
Mededelingen Zij-Actief 

2 oktober: Bedevaart naar Kevelaer. Leden betalen € 12,50 en niet-leden € 17,50. 

Overmaken op rekeningnummer NL81RABO0114402531 t.n.v. Zij-Actief afd. Epen. 

Opgeven vóór 5 september. 

 

 

 

 

Donateursactie Gemengd Koor Epen 

De jaarlijkse donateursactie van het Gemengd Koor Epen zal in de week van 2 tot en 

met 15 juli plaatsvinden. Alvast bedankt voor uw financiële bijdrage. 

 

 

 

 

Geslaagd! 

Serraya König Atheneum Sophianum 

Aoife McMahon Atheneum Sophianum 

Meike Pietersma HAVO Sophianum 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd! 

Ben jij ook geslaagd en staat je naam niet in bovenstaand lijstje? Graag even een 

mailtje naar Josine Pietersma (wim.pietersma@home.nl). 
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Eiken jubileum Harmonie Inter Nos 

Harmonie Inter Nos viert dit jaar haar 80 jarig bestaan. In al die jaren heeft onze ver-

eniging een belangrijke rol gespeeld in onze gemeenschap: het opluisteren van de 

processies en evenementen, het brengen van serenades, het geven van concerten 

en de laatste jaren ook het verzorgen van muziekles op onze basisschool.  

We starten ons feest op vrijdag 29 juni om 19.30 uur met een gezellige kienavond 

met mooie prijzen op het feestterrein in d’r Bennet. 

Op zaterdag zullen wij vanaf 14.00 uur onze jubilarissen huldigen. 

Joop Bessems is 50 jaar lid, was jarenlang bestuurslid en penningmeester, speelt 

saxofoon en beheert onze instrumenten.  

Coen Bloemen is eveneens 50 jaar lid en heeft bij ons vele jaren trombone gespeeld 

en is elk jaar van de partij als wij als harmonie de processie naar Moresnet muzikaal 

opluisteren.  

Helma van Haren-Mulleneers is een van de eerste meisjes geweest die muziek ging 

beoefenen bij onze harmonie. Zij is nu bestuurslid en is de drijvende kracht bij al onze 

evenementen. Zij viert bij ons nu haar 12,5 jarig jubileum.  

Wie deze interne huldiging wil bijwonen om de jubilarissen persoonlijk te feliciteren, 

gelieve zich vooraf te melden bij ons secretariaat ( 06-29369065). 

Na afloop van de huldiging om 17.00 uur zal ons jeugdorkest het concert openen en 

daarna vervolgen wij als harmonie onze reis door 80 jaar muziek samen met Man-

nenkoor Inter Nos uit Schin op Geul en coverband Streetlive. Dyanne Sleijpen zal ons 

op onze reis begeleiden. Kaarten voor het concert zijn te koop bij Café Peerboom, 

Super Epen, Bakkerij Vermeeren Slenaken. 

Om 20.00 uur starten we dan het Apina Festival, met bekende DJ’s, speciaal voor de 

jeugd.  

Bent u moeilijk ter been, maar wilt u naar onze kienavond of naar ons concert komen, 

bel dan even met Monique Steins 06-20292852/043-8521302. Er rijdt dan een pen-

delbus die bij Het Trefpunt vertrekt. Wij nodigen iedereen uit om dit feest met ons te 

vieren. 

Elian Vanderheijden, Voorzitter Harmonie Inter Nos  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 

mailto:wim.pietersma@home.nl


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  22 juni: 

19.00 uur Voor ouders Pleijers-Schröders. 

Voor Barbara Burgers-Alleleijn (Schutterij). 

 

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. 

Voor Paula Brauers-Belleflamme. 

 

Vrijdag  29 juni: Geen H. Mis. 

 

Zondag 1 juli: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 
 

Vrijdag  6 juli: Geen H. Mis. 

 

Zaterdag 7 juli: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Harry Belleflamme. 

 Jaardienst voor ouders Sprooten-Belleflamme. 

 Voor Jo Hesdal. 

 Voor Barbara Burgers-Alleleijn. 

 

Vrijdag  13 juli: Geen H. Mis. 

 

 

 

 

Gedoopt: 21 mei: Rosa, dochter van Hidde en Arlette Hoetink-Creusen, 

 Sint Michielsgestel. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 

 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 13 juli voor de periode van 14 juli 

t/m 25 augustus. Misintenties uiterlijk maandag 6 juli doorgeven. 

 

 


