
 

 

 

 

Collecte ANGO 

Van 22 tot en met 27 juni zal de deurcollecte van ANGO plaatsvinden. 

Wist u dat veel en gehandicapten en chronisch zieken in een isolement verkeren of 

dreigen te komen? Met uw bijdrage kunnen wij hun dagelijks leven wat gemakkelijker 

maken. Geef aan de collectant. 

 

 

 

 

 

Gaffelhangen 

Op vrijdag 17 juli is het weer zo ver. KPJ Epen houdt het jaarlijkse E.K. Gaffelhangen. 

De naam KPJ hebben we nu vervangen door JVE; Jongeren Vereniging Epen. 

Vanwege de jeugdige leeftijd van de huidige leden, vinden we dit een betere 

benaming. Het gaffelhangen zal onveranderd zoals elk jaar plaats vinden op het plein 

voor het gemeenschapshuis ’t Patronaat aan de Wilhelminastraat.  

Jaarlijks vindt een strijd plaats tussen jong en oud. Iedereen kan zich inschrijven om 

te kijken of hij/zij het langste aan de “gaffel” kan hangen. Uit iedere categorie moeten 

de twee die de beste tijd hebben tegen elkaar strijden in de finale. De finale van de 

35+ categorie zal als laatste worden gestreden. De winnaar gaat natuurlijk met een 

trofee naar huis. 

Voor mensen die niet aan de gaffel komen hangen, is er een drankbuffet en BBQ 

aanwezig en zorgt een DJ voor de muzikale afwisseling.  Verder is de gelegenheid 

om samen een spijker te slaan. Voor de kleinste onder ons is er natuurlijk weer een 

springkussen aanwezig. 

Gratis entree en pinautomaat aanwezig! 

Hopelijk tot 17 juli!! 
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Harmonie Internos Epen presenteert “van eigen bodem” 

 

Zaterdag 20 juni aanstaande wordt gemeenschapshuis het Patronaat in Epen 

omgetoverd in een vrolijke concertzaal in Hollandse sferen, met veel oranje en onze 

nationale driekleur rood-wit-blauw.  

Harmonie Internos zal die avond namelijk een spectaculair concert geven geheel in 

het thema “Van eigen bodem”. Ondertussen wordt er al vele maanden druk 

gerepeteerd aan een gevarieerd muzikaal programma met veel lichte en populaire 

muziek, hiermee laat Harmonie Internos zich van een hele andere kant zien.  

Naast de harmonie zal ook de internationaal bekende bastrombonist Jos Jansen zijn 

opwachting maken. Hij zal als solist samen met Harmonie Internos een show 

opvoeren, die zich kenmerkt door zijn virtuoze spel in combinatie met een flinke dosis 

humor.  

Het publiek wordt meegenomen op een muzikale reis door heel Holland, maar ook de 

vele bekende klanken uit onze eigen provincie Limburg zullen niet ontbreken.  

Er wordt een avondvullend programma gepresenteerd met veel sfeer, humor en 

warme klanken.  

Harmonie Internos nodigt iedereen van harte uit om dit unieke concert mee te maken 

op zaterdag 20 juni, aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis het Patronaat in Epen.  

De entree voor deze bijzondere avond is € 7,-- (inclusief welkomstdrankje en hapjes). 

Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Spar Werry en Herberg Peerboom.  

 

'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 19 juni: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vandeberg-Mordang. 

 Jaardienst voor ouders Vluggen-Vaessen. 

 Voor Twen Mordang. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor ouders Vluggen-van de Weijer en overledenen familie. 

 Voor Sjef Locht. 

 

Zaterdag 20 juni: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Jos Mordang-van Loo. 

 Jaardienst voor Trees Teny-Meertens. 

 Jaardienst voor ouders Schneiders-Stassen en zoon Jan. 

 Voor Joseph en Josephine Schröder. 

 Voor Berti Kohl-Hausoul. 

 Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

 Voor Sjef Geurts. 

 Voor ouders Marcel en Netty Brauers-Rompen, Erik en Miriam. 

 

Vrijdag  26 juni: 

15.30 uur Huwelijksviering van Robin Schellings en Kelly Valkenburg. 

19.00 uur Geen H. Mis. 

 

Zondag  28 juni: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Em. Pastoor Heijnen. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

en ouders. 

12.30 uur Doopviering van Lars van Haren. 

 

Vrijdag  3 juli: Geen H. Mis. 

Zaterdag 4 juli: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

19.30 uur Voor ouders Jan en Lea Peters-Loop. 

Voor Marian Alleleijn-Daemen. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 

Zondag  5 juli: 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 

 

Vrijdag 10 juni: Geen H. Mis. 

 

Zaterdag 11 juli: 

14.00 uur Huwelijksviering van Mike van Kempen en Shirley Willems. 

 

Zondag 12 juli: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Sprooten-Belleflamme. 

 Jaardienst voor Harry Belleflamme. 

 Voor ouders Hub en Bertine Hamers-Nicolaye. 

 Voor Elza Bleser-Debougnoux. 

 Voor Mathieu Debougnoux. 

 Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

 en ouders. 

 Voor Harrie Notermans. 

 

Vrijdag 17 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-v.d. Weijer. 

 Jaardienst voor overledenen familie Knubben. 

 Jaardienst voor ouders Reep-Peeters. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zaterdag 18 juli: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Bessems-Brauers. 

 Jaardienst voor Remy Dodemont. 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 17 juli voor de periode van 18 juli 

t/m 29 augustus. Misintenties uiterlijk maandag 13 juli doorgeven. 

 


