
Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Eindelijk is het dan zo ver. Wij kunnen weer starten. Op donderdag 21 oktober zullen 

wij weer een gezellige middag organiseren. Wij starten zoals gewoonlijk om 14.00 uur 

in clublokaal Café Peerboom. Daar wij het 50-jarig bestaansfeest van onze ouderen-

vereniging niet hebben kunnen vieren, zal dit op 21 oktober in alle bescheidenheid 

gevierd worden. Er is koffie met iets lekkers. Om 16.30 uur hapje eten. Wij nodigen u 

allen van harte uit. Dit alles krijgt u aangeboden van onze vereniging. Gelieve u voor 

deelname op te geven vóór zaterdag 9 oktober bij Leonie,  06-53168820, of bij 

Mareike,  06-27614866. NEEM UW VACCINATIEBEWIJS MEE. 

Noteer alvast de datum 18 november: kienen, aanvang 14.00 uur in Café Peerboom. 

3 kaarten voor € 5,--. Aanmelden vóór 1 november. Begin oktober zal er weer Club-

kas Stemmen zijn. Leden van de Rabobank krijgen een boekje thuis gestuurd met 

daarin een code. U mag dan zoals elk jaar 5 stemmen uitbrengen, 2 per vereniging. 

Hopelijk denkt u ook aan onze vereniging. Hiervoor bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 

Bieb Epen 

Kinderboekenweek 2021 (6 t/m 17 okt.) en nieuwe boeken voor volwassenen 

‘Worden wat je wil!’ is het thema van de Kinderboekenweek 2021. Het maakt niet uit 

wie of wat je bent, goed bent in taal, turnen, rekenen, tekenen, knutselen of muziek 

maken, tijdens het lezen van verhalen kan ieder kind worden waar het van droomt. 

Natuurlijk besteden we ook dit jaar weer aandacht aan de Kinderboekenweek. In de 

Bieb zullen nieuwe leesboeken aangeboden worden met verhalen waarin allerlei be-

roepen aan bod komen, zoals: over een brandweervrouw in actie, over hoe word ik 

astronaut, over vloggers die een ontvoering oplossen, over een machine die ervoor 

zorgt dat je alles kunt worden wat je wil, over ontdekkingsreizigers enz. Ook een 

nieuw boek uit de serie ‘Juf Braaksel’ van Carry Slee. In de Bieb worden div. attribu-

ten en materialen uitgestald in de ruimte voor de jeugd. Weten de kinderen bij welk 

beroep ze gebruikt worden? Ook zijn boeken met info over div. beroepen uitgestald. 

Wat wil jij worden?! Alle basisschoolkinderen ontvangen van de Bieb, per groep ge-

selecteerde opdrachten die betrekking hebben op beroepen. De fijne samenwerking 

met het team van à Hermkes zorgt voor enthousiasme bij de kinderen. De biebvrijwil-

ligers zullen uit de ingeleverde resultaten per groep 2 winnaars kiezen/loten. Zie ook 

de site van openbare bibliotheek Gulpen. Deze biedt activiteiten aan m.b.t. het 

Kinderboekenweekthema, waar kinderen gratis aan kunnen deelnemen. In onze afde-

ling voor de volwassenen zijn deze maand weer nieuwe boeken toegevoegd aan 

het aanbod. Om het lezen van boeken voor iedereen aantrekkelijk te maken, vragen 

we géén abonnement en géén lidmaatschap. De leenkosten bedragen 20 ct. 

p.boek p.week. Loop gerust eens binnen, iedereen is welkom, geen verplichtingen. 

‘Lezen houdt de hersenen fit’. Openingstijden: zondag en woensdag 11.00-13.00 uur; 

donderdag 18.00-20.00 uur; vrijdag 14.30-15.30 uur. Ingang Bieb: rechts naast de 

hoofdingang van het Patronaat. Bieb Epen doet weer mee aan de RaboClubSupport 

actie. Draagt u de Bieb een warm hart toe? Uw stem wordt erg gewaardeerd!  
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Met moeder Maria onder het kruis … 

 

 

Bij het schrijven hiervan vieren we in de kerk het feest van Kruisverheffing (14 sept.) 

en Maria, moeder van Smarten (15 sept.). Ook wij dragen onze dagelijkse zorgen en 

pijnen, en mogen telkens opkijken naar het Kruis om kracht en troost te vragen. Ook 

onze hemelse moeder Maria, wat heeft zij niet moeten meemaken?  

We kijken misschien terug op een vreemde zomervakantie. De coronapandemie heeft 

menig reisplan omver geworpen en daar kwam de overstroming nog bij! Meer dan 

ooit worden niet alleen aan wetenschappers vragen gesteld om uitleg, maar 

menigeen zal z’n ogen omhoog heffen en God vragen: “waar ben je? Kom ons te 

hulp!”. Op zulke momenten van zware beproeving is vertrouwensvol opkijken naar het 

kruis best wel zwaar! 

Misschien juist daarom dat ons Maria, als onze hemelse moeder, geschonken is. Zij 

staat ons als voorbeeld, om door de pijn en zorg heen, te blijven opkijken naar Hem. 

Hij, die niet vluchtte maar Zijn leven gaf. Haar Zoon. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.  

