
Pastorie 

Hoera, we krijgen weer een bewoner van de Pastorie; vanaf 1 september 2015 zal 

emeritus-priester Hans van Tulder zijn intrek nemen in onze voormalige pastorie. 

Priester Van Tulder komt uit Beringe/Koningslust en neemt eind augustus afscheid 

van de parochianen aldaar. Nadere informatie over hem en zijn plannen komt na 

1 september a.s. Ter voorbereiding op zijn komst wordt het pand van binnen geschil-

derd en zullen een aantal herstelwerkzaamheden gebeuren. Verder zal een poets-

ploeg van vrijwilligers de woning spic en span maken, waardoor de woning een thuis 

voor priester Van Tulder kan worden. Na anderhalf jaar leegstand van de pastorie, 

waarin het Kerkbestuur, alsook het bisdom, een mogelijke verkoop van de pastorie 

hebben overwogen, was het dan ook voor het Kerkbestuur een complete verrassing 

dat in juni jl. een priester interesse had in huur van de pastorie. Daarop heeft het 

Kerkbestuur dan ook besloten om toch weer te gaan verhuren. Kortom, wij heten 

emeritus-priester Hans van Tulder van harte welkom in ons mooie Epen en hopen dat 

hij een fijne tijd zal hebben in ons dorp. 
 

Mededelingen Zij-Actief 

30 september: Najaarswandeling. Kosten € 6,50. Opgeven bij Mariet Bessems vóór 

22 september. Vertrek 18.30 uur vanaf de Parkeerplaats bij hotel Eurora. 

6 oktober: Bedevaart naar Scherpenheuvel. Nadere informatie volgt. 

Zij-Actief is op zoek naar nieuwe leden. Iedereen die interesse heeft kan vrij-

blijvend een kijkje komen nemen. 
 

Initiatiefgroep Zelfsturing Epen 

Wegreconstructie tussen Epen en Mechelen 

Werkzaamheden starten vanaf 7 sept. Er zijn 2 personen afgevaardigd die contacten 

onderhouden met Gemeente. 
 

Fietsverkeer 

Volg de omleidingroute die loopt via de Bommerigerweg vanaf Camerig tussen Epen 

en Mechelen. Let op: tijdens de uitvoering wordt de Bommerigerweg afgesloten voor 

verkeer, m.u.v. bestemmingsverkeer en (brom)fietsers. Snelheidslimiet wordt gedu-

rende de werkzaamheden teruggebracht naar 30 km/uur.  
 

Openbaar vervoer 

De bussen van Veolia rijden tijdens de werkzaamheden niet via Epen, maar via Eper-

heide. In deze periode wordt tussen Epen en Eperheide een pendelbusje ingezet. 

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Gemeente en in haar publicaties. 
 

Bijeenkomst dinsdag 29 september 20.00 uur in t Patronaat 

Er is nog plek en behoefte aan mensen die samen met ons willen meewerken aan de 

onderwerpen die wij Epenaren belangrijk vinden voor de leefbaarheid en toekomst 

van ons dorp. Voor meer info kunt u bij een van de leden van de Initiatiefgroep 

Zelfsturing terecht, of stuur een e-mail naar epen.zelfsturing@hotmail.com. 
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Grote Bronk 

In 2014 hebben wij de grote processie naar Terziet wegens de weersomstandigheden 

moeten afbreken. Dit jaar gaan we hopelijk met mooi weer naar Terziet. Wij vertrek-

ken op zondag 30 augustus om 9.00 uur achter de kerk in de Kapl. Houbenstraat 

naar Terziet. 
 

De route is als volgt: Kerk - Kapl. Houbenstr. - Wilhelminastr. - Terzieterweg - 

Diependalsweg - (Genoveva Kapel/Woorddienst) - Morgensweg - Terzieterweg 

Mariakapel (tafeldienst/communie-uitreiking/slotgebed) terug Terzieterweg – 

Wilhelminastr. - Pastorie.  

