
Mededeling Communicanten Epen 

Wij willen iedereen hartelijk 

bedanken voor de vele kaartjes en 

berichten die we voor onze eerste 

Heilige Communie op 18 juli in 

Epen hebben mogen ontvangen. 

Tevens ook dank voor alle hulp en 

het mogelijk maken van deze 

prachtige communieviering. Het 

was een onvergetelijke dag! 

Communicanten Epen en hun 

families 
 
 

Gemeente Gulpen-Wittem zet jongeren in het zonnetje met Jongerenlintje 

Soms verdient iemand het om in het zonnetje te worden gezet, bijv. vanwege een 

bijzondere prestatie, zijn/haar opvallende inzet voor de samenleving of het behalen 

van een mijlpaal. Speciaal voor jongeren heeft de gemeente het Jongerenlintje in het 

leven geroepen. Het lintje wordt uitgereikt aan jongeren in de leeftijd van 6 t/m 20 jaar 

die een bijzondere prestatie hebben verricht en daardoor een positieve bijdrage heb-

ben geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente. 

Wat valt er onder een ‘bijzondere prestatie’? 

Enkele voorbeelden zijn: het redden van mens of dier, het leveren van een opval-

lende bijdrage aan het milieu, het opzetten van een actie voor derden of een spor-

tieve prestatie. Maar ook jongeren die langdurig zorgdragen voor een zieke of hun 

haren kortknippen om ze te doneren aan een goed doel zijn enkele voorbeelden. 

Aanmelden 

Kent u zo iemand of zo’n groep, maak dit dan kenbaar via een aanmeldformulier op 

de website (www.gulpen-wittem.nl > Onderscheidingen> Jongerenlintje). Let erop dat 

u het formulier incl. motivatie volledig invult en uiterlijk 15 september bij ons binnen is 

per e-mail naar info@gulpen-wittem.nl of per post aan: Gemeente Gulpen-Wittem, 

t.a.v. kabinetsmedewerker, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. 

Selectie en uitreiking 

Aanmeldingen die binnenkomen worden door een selectiecommissie, bestaande uit 

inwoners uit Gulpen-Wittem die begaan zijn met de doelgroep jongeren beoordeeld. 

De commissie adviseert vervolgens het college van B&W over toekenning van de 

Jongerenlintjes. Wanneer een Jongerenlintje wordt toegekend zal de jongere of groep 

jongeren door het college tijdens een officiële uitreiking in het zonnetje worden gezet 

op 17 november. In die week wordt de Dag van de Rechten van het Kind gevierd. 

Vragen en meer informatie 

Wilt u meer weten of toch een aanvraagformulier digitaal of per post toegestuurd 

krijgen, bel dan naar 043-8800727 of e-mail: kabinet@gulpen-wittem.nl 
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Openluchtmis kermiszondag 29 augustus 2021 

De Grote Bronk, welke dit jaar gepland stond voor zondag 29 augustus zal, i.v.m. de 

coronamaatregelen, voor het tweede jaar niet doorgaan. De Parochieraad Epen en 

het Processiecomité hebben besloten in plaats hiervan weer een openluchtmis te or-

ganiseren op deze zondagmorgen, voorafgegaan door een kleine Processie. De an-

derhalve meter maatregel blijft gehandhaafd! De mis zal, bij gunstige weersomstan-

digheden plaatsvinden achter de school in het naastgelegen amfitheater. Bij slecht 

weer zal er geen mis zijn! Voor het bijwonen van deze mis kunt u zich tot uiterlijk 

zaterdag 28 augustus 12 uur, aanmelden bij Twanny Lardinois, tel.nr. 043-4551467. 
 

Programma uitvoering openluchtmis 

Het plein is vanaf 9.45 uur open (ingang basisschool aan de Schoolstr.). Bij aankomst 

wordt u begeleid door een gastvrouw/gastheer, die u naar een aan te wijzen zitplaats 

zal brengen. Er zijn alléén zitplaatsen voorzien. We vragen u uiterlijk 10.15 uur aan-

wezig te zijn. Pastoor zal met het Allerheiligste, begeleid door Schutterij St. Paulus en 

Harmonie Inter Nos, om 10.00 uur vertrekken van de kerk naar de school, in een 

kleine processie met verkeersregelaars.  

