
Geslaagd! 

Mathijs Bleser Industriële houtbewerking Viio in Tongeren 
 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Mededelingen Zij-Actief 

28 september: Lezing over ''Wij en het verkeer'' door Robert Janssen. 

6 oktober: Kring Bedevaart naar Kevelaar. Vertrek om 9.00 uur vanaf parkeerplaats in 

Wittem. Kosten € 13,50. Opgeven vóór 28 september. 

 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Het geplande reisje naar Hasselt op 15 september gaat NIET DOOR. 

Hiervoor in de plaats zullen wij op donderdag 22 september 2016 een gezellige tocht 

met een huifkar maken. Het programma ziet er als volgt uit. 

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora om 13.30 uur. Dan rijden wij een fijne 

route door ons mooie Limburgse Heuvelland en een stukje over de landgrens. 

Onderweg kunnen wij op de huifkar genieten van een heerlijk stukje Vermeeren vlaai 

en een lekker kopje koffie of thee. Tijdens de tour worden wij muzikaal verwend door 

een troubadour. Rond de klok van 17.00 uur (ongeveer) zullen wij aan tafel gaan voor 

een heerlijk soepje en lekkere belegde boterhammen. Hierbij wordt uiteraard koffie of 

thee geserveerd. Dit alles voor een all-in-prijs van € 15,00 p.p. Aanmelden en betalen 

tot en met 9 september 2016. 

Betalen via de bank onder nummer NL66RABO0132205696. 

Aanmelden bij Berthy,  4553112, of bij Marei,  4551318 of 06-27614866. 

 

Winnende lotnummers Kermisloterij Epen 2016 

1e prijs € 350,- is gevallen op lotnummer 0513 

2e prijs € 100,- is gevallen op lotnummer 0215 

3e prijs € 50,- is gevallen op lotnummer 0659 

IJsbon Wingbergerhoeve is gevallen op lotnummer 0520 

IJsbon Wingbergerhoeve is gevallen op lotnummer 0525 

Cadeaubon Colina is gevallen op lotnummer 0531 

Tegoedbon restaurant De Krieëkel is gevallen op lotnummer 0546 

Tegoedbon restaurant De Krieëkel is gevallen op lotnummer 0565 

Tegoedbon restaurant Giuseppe is gevallen op lotnummer 0325 

Cadeaubon Spar Vluggen is gevallen op lotnummer 0517 

Cadeaubon Spar Vluggen is gevallen op lotnummer 0629 

Bierpakket Hotel Berg & Dal is gevallen op lotnummer 0167 

Bierpakket Hotel Berg & Dal is gevallen op lotnummer 0268 

 

Prijzen kunnen worden afgehaald bij: Hotel Geuldal, Daniëlle Knops,  4551282. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Rabobank no. NL83RABO0114400652 www.parochie-epen.nl 
  ING-bank no.  NL30INGB0001055131 
 

30e jaargang, nr. 7 Vrijdag 9 september 2016 
 

Een mooie Processie 

Wij mogen dankbaar terugblikken op een wel zeer geslaagde Processie en graag wil 

ik mede namens ons Kerkbestuur iedereen hartelijk bedanken die daaraan bijge-

dragen heeft: de versieringen waren prachtig, opkomst en deelname waren hart-

verwarmend en niet op de laatste plaats was ook het weer perfect en zorgde een 

milde bries voor de nodige afkoeling op deze zonovergoten dag.  

Toen ik ’s ochtends over Eperheide naar de kerk reed zag ik ze her en der nog druk 

in de weer: groepjes mensen die de laatste hand legden aan de versieringen en de 

laatste voorbereidingen. Naar buiten toe was de Processie een feest was van klank 

en kleur, dat door menig toerist op de gevoelige scherm werd vastgelegd. Maar aan 

de binnenkant zag ik in gedachte steeds die vele stille werkers, die soms al voor dag 

en dauw waren opgestaan en zonder wie onze Processie ondenkbaar is. Ik weet 

natuurlijk niet of al die toeristen ook hen hebben gefilmd of op Facebook geplaatst. Ik 

weet wel, dat juist zij dat dubbel en dwars verdiend hebben, al zullen zij daar beslist 

niet om gevraagd hebben.  

Net als de Processie kent ook onze kerkgemeenschap een binnenkant en een buiten-

kant en net als bij de Processie springt de buitenkant wel het meest in het oog. Vooral 

in de media wordt die buitenkant maar zelden positief gepresenteerd. Van de ene 

kant is de kerk daar zelf medeschuldig aan, van de andere kant is het verbazend, hoe 

eenzijdig en ongenuanceerd dit meestal gebeurt. Als bijvoorbeeld een priester zich 

misdraagt dan heeft “de Kerk” het gedaan, maar als bijvoorbeeld een Marokkaan een 

fiets steelt zal niemand het wagen, om alle Marokkanen over één kam te scheren, om 

nog maar te zwijgen over de vele terroristische aanslagen. Maar bovenal is het ver-

bazend, dat men de binnenkant niet ziet: al dat vele werk dat in stilte gebeurt, al die 

mensen die in stilte voor anderen klaar staan en daar hun geloof handen en voeten 

geven. Zijn zij niet het hart van de kerkgemeenschap, zonder welke niemand leven 

kan?  

Christus zei ooit: “beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog der mensen, om de 

aandacht te trekken, uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden”. 

Uw pastoor Rick van den Berg 

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 15.30-18.30 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Pastoor R. van den Berg,  4573234 

bijzondere vieringen: stlambertaliege@hotmail.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172  
 

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

 

Vrijdag  9 september: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 

 

Zaterdag 10 september: 

15.00 uur Doopviering van Veerle Plum. 

 

Zondag  11 september: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Joseph Frijns en Josephina Prickaerts. 

Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

Voor Pie Belleflame. 

 

Vrijdag  16 september: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Brauers-Thywissen en kinderen. 

 

Zaterdag 17 september: 

16.00 uur Opgeluisterd door Gemengd Koor 

Gouden Huwelijksviering van Henri en Ynna Vluggen-Mordang. 

19.30 uur Volkszang  

Jaardienst voor Mathieu Debougnoux. 

Jaardienst voor ouders van Wersch-van Beurden. 

Jaardienst voor ouders Vluggen-Zilverstand. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor Elza Bleser-Debougnoux. 

Voor Juf Vluggen. 

Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

en ouders. 

 

Vrijdag  23 september: 

19.00 uur Voor ouders Vluggen-van de Weijer en ouders Baumans-Ortmans. 

 

Zaterdag 24 september: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Nix-Janssen en zoon Sjef. 

Voor Josephine en Jozef Schröder. 

Voor ouders Zilverstand-van Houtem. 

Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

 

Vrijdag 30 september: 

19.00 uur Jaardienst voor Jo Mordang. 

 Jaardienst voor ouders Notermans-Peerboom. 

 Voor Annie Notermans. 

 

 

Overleden: Pauline Weijers, Wilhelminastraat 68, Epen. 

Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 30 september voor de periode 

van 1 oktober t/m 29 oktober. Misintenties uiterlijk maandag 26 september 

doorgeven. 

 

 

Vrijwilligers gevraagd 

Kosters José en Hub zoeken 2 vrijwilligers om 1x per 8 weken op maandagochtend 

de St. Pauluskerk mee te poetsen. Interesse, dan graag een telefoontje naar José,  

 06-20655882 of 4552172. 

 

 

Vooraankondiging Rozenkransprocessie 

Op zondag 2 oktober is om 9.15 uur de Hoogmis en aansluitend vertrekt de 

Rozenkransprocessie naar Terziet. 

 


