Prinsjesdag in Epen. We gaan beginnen!
Kunnen jullie nog de enquête herinneren die wij onder de inwoners van Epen hebben
gehouden? Eindelijk kunnen wij nu zelf aan de slag met de wensen en ideeën die
hieruit naar voren zijn gekomen.
Het dorpsontwikkelingsplan met haar uitvoeringsplannen is klaar en met de
Gemeente afgestemd.
In het dorpsontwikkelingsplan vinden jullie een tiental uitvoeringsplannen die tot stand
zijn gekomen dankzij jullie input. Echter ook nu is er nog ruimte voor het inpassen van
nieuwe ideeën.
Met welk project en hoe we aan de slag gaan wordt tijdens de bijeenkomst op
Prinsjesdag 2017, op dinsdag 19 september vastgesteld en bekend gemaakt.
Nu is het moment daar om actief onze leefomgeving vorm en inhoud te geven!
Daarom nodigen wij jullie, jong en oud, uit om samen met ons aan de slag te gaan
met de uitvoering van deze plannen. Ieders inbreng en samenwerking zal tot een
verdere succesvolle invulling leiden.
Ben jij ook betrokken bij je eigen leefomgeving? Kom ook op de derde dinsdag van
september om 20:00 uur naar het Patronaat. Er is budget voor 2017 laten we starten
en dit samen goed besteden.
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd namens de Initiatiefgroep Zelfsturing Epen.
De Patronaatszaal is open vanaf 19:45 uur. E-mail: epen.zelfsturing@hotmail.com
Winnende lotnummers Kermisloterij Epen 2017
1e Prijs € 350,00: lotnummer 0141
2e Prijs € 100,00: lotnummer 0471
3e Prijs € 50,00: lotnummer 0331
Cadeaubon Restaurant de Krieëkel: lotnummer 0355
Cadeaubon Friture de Krieëkel: lotnummer 0008
Cadeaubon Friture de Krieëkel: lotnummer 0084
Cadeaubon Spar Vluggen: lotnummer 0156
Cadeaubon Spar Vluggen: lotnummer 0416
IJsbon Wingbergerhoeve: lotnummer 0099
IJsbon Wingbergerhoeve: lotnummer 0123
IJsbon Wingbergerhoeve: lotnummer 0470
Prijzen kunnen worden afgehaald bij:
Hotel Geuldal, Daniëlle Knops,  4551282.
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Welkom in de gezamenlijke Mis op 16 september!
Ondertekening van het EMS-Federatieconvenant in de H. Eucharistieviering op
zaterdag 16 september 2017 om 18.00 uur in de kerk van Mechelen
Tijdens de avondmis in Mechelen, zullen de drie kerkbesturen van de EMS-parochies
van Epen, Mechelen en Slenaken het convenant ondertekenen waarmee zij één federatie van deze parochies gaan vormen. De EMS-federatie zal formeel per 1 oktober
2017 ingaan. Met de federatie komt er ook een nieuw gezamenlijk kerkbestuur voor
onze drie parochies. Het nieuwe kerkbestuur zal bestaan uit de pastoor (voorzitter) en
twee afgevaardigden uit iedere parochie. De huidige kerkbesturen gaan in iedere parochie verder als nieuwe ‘Parochieraden’. Zij blijven de dagelijkse gang van zaken in
hun eigen parochie regelen. Binnen de federatie blijven de drie parochies zelfstandig
voortbestaan maar zullen verder zoveel mogelijk samenwerken met behoud van hun
eigen identiteit. De parochies behouden, zeker de komende jaren, ook hun eigen
financiële huishouding en het eigen beheer over hun financieel vermogen. Binnen de
parochies zelf zal, praktisch gezien, het meeste blijven zoals tot nu toe gebruikelijk.
Ook werkgroepen en de gewaardeerde inzet van vrijwilligers blijven zoals die zijn.
De H. Mis op 16 september in Mechelen is bedoeld als gezamenlijke weekendviering
van de drie EMS-parochies met medewerking en bijdragen van parochianen uit de
drie parochies. De H.E.H. pastoor-deken Paul Bronneberg uit ons dekenaat Gulpen,
zal in de dienst voorgaan. Hij zal namens Bisschop Mgr. Frans Wiertz het convenant
mee ondertekenen en ook de nieuwe kerkbestuursleden van de federatie beëdigen.
Na de H. Mis is er in het kerkzaaltje van Mechelen, onder het genot van een drankje,
gelegenheid tot een informeel samen zijn en kennismaking met de kerkbestuursleden
van de nieuwe parochiefederatie-EMS. Alle parochianen en belangstellenden uit
Epen, Mechelen en Slenaken worden hierbij uitgenodigd om deze speciale H. Eucharistieviering in Mechelen en een informeel samenzijn erna, bij te wonen. U bent allen
van harte welkom!
Vanwege de gezamenlijke avondmis op zaterdag 16 september in Mechelen,
komen de overige missen op zaterdag en zondag in de drie kerken te vervallen.
Namens de EMS Kerkbesturen, Guil Lemmerlijn

