
Mededelingen Zij-Actief Epen 

29 juni: Puzzeltocht Zij-Actief. Om 18.00 uur verzamelen bij Café Peerboom voor een 

puzzeltocht met opdrachten. Groepjes van vier deelnemers vertrekken tien minuten 

na elkaar te voet voor een tocht door Epen. Aanmelden is niet nodig. 

Let op het reisje is verplaatst naar woensdag 28 september. 
 

Donateursactie en Gemengd Koor Epen 

Zoals vanouds ging ons Gemengd Koor Epen elk jaar van huis tot huis om een bij-

drage te vragen voor de donateursactie. De gemiddelde leeftijd van het Gemengd 

Koor is wat gestegen en vooral ook de oudere leden hebben vaak moeite met het be-

reiken van alle deuren. Het was bovendien voor het gros van de leden niet de meest 

leuke vrijwillige bezigheid voor het koor. Op onze laatste jaarvergadering, die we ge-

lukkig weer konden houden, hebben we overleg gehad met onze leden en vervolgens 

besloten om de donateursactie af te schaffen. Het is niet meer van deze tijd en de le-

den zijn bereid om de contributieverhoging vanaf volgend jaar te accepteren. We krij-

gen elk jaar ook subsidie van de gemeente Gulpen-Wittem en sinds een aantal jaren 

is het aantal van onze Vrienden van het Koor gegroeid. Dat is natuurlijk fijn en we ad-

viseren iedere Epenaar die ons Gemengd Koor Epen een warm hart toedraagt, ook 

lid te worden. Dat kan door een bijdrage van € 25,-- over te maken op het rekeningnr. 

NL19RABO0114493081 ten name van Gemengd Koor Epen, met vermelding van 

voor- en achternaam. Voordeel van ‘Vrienden van het Koor’ is dat je op de hoogte ge-

houden wordt van ons programma en bij uitvoeringen van concerten een plaats gere-

serveerd krijgt om van onze prachtige muziek te kunnen genieten. Wij danken in ieder 

geval iedereen die aan ons koor op welke wijze dan ook financieel in de afgelopen ja-

ren heeft bijgedragen en zo dit koor, met een unieke klank, mee in stand heeft gehou-

den. Het Bestuur van Gemengd Koor Epen 
 

Jubilarissen Gemengd Koor 

Het Gemengd Koor heeft onlangs de jubilarissen van de afgelopen coronajaren ruim 

geëerd tijdens een speciaal “ingehaald” Cecilia-diner. Helaas konden we dat niet 

doen voor 2 jubilarissen die door ziekte niet aanwezig konden zijn, met name Beppie 

Blezer-Groneschild (60 jaren) en Piet Voncken (50 jaren). Gelukkig konden we wel ter 

plekke namens alle leden feliciteren en bedanken voor hun jarenlange muzikale bij-

drage: Marjo Maas-Mullenberg (25 jaren), Yvonne Notermans-Nijssen (25 jaren), 

René Flas (25 jaren). Twanny Lardinois-Oostenbach (25 jaren) Ellie Loneus-Ubaghs 

(50 jaren). Meer dan 260 jaren trouwe muzikale inzet waarop we als Gemengd Koor 

meer dan trots zijn en we hopen nog vele jaren hiervan gebruik te mogen maken. 
 

Opbrengst collecte Reumafonds 

De collecte van het Reumafonds Epen 2022 heeft het mooie bedrag van € 903,50 

opgebracht. Namens Reumafonds Nederland heel hartelijk dank voor uw financiële 

ondersteuning. Ook een woord van dank aan de collectanten voor hun vrijwillige 

inzet. Coördinator Reumafonds Epen Mathieu Vaendel 
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Pinksteren 

 

Ik denk dat we het allemaal wel eens meemaken of meegemaakt hebben dat we niet 

weten wat we moeten doen, en ook niet weten of we gelukkig of ongelukkig zullen 

zijn met wat er gaat gebeuren. Want dat is het probleem: er komt iets op ons af, maar 

we weten niet precies wat het is. We weten alleen dat het iets is dat van alle kanten 

op ons kan afkomen en ons leven serieus kan veranderen. En het kan van alles zijn: 

ander werk, een nieuwe relatie, een eigen bedrijf, onze gezondheid, een andere 

woonplaats …, maar wat het ook is, het kan ons leven grondig veranderen. 

Dat is precies wat de apostelen ondervinden wanneer ze samen ergens in Jeruzalem 

in een bovenzaal zitten. Wat zitten ze daar te doen? Dat weten ze waarschijnlijk zelf 

niet. Zonet is Jezus ten hemel opgestegen en zijn afscheidswoorden waren: 

‘Wanneer de heilige Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en van Mij getuigen 

in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’  

En dan daalt de heilige Geest als een vuurtong neer op ieder van hen, en plotseling 

kennen ze geen enkel probleem meer, geen onzekerheid, geen angst, geen twijfel. 