Route: Kpl.Houbenstr.,Wilhelminastr.,Julianastr.,Heimansstr.,Heerstr.,Wilhelminastr., 

Schoolstr. en Amfitheater. Wij vragen de bewoners om langs de route processiepaal-

tjes met vlaggetjes te plaatsen. Het is niet toegestaan om met de processie mee te 

lopen (Gemeentemaatregel)! De Heilige Mis begint om 10.30 uur. Vóór en tijdens de 

mis zullen kamerschoten worden gelost. Harmonie Inter Nos zal de mis muzikaal be-

geleiden. Nadat pastoor de mis met de zegen heeft afgesloten zal de harmonie nog 

enkele muziekstukken spelen. U wordt dan ook verzocht op uw plaats te blijven zit-

ten. Na dit korte concert zullen eerst pastoor met het Allerheiligste en de schutterij, 

vertrekken naar de kerk via de Schoolstr. en Wilhelminastr. Bij de uitgang van het 

schoolplein staan collecteschalen klaar waarin u uw collectegeld kunt geven. De op-

brengst komt ten goede aan het onderhoud van de kerk. Om toch niet aan het feit 

voorbij te gaan dat het Bronkzondag is, vragen we u om te vlaggen. De Parochieraad 

Epen en het Processiecomité nodigen u uit om zich voor deze openluchtmis aan te 

melden. Let op: i.v.m. corona is deelname beperkt tot max. 110 personen. 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven en aanmelden: Twanny Lardinois,  4551467  

bijwonen missen (max. 40 pers.): maandag van 17.00-19.00 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Pastoor P. Bronneberg,  4501226 

bijzondere vieringen: pbronneberg@ziggo.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur) 
 

Vrijdag 20 augustus: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 21 augustus: 

19.30 uur Jaardienst voor Jos Dingen. 

 Jaardienst voor ouders Schijns-Hounjet. 

 Voor ouders Pietersma-Teerveer, kinderen en kleinkind. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen en familie Janssen. 
 

Vrijdag 27 augustus: Geen H. Mis. 
 

Zondag 29 augustus: I.p.v. Grote Bronk openluchtmis in het amfitheater bij 

10.30 uur de Basisschool m.m.v. Schutterij St. Paulus en Harmonie Inter Nos 

 Jaardienst voor ouders Mullenberg-Pleijers; voor Patrick Mordant. 

 Voor Jo van der Linden. 

 Vooraf aangemelde personen zijn vanaf 09.45 uur welkom. 

 Bij slecht weer vervalt deze eucharistieviering en zal er ook geen  

 viering in de kerk plaatsvinden. 
 

Maandag 30 augustus: Schuttersmis 

09.00 uur Deze viering is besloten voor de leden van schutterij St. Paulus. 
 

Vrijdag 3 september: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 4 september: 

19.30 uur Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Maandag 6 september: 

08.30 uur Eucharistieviering b.g.v. opening van het nieuwe basisschooljaar. 
 

Vrijdag 10 september: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 11 september: 

13.00 uur Doopviering van Jesse Willems. 
 

Zondag 12 september: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur 1e Jaardienst voor Meep van Harskamp. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen en familie Janssen. 
 

Vrijdag 17 september: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 18 september: 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Jean en Corrie van Wersch-van Beurden. 

 Jaardienst voor ouders Willems-Scheepers en zoon Jan. 

 Jaardienst voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen. 
 

Vrijdag 24 september: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 25 september: 

19.30 uur Jaardienst voor Mathieu Debougnoux. 

 Jaardienst voor ouders Nix-Janssen en zoon Sjef. 

 Jaardienst voor ouders Vluggen-Zilverstand. 

 Voor ouders Pietersma-Teerveer, kinderen en kleinkind. 
 

Vrijdag 1 oktober: Geen H. Mis. 
 

Gedoopt: 30 juli: Linn Kleijnen, dochter van Dave en Dionne Kleijnen,  

 Wilhelminastraat, Epen. 

 7 augustus: Stef Frissen, zoon van Robin en Vera Frissen,  

 Heimanstraat, Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 1 oktober voor de periode van 

2 oktober t/m 29 oktober. Misintenties uiterlijk maandag 27 september doorgeven. 

 

Mededeling van de Parochieraad  

Coronamaatregelen in de kerk 

Vrijdag 13 augustus heeft het kabinet besloten dat de algemene coronamaatregel van 

het houden van anderhalve meter afstand zeker tot 20 september gehandhaafd blijft. 

Dit betekent dat wij, rekening houdend met zgn. gezinsbubbels, in onze kerk nog 

steeds maar maximaal 45 personen een zitplaats kunnen aanbieden. Om teleurstel-

lingen te voorkomen, blijft het daarom verplicht dat u zich, voor het bijwonen van een 

H. Mis, vooraf aanmeldt bij Twanny Lardinois. De andere basisregels, zoals hygiëne 

en het thuisblijven bij klachten blijven onverkort gelden. 

 


