
Zaterdag 18 augustus: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Maria Steffens-Ubaghs. 

Jaardienst voor Jos Dingen. 

Voor Sjeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 

Voor ouders Mathieu en Marieke Ubaghs-Blezer en zoon Matthieu. 

Voor Sjuf Blezer. 

 

Maandag 20 augustus: 

08.30 uur Viering b.g.v. opening nieuwe basisschooljaar. 

 

Vrijdag  24 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Patrick Mordant. 

Voor ouders Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 24 augustus voor de periode van 

25 augustus t/m 22 september. Misintenties uiterlijk maandag 20 augustus 

doorgeven. 

 

Mededelingen Zij-Actief 

12 september: Najaarswandeling. Opgeven vóór 28 augustus. Vertrek om 18.30 uur 

vanaf de parkeerplaats bij Aurora. 

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

bedrag overmaken op rekeningnummer NL81RABO114402531 t.n.v. Zij-Actief afd. 

Epen. Opgeven vóór 5 september. 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Boottocht 

Op donderdag 16 augustus maken wij een boottocht. Wij vertrekken om 12.00 uur 

met de bus vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora naar Maastricht. Bij aankomst 

zullen wij inschepen voor een rondvaart door o.a. het Bassin. Tijdens deze tocht, die 

2 uur zal duren, wordt de boot 3 meter omlaag geschut, passeren wij sluis 19 en 

varen wij door een tunnel. Gedurende deze tocht kunt u genieten van een kop 

koffie/thee met vlaai. De totale kosten voor dit uitstapje bedragen voor leden € 17,50. 

Ook niet-leden mogen mee tegen betaling van € 25,00. Opgeven kan tot en met 

zaterdag 4 augustus. Wij moeten plaatsen reserveren, dus wees er snel bij. 

Opgeven bij Marei,  4551318 of 06-27614866. Betalen via de bankrekeningnr. 

NL66RABO0132205696 t.n.v. Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen. U kunt ook het 

geld in een envelop doen, voorzien van naam en afgeven bij iemand van het bestuur 

vóór 4 augustus. 
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Vakantiegroet? Stuur eens een (kerk)kaart! 

Zijn de koffers al gepakt maar nog niet afgesloten? Dan snél dit Kirkebledje erin 

stoppen met het adres van uw pastoor: Dorpsstraat 12, 6277 NE Slenaken. Waar u 

ook naar toe gaat, het zou leuk zijn als iedereen een (kerk)kaartje naar de parochie 

stuurt, om daardoor ook in de vakantieperiode onze verbondenheid te uiten met hen, 

die niet met vakantie (kunnen) gaan en thuis zullen blijven. Natuurlijk zorgen wij er 

dan voor, dat alle kaarten worden opgehangen aan het prikbord van onze kerk. Aan 

alle thuisblijvers die ook eens graag de benen willen strekken in eigen omgeving, 

maar toch graag iets méér willen zien dan drommen toeristen en wielerronde 385, 

geven we graag drie tips voor een rustig en ontspannen dag-uitstapje in onze fraaie 

Euregio: 

1) Kasteel Schaesberg wordt herbouwd! Inmiddels is men begonnen het opruimen 

van het in 1968 achtergelaten sloopgebied. Ook zullen de nog weinig overeind 

staande muren gestut worden om vervolgens aan de hand van gedetailleerde bouw-

kundige tekeningen en foto‘s die architect Mulder tussen 1881 en 1888 maakte het 

kasteel te reconstrueren. Verwachting en planning is om over 25 jaar het kasteel in 

zijn geheel weer opgebouwd te hebben; ook de pas gerestaureerde HH. Petrus en 

Pauluskerk van Schaesberg loont een bezoek. 

2) Op warme zomerdagen lokt het Naherholungsgebiet Wurmtal in het Duitse Übach-

Palenberg met bootje varen, waterfietsen, minigolf, wandelgebied en terrasjes 

rondom de vrijgelegde ruïnes van de imposante Romeinse Thermen, ooit gelegen 

aan de vroegere Via Belgica, de entree is vrij; op loopafstand vindt u de 10e eeuwse 

Petrus-kapelle, die teruggaat tot in de tijd van Karel de Grote. 

3) Ook de ondergrondse Mijn van het Waalse Blegny is een geheimtip voor warme 

dagen, bovengronds vindt u minigolf, horeca, maar ook een keur aan uitgestippelde 

wandelpaden; vanaf de nabijgelegen St. Pancratiuskerk van Dalhem heeft u een 

schitterend uitzicht op de omgeving. 

Ook als u een uitstapje maakt, een kaart blijft altijd welkom! Waar u ook verblijft: fijne 

ontspanning, behouden thuiskomst en laten we ook de thuisblijvers niet vergeten!  

Uw 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  13 juli: Geen H. Mis 

 

Zondag 15 juli: Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Billa Schlenter-Blezer. 

 Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

 Voor ouders Bleser-Debougnoux. 

 Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

 Voor ouders Prusinowski-Schaller en zonen Henry en Tony. 

 Voor François Weber. 

 Voor Pie en Joep Belleflamme. 

 Voor ouders Harry en Henriette Frijns-Prickaerts en overleden 

 familieleden. 

 

Vrijdag 20 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor overledenen familie Knubben. 

 Jaardienst voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor Maria Franssen-Conjarts (Schutterij). 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zaterdag 21 juli: 

19.30 uur 1e jaardienst voor Leo Nagelhout. 

 Jaardienst voor Anneke Habets-Dinessen. 

 Jaardienst voor Remy Dodemont. 

 Voor ouders Crombach-Janssen en zoon Jo. 

 Voor ouders Leo en Bertie Nagelhout-Boumans. 

 

Vrijdag 27 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Reep-Peeters. 

 

Zaterdag 28 juli: Volkszang 

19.30 uur Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

 Voor Berti Kohl-Hausoul. 

 

Vrijdag 3 augustus: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Francine Straat-Weber (Schutterij). 

 

Zaterdag 4 augustus: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Carl Schmidt en Elisabeth Janssens. 

Voor Jo Hesdal. 

Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 

Vrijdag 10 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Betsie Rompen en ouders Rompen-Belleflamme. 

 Voor Dolf Limpens en overleden familieleden. 

 Voor Piet Mulleneers. 

 Voor Jef Notermans (Schutterij). 

 

Zondag 12 augustus: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Funs Brauers. 

Jaardienst voor Winand Bleser. 

Jaardienst voor Piet Lardinois en Alice Lardinois-Mordang. 

Jaardienst voor ouders Schins-Thewissen. 

Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor Pie en Joep Belleflamme. 

Aansluitend wijding van Kroedwusj. 

 

Woensdag 15 augustus: 

19.30 uur EMS-viering aan kapel te Heijenrath t.g.v. Maria ten Hemel 

opneming. 

 

Vrijdag  17 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Susanna Mordang. 

Jaardienst voor Bertien Mordang. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

 