In deze oktobermaand, toegewijd aan de rozenkrans, worden wij uitgenodigd om op 

haar voorspraak te komen tot haar Zoon. Door het bidden van de rozenkrans het ver-

trouwen uitspreken dat ons het lijden niet wordt weggenomen, maar ons de kracht 

geschonken wordt om dit te dragen. Meer nog, de bereidheid tonen om mee te 

werken om het lijden van elkaar te verlichten. 

Wees er verzekerd van, zo’n vertrouwen doet ons op een andere manier opkijken 

naar het kruis! 

 

P. Bronneberg, pastoor-deken 

 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois,  4551467  

 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 1 oktober: Geen H. Mis. 
 

Zondag 3 oktober: Orgelbegeleiding door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor overledenen familie Crombach-Kubben. 

 Jaardienst voor overledenen familie Gulikers-Van de Weijer. 

 Jaardienst voor Ciska Noteborn. 

 Jaardienst voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Jaardienst voor Sjef Notermans. 

 Voor François Notermans. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen en familie Janssen. 

 Voor Jan Gulikers. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

 Aansluitend Rozenkransgebed. 
 

Vrijdag 8 oktober: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 9 oktober: 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Jean en Francine Straat-Weber. 

 Jaardienst voor ouders van Houtem-Schmeetz. 

 Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 Voor Leentje Smets-Wiertz. 

 Voor Bert Larik. 

 Voor Lies en Mia Straat. 

 Voor Miny Knops-Straat. 
 

Vrijdag 15 oktober: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 16 oktober: Opgeluisterd door trompettist Pedro Blezer en 

18.00 uur orgelbegeleiding door Ronald Franssen 

 Jaardienst voor ouders Pietersma-Teerveer, kinderen en kleinkind. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen en familie Janssen. 

 Voor Valerie Bessems-Bosch (Schutterij). 
 

Vrijdag 22 oktober: Geen H. Mis. 
 

Zondag 24 oktober: Orgelbegeleiding door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Piters-Aarts. 

 Jaardienst voor ouders Piters-Huijnen. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz. 
 

Vrijdag 29 oktober: Geen H. Mis. 

 

Overleden: Pie Franssen, Epen. 

 Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Gedoopt: 11 september: Jesse Willems, zoon van Michel en Janice Willems, 

 Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 29 oktober voor de periode van 

30 oktober t/m 27 november. Misintenties uiterlijk maandag 25 oktober doorgeven. 

 

Mededeling van de Parochieraad  

Coronaregels 

De Nederlandse bisschoppen hebben, in navolging van de Rijksoverheid, besloten 

om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten. Vooraf opgeven 

voor het bijwonen van een mis is niet meer nodig. Wel wordt de gelovigen uitdrukke-

lijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats 

in als bij het lopen door de kerk. Bezoekers van vieringen in de kerk hoeven geen 

coronatoegangsbewijs te laten zien. Wel roepen de bisschoppen alle gelovigen na-

drukkelijk op om zich te laten vaccineren. Paus Franciscus noemt vaccineren een 

daad van liefde; voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren. 

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klach-

ten die kunnen wijzen op corona, blijft gehandhaafd. Was of desinfecteer uw handen, 

ook bij binnenkomst in de kerk. Hou waar dat mogelijk is, zoveel mogelijk afstand. 

Mondkapjes mogen, maar zijn niet verplicht bij binnenkomst en het verlaten van de 

kerk. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud, blijft gehand-

haafd. Wel is volkszang weer toegestaan. 
 

Bijeenkomsten in het kader van de liturgische vorming 

Voor alle vrijwilligers, zoals zangers, lectoren, kosters, acolieten, kerkbestuurders en 

andere betrokkenen van de parochie bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan 

bijeenkomsten in het kader van de liturgische vorming in het Parochiehuis, Kapelaan 

Pendersplein 10 Gulpen. De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagen 16 oktober, 

20 november, 15 januari, 5 maart en 2 april van 13.00 tot 15.30 uur. Voor deelnemers 

van onze parochie is de cursus gratis. Het is ook mogelijk aan afzonderlijke bijeen-

komsten deel te nemen. Aanmelden: activiteiten@sgv-roermond.nl.  



 

 

 

 

 

Jubilarissen bij Schutterij St.Paulus Epen 

Op zaterdag 16 oktober zullen wij onze jubilarissen huldigen in ons verenigingslokaal 

“Herberg Peerboom”. Er zal om 18.00 uur een Heilige Mis worden opgedragen. Deze 

is vrij toegankelijk voor iedereen, aansluitend een receptie ter ere van de jubilarissen.  

 

Na de interne huldiging is iedereen van harte welkom om hun te feliciteren. Door alle 

maatregelen was het niet mogelijk om dit eerder te doen maar nu is het eindelijk zo 

ver dat we hun alsnog in het zonnetje kunnen zetten.  

 

Onze jubilarissen zijn een steunpilaar in onze vereniging en daarom willen wij dit ook 

niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

 

Kolonel Henry Vluggen 60 jaar lid, 1e Luitenant Rob Mordant 50 jaar lid, Keizer – 

Instructeur Michael Blezer, 1e Luitenant Robert Schijns, Grenadier-Guide Hub 

Schrijnemaekers allen 40 jaar lid en Tamboer Maikel Sprooten 25 jaar lid. 

18.00 uur: Heilige Mis in de St. Paulus Bekering Kerk 

19.00 uur: Interne huldiging 

20.00-21.00 uur: Receptie. 

 

Daarna is er nog gelegenheid om gezellig met de jubilarissen te vertoeven. 

 

 

 