Tantum Ergo, zegen en afsluiting met Harmonie die het lied "Aan U Koning der 

Eeuwen" speelt. 
 

Opstelling: 

1 Schutterij St. Paulus. 

2 Processiekruis en vaandel (St. Aloysius). 

3 Zij-Actief met vaandel. 

4 Dames en meisjes van de Parochie. 

5 Mariagroep. 

6 Mariavaandel. 

7 Gemengd Koor. 

8 Harmonie. 

9 Communiekantjes. 

10 Misdienaars en Acolieten. 

11 Hemel en Allerheiligste. 

12 Katholieke Plattelands Jongeren. 

13 Vaandel (Onbevlekte Ontvangenis). 

14 Heren van de Parochie. 
 

Namens het processiecomité, 

George Mordant. (secr.) 

'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  28 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Patrick Mordant. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overledenen familie. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor ouders Hubert en Truia Vluggen-Mordant. 
 

Zaterdag 30 augustus: 

09.00 uur Vertrek Bronk naar Terziet. 

Jaardienst voor ouders Mullenberg-Pleijers. 

Voor ouders Alleleijn-Kohl. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor Mathieu Debougnoux (Steuncomité Harmonie Internos). 

Bij slecht weer Eucharistieviering in de kerk. 
 

Maandag 31 augustus: Eucharistieviering m.m.v. Schutterij “Sint Paulus” 

09.00 uur Voor levende en overleden leden van Schutterij “Sint Paulus”. 
 

Vrijdag  4 september: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zondag  6 september: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Voor Leonie Schyns-Slenter (Ouderenvereniging). 

Voor Harry Belleflamme. 

Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd voor de Memisa. 
 

Vrijdag  11 september: 

19.00 uur Voor Piet Mulleneers. 
 

Zaterdag 12 september: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Willems-Scheepers. 

Jaardienst voor ouders Van Wersch-Van Beurden. 

Jaardienst voor ouders Vluggen-Zilverstand. 

Voor ouders Jan en Lea Peters-Loop. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

Voor Bepke Vaendel-Kruijen (buurt). 

Vrijdag  18 september: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Brauers-Thywissen en kinderen. 
 

Zondag 20 september: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

10.45 uur 1e Jaardienst voor Mathieu Debougnoux. 

 Jaardienst voor ouders Joseph en Josephine Frijns-Prickaerts. 

 Voor familie Fr.Lemmens&ouders en M.Lemmens-Johnen&ouders. 

 Voor Hèlene van de Berg-Hermans. 
 

Vrijdag 25 september: 

19.00 uur Voor ouders Vluggen-van de Weijer en familie. 

 Voor Bertien Pleijers-Schröders. 
 

Zaterdag 26 september: 

13.00 uur Doopviering van Owen Spronck. 

19.00 uur Volkszang 

 Jaardienst voor ouders Leo Hollands-Debougnoux. 

 Jaardienst voor ouders Nix-Janssens en zoon Sjef. 

 Voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 
 

Gedoopt: 2 augustus: Ilya, zoon van Roberto en Nadine Habets, Kapelaan  

 Houbenstraat 22, Epen. 

 22 augustus: Evi, dochter van Ralf en Cecile Haenraets-Frijns,  

 Landgraaf. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 
 

Overleden: Leonie Schyns-Slenter, Schoolstraat 46, Epen. 

Moge zij voortleven in de vrede van de Heer. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 25 september voor de periode 

van 26 sept. t/m 17 okt. Misintenties uiterlijk maandag 21 september doorgeven. 
 

