
Mededelingen Zij-Actief 

9 september: Najaarswandeling. We vertrekken om 18.30 uur vanaf de parkeerplaats 

bij Hotel Aurora. We maken een lange en korte wandeling, zodat iedereen kan mee-

lopen. Heb je last van niezen, hoesten of koorts, blijf dan thuis. Na de wandeling gaan 

we ergens op een terras wat drinken op 1,5 meter afstand. Graag aanmelden vóór 

2 september bij Mariet Bessems,  4551516. 
 

Mededelingen Ouderenvereniging “Onder Ons“ Epen 

Langzaam glijd het jaar voorbij. Een tijd waarin wij door het coronavirus elkaar in 

verenigingsverband al maanden niet meer hebben ontmoet. Onze stille hoop was, om 

in september weer eens bij elkaar te komen, maar door de 1,5 meter afstand en het 

opnieuw opkomen van het virus zal het voorlopig nog niet mogelijk zijn. Wij als be-

stuur zullen zo vlug als het mogelijk is weer een ontmoeting organiseren. Wij zullen u 

dan weer schriftelijk verwittigen. Tot deze tijd wensen wij u een goede gezondheid en 

sterkte toe om deze tijd door te komen. Wij hopen elkaar weer spoedig te ontmoeten. 
 

Heemkundevereniging Uit Ons Krijtland 

In de achterliggende maanden zijn enkele leden van onze vereniging bezig geweest 

met opschonen van de directe omgeving van een groot aantal kruisen. Daarbij werd 

ook gekeken naar de fysieke toestand van de kruisen zelf. Bij tenminste twee werd de 

wenselijkheid van ingrijpen vastgesteld. Het betrof het voormalige boomkruis aan de 

Sinnigerdalweg/Morgensweg en het kruis op de hoek van de Terzieterweg en de 

Diependalsweg, nabij Inkelshoes. Beide kruisen blijken in 1960 geplaatst te zijn, en 

de tand des tijds had zijn sporen nagelaten. Inmiddels is de restauratie voltooid en 

staan deze er weer fraai bij. Naar goed Epens gebruik heeft de Heemkunde-

vereniging emeritus pastoor Jan Jansen gevraagd, en bereid gevonden, om de krui-

sen in te zegenen. Dat zal gebeuren op vrijdag 28 augustus. Om 19.30 uur wordt ver-

zameld aan de voorzijde van Hotel Inkelshoes. Na de zegening zal aan de aanwezi-

gen een kop koffie met cake op het terras worden aangeboden. Ook niet-leden zijn 

tijdens de bijeenkomst van harte welkom. Dat dit alles conform de RIVM Corona 

regels wordt uitgevoerd, behoeft verder geen betoog. In verband daarmee zou aan-

melding op prijs gesteld worden middels een mail aan Secretariaat@onskrijtland.nl of 

telefonisch 043-4551736 (voorzitter Léon Mertens). 
 

Mededeling Schutterij St. Paulus 

Wegens het Covid-19 zullen we dit jaar geen contributie ophalen. Mocht u ons toch 

willen steunen, dan kunt u te allen tijde iets doneren op bankrekeningnr. 

NL71RABO0114492921 t.n.v. Schutterij St.Paulus of kijk op onze website 

www.stpaulusepen.nl wat de mogelijkheden verder zijn. 

Na de H. Mis zondag a.s. zullen wij wel traditiegetrouw onze overleden leden 

herdenken op het kerkhof. Wij wensen alle inwoners toch nog fijne kermisdagen toe 

en hopelijk kunnen we in 2021 op normale wijze weer kermis vieren. Blijf allemaal 

gezond en houd vol! 
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Openluchtmis kermiszondag 30 augustus 2020 

De Parochieraad Epen en het Processiecomité hebben, zoals reeds eerder aange-

kondigd, een openluchtmis georganiseerd voor kermiszondag 30 augustus. Door de 

Gemeente Gulpen-Wittem is de vergunning hiervoor verleend, waarbij alle voorschrif-

ten ten aanzien van Covid-19 in acht worden genomen. Deze voorschriften worden 

kenbaar gemaakt bij de ingang van het schoolplein; bij aankomst wordt u begeleid 

door een gastvrouw of gastheer, die u naar een aan te wijzen zitplaats zal brengen. 

Er zijn alleen zitplaatsen voorzien. De mis zal, bij gunstige weersomstandigheden, 

plaatsvinden op het schoolplein met naastgelegen amfitheater. Voor het bijwonen van 

deze mis kunt u zich aanmelden bij Twanny Lardinois,  043-4551467. Aanmelding 

is mogelijk tot uiterlijk 19.00 uur vrijdagavond 28 augustus. 
 

Programma uitvoering openluchtmis 

Het plein is vanaf 9.45 uur open (ingang basisschool aan de Schoolstraat). We vra-

gen u om uiterlijk 10.15 uur aanwezig te zijn. De schutterij St. Paulus vertrekt om 

10.15 uur aan de achterzijde van café Peerboom, onder begeleiding van verkeers-

regelaars, naar de school. Voor de schutterij zijn zitplaatsen voorzien in groepsvorm. 

