
Zaterdag 23 juni: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

19.30 uur 1e Jaardienst voor Lies Straat. 

Voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen. 

Voor Sjeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

Voor François Weber. 
 
Gedoopt: 13 mei: Fleur, dochter van Wil en Dionne Schrouff-Vanderheijden, 

 Terzieterweg 11, Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 
 
Mededeling 

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

23 juni t/m 14 juli. Misintenties uiterlijk maandag 18 juni doorgeven. 
 
Mededelingen van het Kerkbestuur 

Opbrengst Vastenactie 2018 

Voor 2018 stond de Vastenactie in het teken van een bijzonder project in Zambia. In 

het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia zijn de zusters van het Heilig Hart 

van Jezus en Maria al vele jaren actief. Zij willen in dit door HIV en Aids zwaar getrof-

fen stadje de gevolgen hiervan verminderen. Via voorlichting en goede gezondheids-

zorg helpen de zusters de verspreiding van HIV te verminderen en om de gezondheid 

van de geïnfecteerde mensen te verbeteren. Dankzij de nieuwste generatie medi-

cijnen kan tegen steeds meer mensen met HIV, ook in Zambia, worden gezegd, dat 

dit niet het einde is, maar gewoon het begin van een nieuwe fase. Daarom krijgen 

mensen in Mbala ook hulp in de vorm van trainingen, workshops en kleine start-

kapitaaltjes om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Als onderdeel van de 

landelijke Vastenactie voor dit project in Zambia heeft de collecte In onze parochie 

een opbrengst gegeven van € 459,68. Een mooi steuntje in de rug van de zusters die 

hun dankbare werk al jaren in het verre Afrika met alle inzet verrichten. Dank voor al 

uw gaven. 
 
Processie Moresnet 

Afgelopen zaterdag 12 mei vond weer de jaarlijkse processie naar Moresnet plaats. 

De weergoden waren ons goed gezind . Een mooie traditie die wij dank zij vele 

vrijwilligers maar ook degenen die meeliepen en allen die zich bij ons aansloten in 

Moresnet kunnen voorzetten. Een extra dank je wel aan de leden van de harmonie 

voor de muzikale opluistering. Het kerkbestuur dankt allen hiervoor. 

Namens het processiecomité, Henny Piters 
 
Mededelingen Zij-Actief 

20 juni: Lezing omgaan met stress door Leon Pouls. Samen met de afdeling 

Mechelen. 

27 juni: Voorjaarswandeling. Vertrek om 19.00 uur vanaf parkeerplaats Aurora. 

Opgeven vóór 20 juni. 
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Pinkstermaandag: 40-jarig Priesterfeest Pastoor van Tulder 

 

Met Pinksteren zal het veertig jaar geleden zijn dat pastoor Hans van Tulder tot 

priester werd gewijd. Hij hoopt dit jubileum tezamen met ons te kunnen vieren op 

Pinkstermaandag 21 mei tijdens de Mis van 10.00 uur.  

Alvorens pastoor Van Tulder zich als rustend priester bij ons in Epen ging vestigen, 

heeft hij in zijn leven veel ondernomen en daarbij ook veel van de wereld gezien. Hij 

werd op 4 juli 1947 te Amsterdam geboren als derde zoon uit een gezin van negen 

kinderen. Aanvankelijk was hij werkzaam bij de Nederlandse Bank en bij het Sociaal 

Werk bij de Gemeentelijke Sociale Dienst van Amsterdam en Hilversum. In 1971 ving 

hij aan met studie van de Arabische taal aan de Universiteit van Amsterdam, waarna 

hij in 1974 met zijn priesterstudie begon aan het Pauselijk Beda College in Rome. In 