Mededelingen van het Kerkbestuur 

Openingstijden van het kerkhof per 1 september 2015 

De afgelopen tijd hebben wij van diverse mensen de melding gekregen dat er op het 

Kerkhof dingen zijn ontvreemd, zoals ornamenten, vazen, beeldjes en bloemen. Bij 

sommige graven is dit al meerdere keren gebeurd. Om hier iets aan te doen, hebben 

wij per 1 september de openingstijden aangepast en hopen hiermee iets te kunnen 

bijdragen om het vandalisme tegen te gaan. Openingstijden: 

1 april t/m 31 okt.: van 8.00-20.00 uur 1 nov. t/m 31 maart: van 8.00-17.00 uur 

Deze info komt op bordjes te staan bij de 3 toegangshekken van het kerkhof. Uitge-

zonderd: De begraafplaats blijft na missen op vrijdag- en zaterdagavond open tot een 

half uur na het einde van de mis. Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel, die 

we hebben moeten nemen om het respectloze gedrag van vandalen tegen te gaan.  



Koffieconcert  
 Gemengd Koor Epen 

0.l.v. Roger Moens 
m.m.v. Michelle & Theo Sullot 

 
Een lekker kopje koffie en zelfgebakken 
taart en/of vlaai bij prachtige muziek. 

zondag 27-09-2015 
12.00 uur 

Café Peerboom te Epen 
Entree: vrije gave 

 

“Ieëper Kermis” met levendige muziek! 
 

Beste inwoners van Epen en omstreken, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het kermisweekend 2015 “nieuwe stijl” op 

zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 augustus. Een weekend vol met vele 

activiteiten! 
 

Zaterdagmiddag om 15.00 uur:  

Wij verzamelen ons op de parkeerplaats achter de kerk en gaan samen met de kin-

deren en Harmonie naar het Patronaatsplein waar onze pastoor Rick van den Berg 

de kermis zal openen. 

De aanwezige kinderen krijgen een voucher met kortingsbonnen voor de 

kermisattracties. 

Er zijn verschillende leuke kermisattracties voor zowel jong als oud met als hoogte-

punt de introductie van ons nieuwe Epense spel! 

Tevens zal de middag feestelijk omlijst worden door gezellige muziek waarbij enkele 

Epense zangers acte de présence zullen geven. 
 

Zondagochtend om 9.00 uur Processie naar Diependal en Terziet. 
 

Zondagmiddag Brunchbuffet vanaf 12.30 uur - inlooptijd tot uiterlijk 13.45 uur. 

Het brunchbuffet is voor jong en oud in het Patronaat. Tijdens deze brunch is er 

gezellige volksmuziek en zullen de kermisattracties weer open gaan. 

Aansluitend zet het feest zich voort op het plein waar voor jong en oud leuke kermis-

attracties zijn. Zo is er voor de oudere jeugd een “Rodeo Stier spel” waarbij de langst-

zittende een leuke prijs kan winnen en er is een levensgroot dartspel. 
 

Maandag: 

Traditionele rondgang Schutterij St. Paulus. 

19.00 uur: Aanvang kermisconcert Harmonie Internos in dorpskern. 
 

Tot en met vrijdag 28 augustus zijn er nog brunchvouchers te koop bij de volgende 

voorverkoopadressen: Spar Werry, Bakkerij Franssen, Colina en Café Monti. De prijs 

voor deze heerlijke brunch bedraagt € 7,50 per persoon, kinderen 4 t/m 12 jaar € 5,00 

en kinderen tot 4 jaar gratis. Ook zijn er nog loten te koop bij de bovengenoemde 

voorverkoopadressen. De prijs voor een lot is € 5,-- per stuk, waarvan de opbrengst 

geheel ten goede komt aan de Kermis. 1e prijs: € 350,-- 

2e prijs: € 100,--  

3e prijs: € 50,-- 

Het trekken van de winnende loten vindt plaats op zondagmiddag om 18.00 uur op 

het Kermisplein. Loten zijn t/m kermiszondag te koop. De winnende loten zullen in het 

Kirkebledje worden gepubliceerd. 

Hopelijk bent  u net zo enthousiast zodat wij er samen een leuke en gezellige 

happening van kunnen maken. Tot dan!  


