alle actuele informatie. 

We zullen ook nog moeten afwachten of er dit jaar een Sacrament processie is 

tijdens het kermis weekend in augustus. Laten we als dorp hopen dat we dit jaar de 

kermis samen kunnen vieren in alle facetten. Indien het doorgaat zal ook de kermis-

maandag weer doorgaan en zullen we als schutterij langs de schenkgelegenheden 

van Epen gaan. 

Wij als bestuur wensen iedereen een hele fijne en prettige zomer toe en hopen dat 

we als schutterij weer onze activiteiten kunnen oppakken en vol trots door ons mooie 

dorp kunnen marcheren. Voorzitter Frank Bessems 

 

11e GarageSale Epen naar 2022! 

De 11e GarageSale Epen gaat in 2021 helaas (ook) niet door maar WEL in 2022 en 

wel op zondag 11 september. Geen leuk nieuws, maar let op: omdat het de 11e Sale 

op 11 september in 2022 (2x11!) is gaan we 'echt gek doen' en zijn de deelname-

kosten voor dat jaar 0 euro dus is DEELNAME HELEMAAL GRATIS!  

Noteer de datum dus al in je agenda (11-9-2022)! 

(Te zijner tijd kun je je opgeven via de deelnameformulieren die dan ook weer huis-

aan-huis in het dorpscentrum verspreid gaan worden). Zeg het voort! 

 

Oproep aan geslaagden voor het voortgezet onderwijs 

Ben je geslaagd voor een opleiding aan het voortgezet onderwijs en wil je graag dat 

jouw naam wordt opgenomen in het Kirkebledje, stuur dan een mailtje aan 

wim.pietersma@home.nl met daarin het type opleiding (VMBO, MAVO, HAVO, 

Atheneum of Gymnasium) en de naam van de school. 

En natuurlijk alvast proficiat! 
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Lach eens om jezelf 

Er zijn van die mensen die de kunst verstaan, om nog te kunnen lachen, zelfs dan 

wanneer er op het eerste gezicht maar weinig reden om te lachen is. Zo ken ik 

mensen, die naar hartenlust kunnen lachen over hun eigen fouten en blunders en 

zoiets vind ik knap. Waar wij de neiging hebben, onze fouten angstvallig te 

verstoppen of, erger nog, ze te ontkennen en net te doen alsof ze er niet zijn, 

verstaan deze mensen de kunst om met één enkele lachbui al die krampachtigheid 

van zich af te schudden en zoiets werkt bevrijdend. Onbewust houden ze ons ook 

een spiegel voor: vind jezelf niets steeds zo belangrijk en maak jezelf niet wijs, alsof 

je al volmaakt bent, maar neem jezelf zoals je bent, dat helpt om ook anderen te 

accepteren zoals ze zijn. Lachen relativeert en helpt, om maskers te laten vallen, om 

jezelf van tijd tot tijd in een spiegel te bekijken en vooral ook, om zin en onzin van 

elkaar te scheiden en om de dingen naar hun juiste waarde terug te brengen.  

Zo ken ik iemand, die ooit een volle treincoupé betrad, waarin niemand ook maar één 

woord met de ander wisselde, omdat iedereen het te druk had met zichzelf en met 

zijn mobieltje. Nog geen lachje kon eraf. “Ik zal ze eens wakker schudden!” dacht ze 

toen, waarop ze via haar eigen mobieltje aan iemand een sms stuurde met de vraag, 

om even een sms-je terug te sturen. En jawel! Zodra haar gsm begon te piepen vloog 

iedereen naar zijn eigen speeltje toe om te zien, of het misschien voor hem was en 

met angst in de ogen, om toch vooral niets in het leven gemist te hebben. Daarop 

barstte zij in lachen uit en pas toen haar daverend lachsalvo door de coupé 

weerklonk, keek iedereen op en bemerkte men eindelijk, dat er zowaar een nieuwe 

passagier was binnengekomen ...  

Laten we eens lachen, op de eerste plaats om onszelf! Maak je niet druk om zoveel 

onzin, dat vandaag nog zo belangrijk lijkt, maar morgen alweer vergeten is. En durf 

weer te zien, wat echt van waarde is, wat blijvende waarde heeft en wat gelukkig 

maakt, het leven is al zo kort ...  

Uw pastoor Rick van den Berg 
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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 18 juni: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag  20 juni: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Maria Slenter. 

Jaardienst voor Wiel Gulikers. 

Jaardienst voor Jan Gulikers. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor François Weber. 

Voor Jef Limpens. 

 

 

Vrijdag 25 juni: Geen H. Mis. 

 

 

Zaterdag 26 juni: 

19.30 uur Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

 Voor Leentje Smets-Wiertz. 

 Voor Miel Creusen (Schutterij). 

 

 

Vrijdag 2 juli: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag 4 juli: Opgeluisterd door organist Ronald Franssen en trompettist 

10.45 uur Pedro Blezer 

 Jaardienst voor Michel Blezer. 

 Voor Guillemine Belleflamme-Piters (Schutterij). 

 

 

Vrijdag 9 juli: Geen H. Mis. 

 

 

Zondag  11 juli: Opgeluisterd door organist Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Sprooten-Belleflamme. 

 Jaardienst voor Harry Belleflamme. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 

 

Vrijdag 16 juli: Geen H. Mis. 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 16 juli voor de periode van 17 juli 

t/m 28 augustus. Misintenties uiterlijk maandag 12 juli doorgeven. 

 

 

 

Mededeling van de Parochieraad  

Versoepeling van coronamaatregelen in de kerk 

Vanuit het bisdom is besloten om de toelating van personen in de kerken te 

verruimen. Het maximum aantal van 30 is verhoogd tot 50. De “anderhalve meter 

maatregel” blijft echter nog gehandhaafd. Hierdoor kunnen wij in de kerk van Epen, 

ook met het bijplaatsen van een aantal stoelen, niet verder komen dan een 

toegestane plaatsing van 40 personen. 

Ook de andere basisregels, zoals het vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne 

en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden. Eventuele verdere 

versoepelingen door de overheid worden eerst eind juni verwacht. 

 

 

 
 


