
 

 

 

Klabatteren 

In de week voor Pasen wordt in Epen 

door onze misdienaars en acolieten 

weer geklabatterd.  

 

 

Dit klabatteren wordt warm aanbevolen 

voor onze meisjes en jongens die een 

heel jaar voor onze parochie klaar 

staan. 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen Zij-Actief Epen 

19 april: Geheugen en vergeten. Een lezing door de heer Koopmans van de 

Hersenstichting vanaf 20.00 uur bij Herberg Peerboom. 
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De Parochieraad Epen heeft besloten om onze traditionele Paaseierenactie dit jaar 

weer te laten doorgaan. De Spar Epen wil hieraan hun medewerking verlenen. De 

goede opbrengst van het vorig jaar was dan ook voor ons geen vraag meer of we op 

hun aanbod wilden ingaan. Dit betekent dat de verkoop van “de eitjes” weer in de 

winkel van de Spar zal plaatsvinden. Vanaf 30 maart 2023 zijn daar de vertrouwde en 

altijd lekkere paaseieren te koop. De opbrengst komt geheel ten goede van onze 

kerk. We hopen dat we op deze manier toch weer veel paaseieren mogen verkopen, 

onze kerk kan het in deze tijd heel goed gebruiken! We wensen u alvast een Zalig 

Paasfeest toe en dat velen van u de moeite willen nemen om de paaseieren zelf te 

gaan halen bij de Spar Epen. 

De parochieraad Epen 

  

'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 17 maart: 

19.00 uur Voor Zus en Hans Ubaghs–van de Voort, Ellen, Zus en Jos. 

 

 

Zondag 19 maart: 4e Zondag van de Vasten 

11.00 uur Jaardienst voor Leo Notermans. 

 Jaardienst voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

 Ter ere van St. Jozef. 

 

 

Maandag 20 maart: Hoogfeest van H. Jozef 

19.00 uur EMS viering in parochiekerk Epen. 

 

 

Vrijdag 24 maart:  

19.00 uur Voor ouders Grooten-Hollands. 

 Voor Leopold Vandenhove. 

 

 

Zondag 26 maart: 5e Zondag van de Vasten 

11.00 uur Jaardienst voor Sjef en Bertien Pleijers-Schroder. 

 Jaardienst voor Jo Vandeberg. 

 Voor overleden ouders Hollands-Mullenberg en zonen. 

 

 

Vrijdag 31 maart: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

Zondag 2 april: Palmzondag 

11.00 uur Jaardienst voor Sjef Loop. 

 Tijdens deze viering Palmwijding en na afloop gelegenheid tot  

 afhalen palmtakjes. 

 

 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag. Dag van Vasten en onthouding 

19.00 uur Lijdensdienst met gelegenheid tot Kruisverering. 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 7 april voor de periode van 8 april 

t/m 6 mei. Misintenties uiterlijk maandag 3 april doorgeven. 

 

 

 

 

Overleden: Adolf Franssen en Jeanny Franssen-Belleflamme, verblijvende in  

Woonzorgcentrum Klein Gulpen. 

 Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 
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