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN
Misintenties opgeven bij:

Twanny Lardinois,  4551467
maandag van 15.30-18.30 uur

Huwelijken, doopsels en
bijzondere vieringen:
Bij afwezigheid van pastoor:

Pastoor R. van den Berg,  4573234
stlambertaliege@hotmail.nl
kosters Loomans,  4552172

Zaterdag
19.30 uur

23 september: Volkszang
1e jaardienst voor Mia Vluggen-Vaessen.
Jaardienst voor Josephine en Jozef Schröders.
Jaardienst voor ouders Nix-Janssens en zoon Sjef.
Jaardienst voor ouders Van Wersch-Van Beurden.
Jaardienst voor ouders Vluggen-Zilverstand.
Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen.
Voor Marliesje Ploemen-Mordang.
Voor ouders Rutten-Eijgelshoven.
Uit dankbaarheid.

Vrijdag
19.00 uur

29 september:
Voor Wiel Gulikers.

Overleden:

Leo Nagelhout, wonende in Vaals.
Moge hij voortleven in de vrede van de Heer.

Gedoopt:

1 augustus: Femke, dochter van Dave en
Dionne Kleynen-Mullenders, Wilhelminastraat 55, Epen.
Welkom in onze parochiegemeenschap.

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

1 september: 1e Vrijdag van de maand
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.

Zaterdag
19.30 uur

2 september: Volkszang
Voor overledenen familie Gulikers en Janssen.
Jaardienst voor ouders Willems-Scheepers en zoon Jan Willems.
Voor ouders Schlenter-Jaminon en overleden familieleden.

Zondag
3 september: Volkszang
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie.
Vrijdag
19.00 uur

8 september:
Voor Piet Mulleneers.

Zondag
10.45 uur

10 september: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor
Zeswekendienst voor Leo Nagelhout.
Jaardienst voor Mathieu Debougnoux.
Jaardienst voor ouders Jozef en Josephina Frijns-Prickaers.
Voor ouders Piet en Elza Bleser-Debougnoux.
Uit dankbaarheid b.g.v. 90e verjaardag.

Vrijdag
19.00 uur

15 september:
Jaardienst voor ouders Brauers-Thywissen.
Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden.

Zaterdag
18.00 uur

16 september: Geen H. Mis in Epen
Federatieviering EMS in parochiekerk te Mechelen, opgeluisterd
door de koren van EMS.
Misintentie Epen: voor Paul Crombach.

Vrijdag
19.00 uur

22 september:
Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings.

Mededeling
Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 29 september voor de periode
van 30 september t/m 28 oktober. Misintenties uiterlijk maandag 25 september
doorgeven.

Mededelingen Zij-Actief
6 september: Najaarswandeling. Men kan zich nog opgeven tot en met 2 september.
20 september: Lezing door Bas van de Ven. Thema: Belang van levenstestament.
26 september: Bedevaart naar Kevelaer. Kosten € 13,50 voor leden. Niet-leden
betalen € 18,50 en kunnen het bedrag overschrijven op bankrekeningnummer
NL81RABO0114402531. Men kan zich nog opgeven tot zaterdag 2 september bij
Bebbie Zinken.

