
Mededelingen Zij-Actief 

15 juni: Culinaire Avond. Ine Vervuurt geeft uitleg over het maken van diverse hapjes 

die jullie natuurlijk ook mogen proeven. Na afloop ontvangt iedereen een recepten-

boekje. Opgeven vóór 11 juni bij Mariet Bessems. Kosten € 5,50. 

29 juni: Voorjaarswandeling. Opgeven vóór 22 juni bij Mariet Bessems. Vertrek om 

18.30 uur vanaf parkeerplaats Aurora. Kosten € 3,50. 

 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons” 

Op donderdag 2 juni gaan wij op reis. Wij vertrekken om 11.30 uur vanaf de 

parkeerplaats tegenover hotel Aurora.  

Om 12.00 uur zullen wij aanschuiven bij de chinees Mongo Hann te Kohlscheid. Dit 

eten is in buffetvorm. Er is keuze in overvloed. 

Om 14.30 uur rijden we naar park Mondo Verde te Kerkrade. Hier hebben we tot 

17.45 uur de tijd om het park te bezichtigen. 

Om 18.00 uur vertrekt de bus weer huiswaarts. 

Wij hopen op een geweldige middag. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus. 

U kunt zich nog aanmelden om mee te gaan bij Berthy de Waard,  4553112, of 

Marei Voncken,  4551318 of 06-27614866. 

 

 

Lotenverkoop Zonnebloem afdeling Epen 

In week 23 en 24 zullen onze vrijwilligers bij u langs komen met loten van de 

Zonnebloem. De loten kosten € 2,00 per stuk. Onze afdeling ontvangt hiervan € 0,60 

per lot. Iedereen die de Zonnebloem afdeling Epen een warm hart toedraagt kan ook 

een gift overmaken op bankrekeningnummer NL76 RABO 0114401942. Alvast 

bedankt voor uw bijdrage. 

 

 

Mededeling Schutterij St. Paulus 

Het is gebruikelijk dat onze schutterij bij een 50-jarig huwelijk (voor iedereen die dit op 

prijs stelt) een serenade brengt aan het bruidspaar, thuis of op een aangegeven 

accommodatie. Dat willen wij ook graag blijven doen, alleen is het voor ons 

onmogelijk om van iedereen te weten wanneer iemand 50 jaar getrouwd is. Om 

niemand te vergeten die hiervan gebruik wil maken, hebben wij als bestuur besloten 

om vanaf heden “alleen op aanvraag door de familie“ bij het secretariaat of een van 

de bestuursleden een serenade zal worden gebracht. 

Namens bestuur Schutterij St. Paulus voorzitter Ivo Alleleijn 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

30e jaargang, nr. 4 Vrijdag 27 mei 2016 
 

Harmonie Inter Nos Epen on 'Broadway' 

Harmonie Inter Nos Epen concerteert samen met zang van Imke Heitzer en Wouter 

van der Horst haar themaconcert 'Broadway' op zaterdag 25 juni a.s. Gemeen-

schapshuis het Patronaat zal worden omgetoverd tot een heus theatergebouw waarin 

het publiek door Inter Nos zal worden verrast met een spectaculair concert. Het 

thema 'Broadway' staat hierin centraal waarbij een gevarieerd programma van 

muziek uit diverse musicals ten gehore wordt gebracht. The Phantom of the Opera, 

The Lion King, Les Misérables, Mamma Mia!, West Side Story en The Sound of 

Music is slechts een greep uit ons muzikale programma. Daarnaast zal Inter Nos 

samenwerken met zangeres Imke Heitzer en zanger Wouter van der Horst.  

Imke, woonachtig in Noorbeek, is de jongste telg van een gezin waarin muziek 

centraal staat. Tijdens diverse muzikale zangopleidingen aan o.a. het conservatorium 

te Maastricht en de Tilburgse MusicAllFactory stond haar liefde voor theater centraal. 

Als zangeres werkt ze met diverse bands en Limburgse harmonie- en fanfareorkesten 

samen.  

Wouter, afkomstig uit Brabant, studeerde ook zang, drama en dans aan de 

MusicAllFactory. Daarnaast volgde hij nog diverse lessen, workshops en master-

classes in onder andere jazz en musicalzang. Wouter speelde in diverse toneel-

stukken, musicals en is daarnaast vaste speler bij MusicAllFoundation. Verder doet 

hij freelance optredens tijdens feesten, bruiloften en trainingen.  

Dit 'Broadway' concert beloofd een spetterende avondvullende show te worden met 

veel sfeer en musicalhits. Harmonie Inter Nos nodigt iedereen van harte uit om dit 

unieke concert mee te maken op zaterdag 25 juni, aanvang om 20.00 uur in het ge-

meenschapshuis het Patronaat in Epen. De entree voor deze avond is € 7,-- (inclusief 

welkomstdrankje en hapjes). De kaartenvoorverkoop is bij Spar Vluggen en Herberg 

Peerboom in Epen.  

Tevens bieden wij VIP-arrangementen aan (entreekaart met 3 consumpties en een 

driegangendiner bij Restaurant 'De Vier Jaargetijden' met 2 consumpties ) voor  

€ 55,-- p.p. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen per telefoon:  

06-29369065 of per e-mail: secretariaat-inter-nos-epen@live.nl. 

'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  27 mei: 

19.00 uur Jaardienst ouders Aarts-Evers. 

Jaardienst voor ouders Schyns-Ubaghs. 

Jaardienst voor Wies Belleflamme-Vluggen. 

Voor ouders Vaendel-Kruijen. 

 

Zaterdag 28 mei: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Anna Ubaghs. 

Jaardienst voor ouders Schlenter-Jaminon. 

Voor Josephine en Jozef Schröder. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

 

Vrijdag  3 juni: Geen mis in Epen. 

19.30 uur Eucharistieviering in H. Hartkapel te Beutenaken. 

 

Zondag 5 juni Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 

10.45 uur Jaardienst voor het echtpaar Janssens-Hoks. 

 

Vrijdag 10 juni: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zaterdag 11 juni: Volkszang met orgelbegeleiding van Ingrid Oomen 

19.30 uur Jaardienst voor Jerôme Vaessen. 

Jaardienst voor Maria Slenter. 

Jaardienst voor Trees Teney-Meertens. 

Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Vrijdag 17 juni: 

19.00 uur Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor ouders Vluggen-van de Weijer en overleden familieleden. 

Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

 

Zondag  19 juni: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Em. Pastoor Heijnen. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

en ouders. 

 

Vrijdag  24 juni: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vandeberg-Mordang. 

Voor ouders Pleijers-Schröders. 

 

Zaterdag 25 juni: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Bessems-Brauers. 

Voor Josephine en Jozef Schröder. 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

 

 

Gedoopt: 22 mei: Vajèn, dochter van John en Janine Kleijnen-Petit, 

 Wilhelminastraat 55, Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 24 juni voor de periode van 

25 juni t/m 23 juli. Misintenties uiterlijk maandag 20 juni doorgeven. 

 

 

Mededeling van het kerkbestuur 

De kosten voor het onderhoud van ons kerkhof in Epen zijn de afgelopen jaren be-

hoorlijk toegenomen. Daarom heeft het kerkbestuur besloten om met ingang van 1 juli 

2016 de bijdrage aan de verwijderingskosten van een graf te verhogen tot € 150,--. 

 

 