Vanaf ca. 10.15 uur zal Harmonie Inter Nos enkele marsen ten gehore brengen.  

De Heilige mis begint om 10.30 uur. Voor en tijdens de mis zullen op bepaalde 

momenten kamerschoten worden gelost. 

Aan het eind van de mis speelt de harmonie het lied “Aan U o Koning der eeuwen”. 

Nadat pastoor de mis met de zegen heeft afgesloten, zal de harmonie nog enkele 

marsen spelen. U wordt dan ook verzocht op uw plaats te blijven zitten. 

Na dit korte concert zal eerst de schutterij, onder begeleiding van verkeersregelaars, 

vertrekken richting het kerkhof. 

Om toch niet aan het feit voorbij te gaan dat het Bronkzondag is, vragen we u allen 

om op deze Bronkzondag de rood-wit-blauwe vlag uit te hangen. Namens de 

Parochieraad Epen en het Processiecomité nodigen wij alle parochianen van harte uit 

om zich voor deze openluchtmis aan te melden. Let wel op: vanwege corona is 

deelname beperkt tot maximaal 200 personen.  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 

 

Misintenties opgeven en: Twanny Lardinois,  4551467  

aanmelden bijwonen missen: 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 28 augustus: 

19.00 uur Jaardienst Patrick Mordant. 
 

Zondag  30 augustus: Openluchtmis in amphitheater/schoolplein m.m.v. 

10.45 uur Harmonie Inter Nos en Schutterij Sint Paulus 

Bij slecht weer vervalt deze mis en zal er ook geen viering in de  

kerk plaatsvinden. 

Jaardienst voor ouders Schins-Thewissen. 

Voor ouders Harry en Henriëtte Frijns-Prickaers en overleden 

familieleden. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Betsy Janssen. 
 

Vrijdag  4 september:  

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor Leentje Smets-Wiertz (Schutterij). 

Voor Jean Hausoul (Schutterij). 
 

Zondag 6 september: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Jan Gulikers. 

 Voor Leentje Smets-Wiertz. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Betsy Janssen. 
 

Vrijdag  11 september: Geen H. Mis. 
 

Zaterdag 12 september: Orgelspel door Ronald Franssen 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Van Wersch-Van Beurden. 

 Voor Sjeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen. 
 

Vrijdag  18 september:  

19.00 uur Voor Tonny Vanderheijden-Blezer (Schutterij). 

 

Zondag  20 september: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Mathieu Debougnoux. 

 Voor Betsy Janssen. 

 Voor Sjef Loop. 
 

Vrijdag 25 september: 

19.00 uur Voor ouders Vluggen-Van de Weijer en overleden familieleden. 
 

Overleden: Meep van Harskamp, Heimansstraat, Epen. 

 Mariet Didden-Schnakkers, Kapl. Houbenstraat, Epen. 

 Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 25 september voor de periode 

van 26 september t/m 30 oktober. Misintenties uiterlijk maandag 21 september 

doorgeven. 
 

Kermisactiviteiten op het Patronaatsplein in Epen 

Net als voorgaande jaren organiseert het kermiscomité van de Ondernemers-

vereniging Epen kermisactiviteiten op en rondom het Patronaatsplein tijdens het ker-

misweekend op zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Maar dit jaar net even anders. 

De activiteiten richten zich in het bijzonder op vermaak voor de jeugd en jongeren. Dit 

jaar dus geen Voosesjeëte, geen traditionele kermisbrunch en ook geen buiten-

buffetten of muziekoptredens. Maar wel een kermisexploitant met attracties zoals 

Bungee trampolines, draaimolen, mini-cars en eendjes vissen. Om de kermis, die dit 

jaar weer samenvalt met het Grand Prix weekend van België, een speciaal tintje te 

geven zullen er op het plein ook een tweetal professionele Formule-1-simulatoren 

opgesteld staan. Alle attracties zijn geopend op zaterdag van 15:00 uur tot 20:00 uur 

en op zondag van 12:00 uur tot 18:00 uur. Uiteraard doen we een beroep op een 

ieder om de door het RIVM voorgeschreven en geadviseerde richtlijnen te respec-

teren. Het plein zal in ieder geval zodanig ingericht zijn dat maximaal gestimuleerd 

wordt om te voldoen aan deze richtlijnen.  

Om de kermis in Epen ook dit jaar weer mogelijk te maken is een subsidie aange-

vraagd bij de gemeente door de stichting Zelfsturing Epen. Deze subsidie is toege-

kend en dat zal er - naast de inzet van diverse Epense vrijwilligers - voor zorgen dat 

we het kermisgevoel in Epen in deze Corona-tijd toch kunnen ervaren. Wij nodigen 

jullie uit en wensen jullie een gezellige kermis toe! 

Kermis Comité van de Ondernemersvereniging Epen 
 

Mededeling Zonnebloem afdeling Epen 

Dinsdag 8 september stond ons jaarlijks etentje en gezellig samenzijn gepland. Door 

corona-maatregelen kan dit helaas niet doorgaan. Hopelijk kan ons gezellig samen-

zijn in 2021 wel weer plaatsvinden. Wij wensen u alle goeds toe ... en blijf gezond! 

 


