
Mededelingen Zij-Actief 

11 september: Start van het programma met de najaarswandeling. Vertrek om 

18.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora. Opgeven vóór 28 augustus. 

 

17 september: Workshop vlaai bakken bij Graanmolen Roeks te Gulpen. Duur van de 

workshop is ongeveer 3 uur. De kosten zijn € 18,50 per persoon. Vertrek om 

13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora. Opgeven vóór 10 september. 

 

9 oktober: Kringuitstapje naar Kevelaer. Vertrek vanuit Wittem om 8.30 uur (eigen 

vervoer naar Wittem). Aankomst Kevelaer 10.00 uur. Gebedsdienst om 11.15 uur. De 

gebedsdienst wordt dit jaar door de afdeling Mechelen verzorgd. Kosten deelname 

€ 13,50 voor leden en € 18,50 voor niet-leden. Opgeven vóór 10 september. 

Namens het bestuur allen een fijne vakantie toegewenst. 

 

 

 

 

Geslaagd! 

Gloria Alberts Atheneum Sophianum 

Femke Alleleijn MAVO/VMBO Sophianum 

Fleur Burgers HAVO Sophianum 

Laura Gadet Gymnasium Sophianum 

Nadja Gerrickens Gymnasium Sophianum  

Juran Gerrickens Atheneum Sophianum 

Maurice Heil MAVO/VMBO Sophianum 

Jeroen Hendriks MAVO/VMBO Sophianum 

Romy Maters 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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Heel hartelijk dank! 

 

Zonder twijfel heeft u meegekregen dat uw pastoor rond de Paasdagen enkele weken 

in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Inmiddels ben ik weer terug thuis, maar 

op doktersadvies moet ik het nog rustig aandoen om weer aan te kunnen sterken. 

Ook al merk ik, dat het langzaam aan weer de betere kant op gaat, toch zal ik ook in 

de komende weken het werk nog even moeten laten rusten.  

 

Ziekte maakt altijd kwetsbaar – maar ook gevoelig voor warme belangstelling en 

meelevendheid. In die afgelopen weken heb ik enorm veel belangstelling mogen 

ondervinden en daarom wil ik iedereen heel hartelijk danken voor alle bezoekjes, 

attenties en mailtjes en vooral ook voor de stapel post, die ik mocht ontvangen. Van 

zoveel oprechte meelevendheid knap je haast vanzelf op en dat heeft mij enorm goed 

gedaan! 

 

Maar ook wil ik het Kerkbestuur bedanken, dat mij de rust en ruimte geeft, om deze 

weken te kunnen aansterken en niet op de laatste plaats een woord van dank aan 

alle vervangende priesters en aan onze actieve Parochieraad, die het schip van onze 

parochie ook en juist in deze pastoorloze periode de juiste koers laat varen. Het doet 

enorm goed, op anderen te mogen bouwen.  

Al hoop ik natuurlijk ook zelf weer zo snel mogelijk de draad op te pakken en terug 

mijn taken te verrichten. Graag reken ik daarbij op uw gebed. 

 

Uw pastoor Rick van den Berg 

 

  

'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 Secretariaat Kerkbestuur,  06-51327669 

bijzondere vieringen: stpaulusepen@gmail.com 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 

 

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

 

 

Vrijdag  5 juli: Geen H. Mis. 

 

Zondag  7 juli: 

12.30 uur Gebedsdankviering b.g.v. het 60-jarig Priesterjubileum van Pastor 

Jan Jansen. 

 

Vrijdag  12 juli: Geen H. Mis. 

 

Zondag 14 juli: Volkszang 

10.45 uur Jaardienst ouders Sprooten-Belleflamme. 

 Voor ouders Hamers-Nicolaye. 

 Voor ouders Chris en Nelly Martens-Daamen. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Wiel Gulikers en overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 Voor ouders Piet en Elza Bleser-Debougnoux. 

 

Vrijdag 19 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 

Zaterdag 20 juli: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Remy Dodemont. 

 Voor Leopold Vandenhove. 

 

Vrijdag 26 juli: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Reep-Peeters 

 

Zaterdag 27 juli: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst  voor Anneke Habets-Dinessen. 

Voor Marliesje Ploemen-Mordang. 

Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

Voor Sjeng Heusschen en overleden ouders Heusschen-Huijnen. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

 

Vrijdag  2 augustus: 1e Vrijdag van de Maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zaterdag 3 augustus: Volkszang 

19.30 uur Voor het welzijn van de parochie. 

 

Vrijdag  9 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Susanna Mordang. 

Voor ouders Limpens-Weijenberg. 

Voor Dolf Limpens. 

Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

 

 

Overleden: Mevrouw Vluggen-Fernhout, Burckstraat 7, Epen. 

  Leny Loo-Bertram, wonende in Sippenaeken. 

Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 9 augustus voor de periode van 

10 augustus t/m 14 september.  

Misintenties uiterlijk maandag 5 augustus doorgeven. 

 
  



 

 

 

 

60 jaar priester 

Onze oud-pastoor Jan Jansen is op 5 juli 1959 tot priester gewijd in het klooster van 

de paters Oblaten te Ravensbos in Valkenburg. Als jongeman vertrok hij in 1960 naar 

Suriname en werd na zijn terugkomst pastoor in Heugemerveld in Maastricht en tot 

slot pastoor in Epen. Dit laatste hebben wij allen mogen ervaren en hebben hem 

meegemaakt als een bevlogen pastoor, die bij ons wilde horen en tussen ons wilde 

zijn. Werkgroepen ontstonden onder zijn bezielende leiding als vanzelf en met Kerst 

in het Geuldal legde hij een onuitwisbaar fundament onder de saamhorigheid van ons 

dorp.  

 

Hij woont te midden van ons en heel af en toe vervangt hij nog wel eens in onze kerk, 

waarvan hij destijds bij zijn afscheid heel bewust meer afstand heeft genomen. Jan 

Jansen is een priester die altijd een plaats zoekt tussen en vooral ook naast de 

mensen. In tijden van plezier en in tijden van verdriet hebben velen hem ontmoet. 

Voor hem is dat vanzelfsprekend en dat siert hem in alle opzichten. 

 

Op 5 juli aanstaande is hij 60 jaar priester en dat wordt gevierd met een dankdienst 

op zondag 7 juli om 12.30 uur in onze kerk in Epen. Een dankdienst om hem te 

danken voor zijn goede keuze om priester te worden en te danken dat hij dit priester-

schap ook hier bij ons in Epen heeft mogen inzetten, als pastoor. Nu onze pastor, die 

we in ons midden mogen hebben, als vriend en parochiaan, nog vele jaren in goede 

gezondheid. 

 

Het 7 juli comité 

 

 


