
 

Rectificatie Paaseierenactie 

In het vorige Kirkebledje is een fout geslopen, waardoor de opbrengst van onze 

Paaseierenactie 2022 onjuist was aangegeven. Dit moest zijn € 1.155,60 en was dus 

terecht een mooi resultaat. Iedereen nogmaals heel veel dank hiervoor. Voorlopig 

stoppen we het geld in de spaarpot.  

 

 

Mededelingen Zij-Actief Epen 

12 oktober: Bedevaart naar Kevelaer. Kosten € 20,00 voor leden en € 22,50 voor 

niet-leden. Aanmelden vóór 31 juli. Vertrek om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats te 

Wittem. 

Verder wenst het bestuur iedereen een fijne en blije zomerperiode. 

 

 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” 

Op donderdag 21 juli organiseren wij een dia-middag met veel verrassende opnames 

uit het verre verleden. Deze wordt zoals vanouds verzorgd door Jan Lumey. Wij 

starten om 14.00 uur in ons clublokaal Café Peerboom. U bent allen van harte 

welkom. Wel graag even aanmelden vóór 14 juli bij Leonie,  06-53168820, of bij 

Mareike,  06-27614866. 

De maand augustus is vakantie. 

 

 

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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Mijn reiskoffer… wat neem ik mee op vakantie? 

 

De vakantieperiode breekt weer aan voor velen. We verheugen ons erop maar 

tegelijk komen ook de vragen; we willen ons gewone leven achterlaten en er even 

helemaal tussenuit gaan. In ons ‘letterlijke koffer’ nemen we zo weinig mogelijk mee, 

alleen het noodzakelijke. Van gepast schoeisel en kleding tot medicijnen of een goed 

boek. Andere bezittingen laten we thuis, zelfs de makkelijke stoel of heerlijke bed 

blijven leeg achter. 

Maar ons figuurlijke reiskoffer dan! Ons hoofd dat boordevol gedachten zit, kunnen 

we niet thuislaten. Ook al worden de zorgen misschien minder dankzij de afstand… 

Je familie en andere dierbaren blijven achter. Je gaat ze allemaal een beetje 

missen… En God, die mag ook mee; al is het maar om een goede reis te bezorgen. 

Met al dat geregel ben je zeker vermoeid en aan vakantie toe. En dan, dan zien we 

nieuwe dingen, spreken we met andere mensen, krijgen we nieuwe inzichten. Dan 

ontmoeten we God op verrassende plekken! Ons hart mogen we laten raken door 

veel nieuwe ervaringen, die we straks meenemen naar huis. 

Hopelijk dat we bij thuiskomst veranderd zijn. Al zijn we dezelfde persoon, misschien 

ook weer niet. We vinden onze stoel, bed of dierbaren weer terug, maar we bekijken 

ze met andere ogen. Ons ‘levenskoffer’ is anders gevuld. Zelfs God kan groter zijn 

geworden tijdens de reis!  

 

Oh wat is het fijn, wat is het goed om af en toe op vakantie te gaan! 

Kerkbesturen en pastoraal team wensen allen een mooie vakantie toe en vooral een 

behouden thuiskomst! 

 

P. Bronneberg, pastoor-deken 

 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 

mailto:wim.pietersma@home.nl


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 8 juli: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 9 juli: 

19.30 uur Voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen. 

 Voor ouders Grooten-Hollands. 
 

Vrijdag 15 juli:  

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 
 

Zondag 17 juli: opgeluisterd door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Sprooten-Belleflamme. 

 Jaardienst voor Jean Hausoul en dochter Berti. 

 Jaardienst voor Harry Belleflamme. 

 Voor ouders Harry en Henriette Frijns-Prickaerts. 

 Voor Marion Sprooten-Bessems. 
 

Vrijdag 22 juli: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 23 juli: 

19.30 uur Jaardienst voor Anneke Habets-Dinessen. 

 Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 
 

Vrijdag 29 juli: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zondag 31 juli: 

10.45 uur Voor het welzijn van de parochie. 

14.00 uur Doopviering van Diede en Holly Nevelstein. 
 

Vrijdag 5 augustus: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Mulleneers-Vandeberg. 
 

Zaterdag 6 augustus: 

13.30 uur Huwelijksviering van Marco Ubaghs en Miranda Rompen en 

 doopviering van hun zoontje Devin. 

19.30 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Vrijdag 12 augustus: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 12 augustus voor de periode van 

13 augustus t/m 17 september. Misintenties uiterlijk maandag 8 augustus doorgeven. 

 

Overleden: Christine Bessems-Bartholomé, verblijvende in Dr.Ackenshuis  

 Gulpen. 

 Oud-pastoor Rick van den Berg, verblijvende in Sittard. 

 Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Gedoopt: 12 juni: Tess Schrouff, dochter van Peter Schrouff en  

Sanne Bergmans, Vijlen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

Mededelingen van de Parochieraad 

Oud-pastoor Rick van den Berg overleden 

Op woensdag 29 juni is in Sittard oud-pastoor Rick van den Berg van Epen, 

Mechelen en Slenaken en voorheen Maastricht-Caberg overleden. Van den Berg was 

geruime tijd ziek. Hij is 61 jaar geworden. De uitvaart vindt op vrijdag 8 juli plaats in 

de H. Hartkerk in Oud-Caberg. Henricus Joseph (Rick) van den Berg werd op 3 okto-

ber 1960 in Kampen geboren. Zijn priesterwijding vond plaats op 24 mei 1986 in 

Roermond. Daarna ging hij aan de slag als kapelaan in de parochie De Verrezen 

Christus in Weert. Vervolgens werd hij met ingang 1 juli 1987 benoemd tot kapelaan 

van de parochie H. Gregorius in Brunssum. Vier jaar later, op 1 september 1991 werd 

hij benoemd tot pastoor van de parochies H. Hart van Jezus en H. Christoforus in 

Maastricht-Caberg. Op 15 november 2000 kreeg hij eervol ontslag uit deze functies 

om per 19 november 2000 benoemd te worden tot administrator van de parochies 

Hambach, Niederzier en Oberzier in het bisdom Aken. In 2008 kwam pastoor Van 

den Berg weer terug naar het bisdom Roermond, waar hij op 6 maart van dat jaar 

benoemd werd tot pastoor van de parochie H. Remigius in Slenaken en met ingang 

van 1 juli 2008 tevens tot pastoor van de parochies St. Paulus' Bekering in Epen en 

H. Johannes de Doper in Mechelen. Vanwege zijn slechte gezondheid kreeg hij op 

30 juni 2021 eervol ontslag uit deze functies. De plechtige uitvaartdienst is op vrijdag 

8 juli 2022 om 13.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus in Maastricht (Oud-

Caberg). Aansluitend wordt hij begraven op de begraafplaats aldaar. 
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