
Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

20 februari: Gezellige middag met muziek (carnaval). Aanvang 14.00 uur in ons 

clublokaal Café Peerboom. Tijdens de pauze is er koffie met iets lekkers. Kosten 

€ 5,00 p.p. Aanmelden tot 15 februari. 

19 maart: Lunch bij Hotel Inkelshoes. Wij vertrekken rond 12.45 uur vanaf de 

parkeerplaats bij Hotel Aurora. Wij gaan met eigen vervoer.  

Ieder die plek heeft om iemand mee te nemen graag op de parkeerplaats komen. 

Mensen met eigen vervoer betalen € 10,50. Mensen die geen vervoer hebben 

betalen € 11,50. Opgeven bij: Leonie,  4553738 of 06-53168820 of bij Mareike,  

 4551318 of 06-27614866. 

 

Bieb Epen 

Het blijkt dat 1 op de 5 Limburgers moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of com-

puteren. Jij kent vast ook iemand en je kunt diegene helpen. Breng haar/hem in con-

tact met een openbare bibliotheek of wijs haar/hem op de mogelijkheden die er zijn. 

Gemeente Gulpen-Wittem heeft extra geld beschikbaar gesteld, zodat ook in de 

openbare bibliotheek Gulpen-Wittem diverse activiteiten en cursussen (gratis) aan-

geboden worden. Meer informatie op www.bibliotheekgulpen-wittem.nl. Kijk ook eens 

op www.wieditleest.com. Zoals bekend heeft de Epense bieb als doel om zoveel 

mogelijk volwassenen en jeugd de mogelijkheid te bieden om dicht bij huis en zonder 

veel verplichtingen boeken te kunnen lenen/lezen. Daarom vragen we geen lidmaat-

schap, bedraagt het leengeld 0.20 cent per boek per week en is de bieb ook op zon-

dag en op donderdag enkele uren open. De jeugd kan op woensdag en op vrijdag 

meteen na school de bieb bezoeken. Loop gerust eens binnen om onze collectie te 

bekijken. Ingang rechts van de hoofdingang van het Patronaat. 

 

 

Meer informatie op de link naar Openingstijden 

onze bieb op www.patronaatepen.nl. Bieb Epen 

 Woensdag 11.00-13.00 uur 

 Donderdag 18.00-20.00 uur 

 Vrijdag 14.30-15.30 uur 

 Zondag 11.00-13.00 uur 
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Ieëpe Burckbrêane 2020 

Op 1 maart wordt in Epen voor de 452e keer Burckbrêane gehouden, een traditie op 

fakkelzondag die volgens de overlevering al sinds 1568 in ons dorp gevierd wordt. 

Deze voorjaarsvuren, mogelijkerwijs al ontstaan tijdens de Michelsburger cultuur on-

geveer 5.000 jaar voor Christus, zijn van oudsher een gebruik om de overwinning van 

de zon over de winter af te smeken door schoon te maken, af te rekenen met het 

oude en te vernieuwen. Anno 2020 vrij vertaald: “om de overwinning van het goede 

over het kwaad te vieren”. 

Het programma van zondag 1 maart ziet er als volgt uit: 

10.45 uur: Eucharistieviering en aansluitend de opening op het Burckpleintje. 

13.15 uur: Vanaf café Peerboom, vertrek van tractoren en kinderen om brandbare 

materialen op te halen (deelname voor eigen risico!). 

19.00 uur: Start fakkeloptocht onder begeleiding van Harmonie Inter Nos, via o.a. 

Wilhelminastraat, Heerstraat, Heimansstraat naar het weiland van Fam. 

Van der Linden, waarna de Burck in brand gestoken zal worden. 

Wij verzoeken u dringend, om veiligheidsreden, uw auto niet langs de route te 

parkeren. 

Jong en oud zijn op zaterdag 29 februari vanaf 9.30 uur van harte uitgenodigd bij het 

maken van de fakkels. Een speciaal welkom aan onze schooljeugd. Locatie: Hotel 

Berghoeve aan de Julianastraat 20. Houdt er rekening mee dat de kinderen de brand-

bare materialen moeten kunnen tillen. Niet gebonden snoeihout, planken met spij-

kers, puin, glas etc., nemen wij niet mee. Vanuit milieuoverwegingen uiteraard ook 

geen beschilderd meubilair, plastics etc. Inwoners die grote hoeveelheden snoeiafval 

hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met Roger Grooten,  06-13486382. De 

kosten per vracht hiervoor bedragen € 20,00. 