Rome volgde de diakenwijding en op 20 mei 1978 werd hij priester gewijd in 

Roermond. Een vervolgstudie aan de Franstalige Universiteit van Leuven brak hij af 

om te gaan werken in de parochie H.Gulielmus te Maastricht en St.Jozef te 

Broekhem. In 1989 werd hij benoemd tot Deken van Thorn en na de voltooiing van 

zijn studie in Leuven volgde de benoeming tot pastoor van Beringe en later ook van 

Koningslust. Daarnaast was hij actief als docent bij de diakenopleiding te Rolduc, 

alwaar hij nog altijd werkzaam is. In 2015 ging pastoor Van Tulder met emeritaat en 

volgde zijn komst naar Epen. Met zijn kennis van de Arabische taal heeft hij ook 

ontwikkelingswerk gedaan in Marokko, heeft hij geholpen bij de zusters van Moeder 

Teresa in Jemen en was hij actief bij de Arabisch sprekende immigranten te 

Amsterdam.  

Al deze herinneringen zullen zeker bij hem naar boven komen, wanneer hij tezamen 

met ons zijn 40-jarig priesterfeest zal vieren. Aansluitend na de Mis is er gelegenheid 

om hem geluk te wensen in Hotel Berg en Dal. U bent allen van harte welkom! 

Mede namens de parochieraad, pastoor Rick van den Berg 
  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 
Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 17.00-19.00 uur 
 
Huwelijken, doopsels en Pastoor R. van den Berg,  4573234 

bijzondere vieringen: stlambertaliege@hotmail.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172  
 
Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur) 

 

Vrijdag  18 mei: Dankviering met de communicantjes 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Sjuf en Nelia Vluggen-Savelberg. 

Jaardienst voor Piet Willems. 

Jaardienst voor ouders Vluggen-Vaessen. 
 
Zondag 20 mei: 1e Pinksterdag, opgeluisterd door Gemengd Koor 

11.00 uur Jaardienst voor ouders Broers-Jaspar. 

 Jaardienst voor Gerard en Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

 Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Voor Paul Crombach. 

 Voor Leopold Vandenhove. 

 Voor Frank Hagelstein. 

 Voor Paula Brauers-Belleflamme. 

 Voor Lies Straat en overleden familieleden. 
 
Maandag 21 mei: Eucharistieviering voor EMS, opgel. door Gregoriaans Koor 

10.00 uur Jaardienst voor ouders Lardinois-Kleijnen. 

12.30 uur Doopviering van Rosa Hoetink. 
 
Vrijdag 25 mei: 

19.00 uur Jaardienst ouders Schijns-Ubaghs. 

 Jaardienst voor Wies Belleflamme. 

 Voor Piet Bleser (Schutterij). 

 Voor François Weber (Schutterij). 
 
Zaterdag 26 mei: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Anna Ubaghs. 

 Jaardienst voor ouders Voncken-Bertram. 

 Voor Jo Hesdal. 

 Voor Maria Franssen-Conjarts. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 
 

Vrijdag 1 juni: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-Van Wissen. 

 Voor François Weber. 

 Voor Jo Hesdal (Schutterij). 
 
Zaterdag 2 juni: 

12.00 uur Huwelijksgebedsdienst van Mark de Vries en Selena Colpa. 
 
Zondag 3 juni: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor echtelieden Janssens-Hoks. 

Jaardienst voor Sjeng Gulikers. 
 
Vrijdag 8 juni: Geen H. Mis 

19.30 uur H.Mis aan kapel te Beutenaken. 
 
Zaterdag 9 juni: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Trees Teneij-Meertens. 

Jaardienst voor Jerôme Vaessen. 

Jaardienst voor ouders Janssens-Lardinois. 

Voor Jacques Schonmacker. 
 
Vrijdag  15 juni: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Mordang-Vandeberg. 

Voor Piet Mulleneers. 

Voor Frits Marell. 

Voor Billa Hamers. 

Voor ouders Vluggen-Van de Weijer en overleden familieleden. 

Voor Lies Straat (Schutterij). 
 
