
Overleden: Marcel Lennerts, Wilhelminastraat 20, Epen. 

Bebke Vaendel-Kruijen, verblijvende in Dr. Ackenshuis, Gulpen. 

Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 22 mei voor de periode van 

23 mei t/m 20 juni. Misintenties uiterlijk maandag 18 mei doorgeven. 

 

Ziekenmiddag gemeente Gulpen-Wittem 

Op 16 mei wordt de gemeentelijke ziekenmiddag voor de zieken en senioren van de 

gemeente Gulpen-Wittem gehouden in de Gerarduskapel te Wittem. U kunt zich 

hiervoor opgeven vóór 8 mei bij Tresi Mordant,  4552208, of Astrid Vanwersch,  

 4552125. 

 

Bericht van de Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Op 28 mei is ons uitstapje. We gaan dit keer naar Bern Kastel Kues en Cochem aan 

de Moezel. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats t.o. Hotel Aurora. 

We rijden een mooie route. Om 10.45 uur arriveren we in Bern Kastel Kues. 

We stappen daar om 11.00 uur op de boot voor een tocht over de Moezel. 

Om 12.00 uur zijn we terug van de rondvaart en kunnen we het stadje bezichtigen en 

eventueel een hapje eten.  

Om 13.30 uur vertrekken we naar Cochem en komen daar om 14.30 uur aan.  

We hebben dan vrije tijd om het stadje te bezoeken. 

Rond 16.00 uur vertrekken we om naar Epen terug te keren. Daar hebben we een 

heerlijk diner bij Hotel Eperland. 

De prijs voor leden is € 45,--. Niet-leden betalen € 55,--. 

U kunt zich opgeven bij Berthy de Waard,  4553112, of bij Mieke van Harskamp,  

 4552541. 

Na opgave kunt u contant betalen bij onze penningmeester mw. de Waard of storten 

op rekening NL66RABO0132205696 t.n.v. Ouderenvereniging Onder Ons Epen. 

 

Mededelingen Zij-Actief 

4 mei: Dodenherdenking in Wittem om 19.00 uur kerkdienst en om 19.30 uur een 

stille tocht naar het monument. 

6 mei: Lezing door Frederique Kallen. 

27 mei: Modeshow te Kerkrade (Trendpoint). Opgeven vóór 20 mei bij Mariet 

Bessems. Het wordt een leuke middag met leden, dochters en vriendinnen. 

10 juni: Lezing door Max Berlijn over vogels. 

24 juni: Voorjaarswandeling. Kosten € 5,--. Opgeven vóór 16 juni bij Mariet Bessems. 

Vertrek om 18.30 uur bij parkeerplaats Eurora. 
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Bedevaartprocessie naar Moresnet 

 

Beste bedevaartgangers, wij vertrekken op zaterdag 9 mei om 7.30 uur bij de pastorie 

onder muzikale begeleiding van een groep muzikanten van Harmonie Internos. 

 

Bij Hoeve "De Eik" van Jan Pinckaers houden we weer een pauze van ongeveer een 

half uurtje, waar onder het genot van een kop koffie of thee onze meegebrachte 

boterhammen kunnen eten. 

 

Aankomst in Moresnet ca. 10.45 uur waar om 11.00 uur de H.Mis wordt opgedragen 

door Pastoor Van den Berg. 

 

Na de H.Mis wordt aansluitend de zegen met het allerheiligste gegeven en dan onder 

het zingen van het Marialiedje "O Reinste der Schepselen" de bedevaartkaars naar 

de Mariakapel gedragen. 

 

Van 12.00 uur tot 13.30 uur pauze.  

Na de lunch gaan we om 13.30 uur de Kruisweg bidden in het Kruiswegpark.  

 

Na afloop van de Kruisweg gaat ieder op eigen gelegenheid huiswaarts. 

 

Namens het processiecomité, 

 

George Mordant (secretaris). 

 

'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 24 april: 

19.00 uur Voor ouders Mordang-Weerts. 

Voor ouders Hollands-Rompen. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor Mathieu Debougnoux (Schutterij). 
 

Zaterdag 25 april: Volkszang 

19.30 uur Zeswekendienst voor Bertien Pleijers-Schröder. 