Ze zijn geen vissers meer uit Galilea, maar getuigen van Jezus, en ze doen dat zo 

enthousiast dat drieduizend mensen die van alle kanten op het gedruis zijn 

afgekomen zich laten dopen in de naam van Jezus. 

En zo maken we meteen kennis met de kracht van de heilige Geest: Hij geeft moed 

en doorzettingsvermogen, Hij zet aan tot handelen en neemt onzekerheid, angst en 

twijfel weg. Dat doet Hij niet alleen met de apostelen, maar met alle mensen die 

willen voelen dat Hij in hen aanwezig is. Dat doet Hij zeker ook met ons, want wij zijn 

christenen en op ons vormsel is de heilige Geest over ons gekomen en hebben we 

de kracht ontvangen om standvastig te zijn in ons geloof. 

 

Kapelaan Marthoma 

 

  

'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 Kapelaan Marthoma,  4573234 of  

bijzondere vieringen:  06-38432823;  

 kapelaanmarthoma@gmail.com 
 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

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

Vrijdag 3 juni: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 
 

Zondag 5 juni: Hoogfeest van Pinksteren, opgeluisterd door Gemengd Koor 

11.00 uur Jaardienst voor Hub en Barbara Burgers-Alleleijn. 

 Jaardienst voor ouders Broers-Jaspar en zoon Lambert. 

 Voor Jo van der Linden. 

 Voor Wiel Gulikers. 

 Voor Jan Gulikers. 

 Voor Jan Mijssen. 

 Voor ouders Piters-Dodemont. 
 

Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag 

10.45 uur EMS-viering te Slenaken. 
 

Vrijdag 10 juni: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 11 juni: 

19.30 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zondag 12 juni: 

12.00 uur Doopviering van Tess Schrouff. 
 

Vrijdag 17 juni: 

19.00 uur Jaardienst voor Jerôme Vaessen. 

 Voor Billa Hamers. 
 

Zondag 19 juni: Hoogfeest van Sacramentsdag, orgelspel Ronald Franssen 

10.45 uur Voor Maria Slenter. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie. 
 

Vrijdag 24 juni: Hoogfeest van Allerheiligste Hart Van Jezus 

19.00 uur Eucharistieviering in Kapel te Beutenaken. 
 

Zaterdag 25 juni: 

19.30 uur Voor Wiel Mulleneers.

Vrijdag 1 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vandeberg-Mordang. 

 Jaardienst voor ouders Schijns-Ubaghs. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zondag 3 juli: Orgelspel en opluistering door Ronald Franssen 

10.45 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Vrijdag 8 juli: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 8 juli voor de periode van 9 juli 

t/m 13 augustus. Misintenties uiterlijk maandag 4 juli doorgeven. 
 

Overleden: Mariet Keulers-Keijenberg, Epen. 

 Giel Bastings, Epen. 

 Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 
 

Gedoopt: 1 mei: Noya, dochter van Dennis en  

 Minou Acheampong-Keijenberg, Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 
 

Mededelingen van de Parochieraad 

Vastenactie 

De landelijke vastenactie voor 2022 heeft als thema “je land is je leven”. Hierbij ligt de 

nadruk op de wereldwijde problemen van de lokale bevolking die van hun grond wor-

den verdreven door landonteigening door de overheid en grote ondernemingen met 

economische belangen. Een tweede slogan voor de actie is “even minderen voor een 

ander”. De opbrengst is tot nu toe slechts € 162,11. Alle gevers hartelijk dank. De on-

zekere financiële situatie door de energiecrisis en de stijgende prijzen hebben onge-

twijfeld hieraan negatief bijgedragen. In het genoemde bedrag zijn de rechtstreeks 

aan het bisdom overgemaakte bijdragen niet inbegrepen. Het blijft mogelijk om uw 

bijdrage over te maken op de bankrekening van de parochie NL83RAB00114400652 

onder vermelding van Vastenactie 2022. Wij verzorgen doorzending naar het bisdom. 
 

Paaseierenactie 

Dit Kirkebledje bood ons nu de gelegenheid u te kunnen melden dat de Paaseieren-

actie 2022 een mooi resultaat heeft opgeleverd. Helaas ontkwamen wij er niet aan 

dat de eieren door hogere grondstoffenprijzen duurder waren dan voorgaande jaren. 

Remco Vluggen heeft met zijn team een groot aandeel gehad in de verkopen in zijn 

Super Epen. Verder hebben de plaatselijke hotels dit jaar ook weer kunnen meedoen 

en samen met verkopen via school en Zonnebloem zijn we uitgekomen op € 155,60. 

Iedereen heel veel dank hiervoor. Voorlopig stoppen we het geld in de spaarpot. 

Onze dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan behalen van deze opbrengst. 

mailto:kapelaanmarthoma@gmail.com