Deelnemers aan de fakkeloptocht zijn verplicht de aanwijzingen van de begeleiders 

(herkenbaar aan hun reflecterende armband) strikt op te volgen, dit in het belang van 

uw eigen veiligheid en die van de overige deelnemers. Tevens het verzoek om geen 

licht ontvlambare synthetische of nylon kleding te dragen waardoor brandgevaarlijke 

situaties voorkomen kunnen worden. Tenslotte willen wij u er met klem op wijzen dat 

deelname aan alle activiteiten van vereniging Burckbrêane voor EIGEN RISICO zijn. 

Na het in brand steken van de Burck 2020 wordt er warme chocolademelk uitgedeeld 

en is er aansluitend muziek in ons dorpscafé. Een plezierig Burckbrêane 2020!  

'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 14 februari: 

19.00 uur Voor ouders Mulleneers-Vandeberg. 
 

Zaterdag 15 februari: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Leo Notermans. 

Jaardienst voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor Jean Hausoul. 
 

Vrijdag  21 februari: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie.. 
 

Zondag  23 februari: Dialectmis, opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Voor ouders Grooten-Wiertz. 

Voor Marlies Ploemen-Mordang. 

Voor levende en overleden leden van CV “D’r Vooseschtoets”. 
 

Woensdag 26 februari: Aswoensdag, opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

19.00 uur Na afloop gelegenheid tot ontvangen van het askruisje. 
 

Vrijdag  28 februari: Geen H. Mis. 
 

Zondag 1 maart: 1e Zondag van de Vasten, Burckzondag 

10.45 uur Volkszang met orgelbegeleiding van Ronald Franssen 

 Voor Jef Notermans en als jaardienst voor François Notermans. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Betsy Jansen. 

 Voor Jean Hausoul en dochter Berti. 

 Voor Leentje Smets-Wiertz. 
 

Vrijdag  6 maart: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Ellen Ensing-Ubaghs (Schutterij). 

 

Zaterdag 7 maart: 

13.00 uur Doopviering van Gustaf, Maximus en Philippe Postelmans. 
 

Zondag 8 maart: 2e Zondag van de Vasten, volkszang 

10.45 uur Jaardienst voor Jean Habets. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Betsy Janssen. 

 Voor Paula Brauers-Belleflamme. 
 

Vrijdag 13 maart: 

19.00 uur Voor ouders Mulleneers-Vandeberg. 

 Voor ouders Vandeberg-Mordang. 

 

Mededeling 

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

14 maart t/m 4 april. Misintenties uiterlijk maandag 9 maart doorgeven. 

 

Mededeling van de Parochieraad 

De Parochieraad en de werkgroep kerkhofbeheer willen alle mensen bedanken voor 

hun bijdrage aan het bomenplan op ons kerkhof. De sponsoractie onder de 

parochianen is heel succesvol verlopen! Daarnaast heeft de Stichting Zelfsturing 

Epen ons ook nog een donatie gegeven waar wij heel blij mee zijn. We hebben in 

totaal 9 jonge bomen en 10 rode haagbeukstruiken voor bij het columbarium kunnen 

aanschaffen. Het kerkhof ziet er mooi en aangekleed uit. En zal de komende jaren 

steeds mooier worden. Het geld dat we over hebben, gaat op de spaarrekening want 

het volgende plan dat wij willen realiseren, is een verhard pad op het kerkhof. Daar 

zijn we voor aan het sparen, want dat kost veel geld. We mogen trots zijn op de 

solidariteit in Epen; waar een klein dorp groot in is! Hartelijk dank! 

De Parochieraad en de werkgroep kerkhofbeheer 

 

Mededelingen Zij-Actief 

19 februari: Leuke muzikale karaokeavond met DJ “it’s Jordy’’. Om 20.00 uur in Café 

Peerboom. Alle dames zijn van harte welkom om op deze avond samen te zingen en 

te swingen. Dus ook niet-leden. Zangkwaliteiten zijn niet persé nodig, want we zingen 

samen! Gratis entree. 

6 maart: Wereldgebedsdag Zimbabwe om 15.00 uur in de kerk te Wittem. 

10 maart: Dag voor alleen gaanden. Met koffie vlaai en lunch. Kosten voor leden 

€ 18,--. En niet-leden € 23,--. Aanmelden vóór 28 februari. Locatie: Zaal Keulen, 

Schoolstraat 3 in Klimmen. Duur van de dag is van 9.30 tot 15.45 uur. 

17 maart: Filmavond: “De beentjes van Sint Hildegard”. Het is een komische bios-

coopfilm met Herman Finkers en Johanna Tersteeg. Aanmelden vóór 26 februari. 

Leden betalen € 12,-- en niet-leden € 15,--. Vertrek om 18.15 uur vanaf de parkeer-

plaats bij Hotel Aurora. 