Jaardienst voor ouders Loomans-Pluijmakers. 

Jaardienst voor Sjuf Vluggen. 

Jaardienst voor ouders Mulleneers-Nelissen. 

Jaardienst voor Mathieu Vluggen. 

Jaardienst voor Sjef Pleijers. 

Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

Voor overledenen familie Noteborn. 

Voor ouders Horbach-Noteborn. 
 

Zondag  26 april: Eucharistieviering in Slenaken waarin 14 vormelingen uit 

10.45 uur Epen en Slenaken het H. Vormsel ontvangen 
 

Vrijdag  1 mei: 

19.00 uur Mis in kapel Hilleshagen t.e.v. St. Joseph. 
 

Zondag  3 mei: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur 1e jaardienst voor Maria Braun-Schins. 

1e jaardienst voor Nelly Martens-Daamen. 

Jaardienst voor ouders Belleflamme-Houben. 

Jaardienst voor Pierre Habets. 

Jaardienst voor ouders Voncken-Bertram. 

Jaardienst voor ouders Jan en Lea Peters-Loop. 

Jaardienst voor Karel Braun. 

Voor familie Fr.Lemmens, ouders Maria Lemmens-Johnen&ouders. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Vrijdag  8 mei: Muzikaal opgeluisterd door Sjef en Lidy Pelsser 

19.00 uur 1e jaardienst voor Leonie Pelsser-Rompen. 

Voor Piet Mulleneers. 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Frank Hagelstein. 
 

Zaterdag 9 mei: 

07.30 uur Vertrek processie Moresnet. 

11.00 uur Eucharistieviering in Moresnet, opgeluisterd door Gregoriaans Koor. 

13.30 uur Kruisweg. 
 

Zondag  10 mei: 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 
 

Maandag 11 mei: 

19.00 uur Vertrek kruisprocessie vanaf kerk. 
 

Dinsdag 12 mei: 

19.00 uur Vertrek kruisprocessie vanaf kerk. 
 

Woensdag 13 mei: 

19.00 uur Eucharistieviering aansluitend kruisprocessie. 
 

Donderdag 14 mei: Hoogfeest van Hemelvaart 

10.45 uur Eucharistieviering bij Lourdesgrot te Slenaken. 
 

Vrijdag 15 mei: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Mordang-Vluggen. 

 Jaardienst voor Piet Willems. 

 Jaardienst voor ouders Schijns-Ubaghs. 

 Voor Twen Mordang. 

 Voor Bertien Pleijers-Schröder (buurt). 
 

Zondag 17 mei: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Nelia en Sjuf Vluggen-Savelberg. 

 Voor ouders Jansen-Stroom. 

 Voor ouders Vaessen-Lemmerling. 

 Voor ouders Harrie en Henriëtte Frijns-Prickaerts en overleden 

 familieleden. 

 Voor ouders Prusinowski-Zwehl en zonen Henry en Tony. 

12.00 uur Doopviering van Alden en Liam Kosumi. 
 

Vrijdag 22 mei: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Aarts-Evers. 
  



 

Vormsel 2015 

Op zondag 26 april zullen onderstaande kinderen hun H. Vormsel ontvangen in de H. 

Mis om 10.45 uur te Slenaken. 

 

Epen  

Milan Baan Schoolstraat 23 

Olivier Bastings Heerstraat 12 

Rinse van den Bongart Kapelaan Houbenstr.12a 

Sabine Crombach Cottessen 10c 

Jordy Hurkens Wilhelminastraat 30 

Silke Oberjé Schoolstraat 58 

Fleur Sleijpen Kuttingerweg 5a 

 

Slenaken 

Alain Alberts Vaarzegel 2 

Lars Kleijnen Hoogcruts 8 

Julie Kreutzer Heyenratherweg 13 

Perre Loo Givelderweg 2 

Paolo Mesterom Krindaal 5, St.Martens-Voeren 

Jill Moonen Anderdelstraat 11 

Laura Widdershoven Slenakerweg 14 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd. 