Zondag  17 juni: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

10.45 uur 1e jaardienst van Jo Hesdal. 

1e jaardienst van Barbara Burgers-Alleleijn. 

Jaardienst Maria Slenter. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor ouders Hesdal-Mordant en ouders Drooghaag-Meijs. 

Voor ouders Jean en Francine Straat-Weber. 

Voor ouders Jan en Lea Peters-Loop. 
 
Vrijdag  22 juni: 

19.00 uur Voor ouders Pleijers-Schröders. 

Voor Barbara Burgers-Alleleijn (Schutterij). 

 
  



Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Op 17 mei houden wij een gezellige kienmiddag in clublokaal Herberg Peerboom. 

Aanvang 14.00 uur. Kosten: 3 kaarten voor € 5,00, op elke kaart is een prijs. In de 

pauze is er koffie. Na afloop van het kienen is er een toneeluitvoering door de dames 

van Zij-Actief Epen. Aanmelden vóór 9 mei bij Leonie,  06-53168820 of Marei,  

06-27614866. 
 
Stemmen Rabobank Clubkas Campagne 

Bijna is het zo ver, dan kunnen wij weer stemmen bij de Rabobank Clubkas Campag-

ne. Iedereen die lid is van Rabobank krijgt een code thuis gestuurd. Met deze code 

kunt u stemmen. U mag per lid 5 stemmen weggeven. Per vereniging mag u 2 stem-

men geven. Hopelijk geeft u onze Ouderenvereniging 2 stemmen. Indien u niet zelf 

kunt stemmen, kom dan even bij Marei langs en neem de code mee; dan stemmen 

wij samen. Indien u nog geen lid bent, kunt u zich kosteloos lid maken zodat u vol-

gend jaar kunt meestemmen. Bel 045-5619000 en vraag om lid te worden. Hoe meer 

stemmen wij ontvangen, hoe meer financiële ondersteuning wij ontvangen. 
 
Opbrengst collecte Nederlandse Hartstichting 

De trouwe collectanten van de regio: Epen, Camerig-Cottessen en Slenaken-

Heijenrath mogen trots zijn op het mooie bedrag dat dit jaar is opgehaald, te weten: 

€ 1.180,00. Uiteraard is de Nederlandse Hartstichting blij met dit resultaat en dankt de 

gulle gevers en natuurlijk de vrijwilligers die zich voor dit goede doel hebben ingezet. 

Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de giften van het publiek kan de Nederlandse 

Hartstichting broodnodig onderzoek blijven financieren naar het eerder opsporen van 

hart- en vaatziekten. Geld voor onderzoek naar hart- en vaatziektes, want elke dag 

overlijden meer dan 100 mensen in Nederland aan hart- en vaatziekte. Vaak zonder 

duidelijke signalen vooraf. Albert van den Hove (regiocoördinator) 
 
Mededelingen Zonnebloem afd. Epen 

Rabobank Clubkas Campagne 

Van 8 mei tot en met 23 mei kan iedereen die lid is van de Rabobank onze Zonne-

bloem in Epen steunen door op ons te stemmen. Hoe meer mensen op ons stem-

men, hoe meer geld wij van de Rabobank krijgen, wat wij dan weer aan onze zieken 

en ouderen in Epen kunnen besteden. Daarom … iedereen die de Zonnebloem een 

warm hart toedraagt … vergeet ons niet te steunen met uw stem. 
 
Lotenverkoop 

Ook dit jaar komen de vrijwilligers van de Zonnebloem in de periode van 11 juni t/m 

23 juni bij u langs om loten te verkopen. Hopelijk mogen wij weer op uw steun 

rekenen. 
 
Vooraankondiging 80-jarig jubileum Harmonie Inter Nos 

Op zaterdag 30 juni organiseert Harmonie Inter Nos de Apina-feesten ter gelegenheid 

van het 80-jarig jubileum. Meer informatie in het volgende Kirkebledje. 