 

Opbrengst klabatteren 

De misdienaars Fleur, Rinse, Tim, Sem, Daniëlo, Jelle, Jordy, Meike, Romy, Senne, 

Veerle, Timo en Alec willen u bedanken voor het mooie bedrag van € 712,12 dat zij 

met klabatteren hebben opgehaald. Super. 

 

Opbrengst Paaseierenactie 

Dit jaar hebben we een fantastisch geslaagde paaseierenverkoop gehad. Er zijn 

9.000 eieren verkocht. Wij, pastoor Van den Berg en de andere leden van het 

kerkbestuur danken dan ook iedereen die ons hebben gesteund met de actie. De 

paaseierenverkoop heeft € 1.513,70 in totaal opgebracht. Hiermee kunnen we de 

verwarming die in de sacristie is aangebracht bekostigen. Ook alle vrijwilligers die ons 

hebben meegeholpen met de paaseierenverkoop, allemaal heel erg bedankt! 

Het kerkbestuur 

 

Kruisprocessies 

Wij nodigen u van harte uit om samen met de broedermeesters deel te nemen aan 

deze kruisprocessies voor Hemelvaartsdag.  
 

Maandag 11 mei om 19.00 uur Kruisprocessie (geen H.Mis). 

Route: Kapl.Houbenstraat - Roodweg - Molenweg - Terpoorterweg - Wilhelminastraat 

- en terug via de opgang van hotel de Kroon tot in de kerk. 

Dinsdag 12 mei om 19.00 uur Kruisprocessie (geen H.Mis). 

Route: Kapl.Houbenstraat - Wilhelminastraat - Terzieterweg - tot aan de Kuttingerweg 

waar we zullen keren en weer terug via de opgang van hotel de Kroon tot in de kerk. 

Woensdag 13 mei is om 19.00 uur H.Mis aansluitend de Kruisprocessie. 

Route: Kapl.Houbenstraat - Wilhelminastraat -Terzieterweg - Dorphoferweg - 

Witsebornsweg - Heimansstraat - Boeienstraat - Kapl.Houbenstraat - Kerk. 
 

Op alle drie de kruisdagen wordt ter afsluiting van de processie in de kerk het Onze 

Vader gezongen. U uitnodigend de Broedermeesters. 
 

Bedankje 

Omdat Tonny Vanderheijden in december 2014 is gestopt met het versieren van de 

kerk, willen pastoor Van den Berg en de andere leden van het kerkbestuur haar nog 

eens extra bedanken. Zij heeft 30 jaar het bloemwerk en de versiering gemaakt voor 

onze kerk. Wij hebben haar met de Kerst bedankt met bloemen. Inmiddels zijn er een 

paar nieuwe vrijwilligsters gestart die deze taak van Tonny hebben overgenomen. 

Welkom Jacqueline Piters en Thea Noteborn. 

Het Kerkbestuur 
 

Diefstal op kerkhof Epen 

Het Kerkbestuur is er op attent gemaakt dat de laatste tijd persoonlijke eigendommen 

behorende tot diverse graven zijn ontvreemd van ons kerkhof. Waarschijnlijk heeft de 

dief het voorzien op metaal/koper? Wij betreuren deze diefstallen ten zeerste omdat 

het uw dierbaren betreft. In het volgende Kirkebledje komen we hierop terug en 

hopen dan wat meer informatie te hebben. 

Het Kerkbestuur 
 

Opbrengst Vastenaktie-project 2015 

Namens Vastenaktie willen wij iedereen bedanken voor de mooie opbrengst van 

€ 988,70 ten bate van het project van dit jaar. Hiermee helpen wij jongeren en kin-

deren die wonen in dorpen bij de theeplantages in Sri Lanka. Ze worden gestimuleerd 

om hun schoolopleiding af te maken en niet voortijdig te stoppen om in de plantages 

te werken. Er is geld voor extra opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen om 

na schooltijd extra lessen en hulp bij hun huiswerk te krijgen. Ook een woord van 

dank aan alle volwassenen die hier hun medewerking aan verleend hebben. De op-

brengst van de spaarpottenaktie van basisschool à Hermkes is € 82,76. 

Heel hartelijk dank, Vastenaktiecomité Epen 


