
Mededelingen HalloHeuvelland 

Heb je al die groene hartjes in Epen gezien? De grote banner 

in ons dorp? De folder in je bus ontvangen? HalloHeuvelland.nl 

is het digitale dorpsplein van Epen en andere dorpen van de gemeente Gulpen-

Wittem. Je vindt er alle nieuws en verassende verhalen op van verenigingen, 

bedrijven en inwoners. Iedereen kan deelnemen. Het is heel gebruikersvriendelijk. 

Schrijf je in: geef aan van welk dorp je inwoner bent, plaats een leuke foto van jezelf 

in het profiel en doe mee! En ontvang wekelijks de nieuwsbrief. Vele verenigingen en 

bedrijven hebben al een profiel aangemaakt en ook al vele dorpsgenoten. Ook voor 

bedrijven is het interessant om een pagina aan te maken. Helemaal gratis! 

Er is ook een fotowedstrijd “Ontmoeten in je eigen dorp”. Wij dagen je uit om een foto 

op te sturen over het thema Ontmoeten. Kijk op HalloHeuvelland.nl om mee te doen. 

Het platform is van en voor ons allemaal. Samen maken we er een levendig dorps-

plein van! Groeten van jullie dorpsverbinders, Els Thissen (els@elsthissen.nl,  

3647987) en Luciënne Douven (luciennedouven@gmail.com,  06-83830304). 
 

Mededelingen Bieb Epen 

De interessante tentoonstelling rondom het thema van de Kinderboekenweek 2020 is 

ten einde. Veel kinderen hebben mooie en creatieve resultaten ingeleverd. De jury 

heeft per groep 2 winnaars gekozen en zij kunnen vanaf deze week hun prijzen op-

halen in de bieb. De winnaars worden op school bekend gemaakt. Aan het uitge-

breide jeugdassortiment zijn weer NIEUWE BOEKEN toegevoegd. Enkele titels: Juf 

Braaksel en de geniale ontsnapping, Ministerie van oplossingen en de verdwenen 

Van Gogh, De waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen, Dolfje Weerwolfje-De 

Drakenberg, De gorgels, Moppereend, Vos en Haas en … 

Uitgeverijen geven steeds vaker boeken uit in stripvorm. Kinderen die het fijner vin-

den om verhalen in stripvorm te lezen kunnen uiteraard ook terecht in onze Bieb. 

Voor de jongste kinderen is een uitgebreid assortiment prentenboeken aanwezig.  

Meer info op onze FaceBook pagina “Bieb Epen”. Het doel van onze Bieb is om 

IEDEREEN de mogelijkheid te bieden om boeken te lenen. Het maakt niet uit of je 

veel of weinig leest. Een boek lenen kan voor 20 CENT PER BOEK PER WEEK. 

GEEN KOSTEN voor inschrijving of abonnement! Toeristen betalen een borgsom en 

jeugd tot 18 jaar leent gratis. De Bieb is ingedeeld in een volwassenen gedeelte en 

een jeugd gedeelte. De INGANG van de Bieb bevindt zich aan de rechter zijkant van 

het Patronaat. Lezen is een fijne manier om de lange donkere avonden in te vullen. 

Binnenkort wordt het aanbod bij de volwassenen ook weer uitgebreid. 
 

Openingstijden Bieb Epen:  

zondag en woensdag van 11.00-13.00 uur  Iedereen! 

donderdag van 18.00-20.00 uur  

vrijdag van 14.30-15.30 uur.  Welkom! 

Gezonde voeding: Leesvoer!  

Het maakt niet uit wát je leest, áls je maar leest! 
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Allerzielen 2020 

 

Gedenken 

 

In het opgaan van de zon en in haar dalen, 

gedenken wij hen. 

In het spelen van de wind en de kleuren van de herfst, 

gedenken wij hen. 

In het ruisen van de bomen en het verlangen naar de zon, 

gedenken wij hen. 

Wanneer wij vermoeid zijn en behoefte hebben aan sterkte, gedenken wij hen. 

 

Wanneer wij moed nodig hebben, 

gedenken wij hen. 

Wanneer wij goeds ervaren, 

gedenken wij hen. 

Wanneer wij vreugde willen delen, 

gedenken wij hen. 

 

Zolang wij leven, 

zullen zij ook leven. 

Want zij zijn een deel van onszelf 

als wij hen gedenken. 

 

De werkgroep Avondwake 

 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 
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WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 

 

Misintenties opgeven en aanmelden: Twanny Lardinois,  4551467  

bijwonen missen (max. 30 pers.): 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  30 oktober: 

19.00 uur 1e Jaardienst voor Maria Pietersma-Teer Veer. 

Jaardienst voor Hein Pietersma, overleden kinderen en kleinkind. 

Voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

Voor ouders Baumans-Ortmans. 

 

Zondag  1 november: Hoogfeest v.Allerheiligen, orgelspel door R. Franssen 

10.45 uur Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

Voor Betsy Janssen. 

15.00 uur Allerzielendienst vanwege coronamaatregelen dit jaar een besloten 

viering, opgeluisterd door organist Ronald Franssen en trompettist 

Pedro Blezer 

 

Vrijdag  6 november: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

Voor ouders Mulleneers-Van de Berg. 

Voor ouders Van de Berg-Mordang. 

Voor alle overleden pastoors van Epen. 

 

Zaterdag 7 november: 

19.30 uur 1e Jaardienst voor Jeanette Grooten-Hollands. 

 Jaardienst voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

 Jaardienst voor Albert Habets. 

 Jaardienst voor Harrie Slangen. 

 Voor Jo Grooten. 

 

Vrijdag  13 november: Geen H. Mis. 

 

Zondag 15 november: Orgelspel door Ronald Franssen 

10.45 uur Voor ouders Mullenberg-Hoche. 

 Voor ouders Letterlé-Mayntz en zonen. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen. 

 Voor Betsy Janssen. 

 Voor Wiel Mulleneers (buurt). 

 

Vrijdag  20 november:  

19.00 uur Jaardienst voor Mina Vluggen. 

Jaardienst voor Miechel Mohr en ouders Hermans-Chrutz. 

Voor ouders Vluggen-Van de Weijer en overleden familieleden. 

 

Zaterdag 21 november: 

19.30 uur Jaardienst voor Hub Schlenter en overleden familieleden. 

 Voor Sjeng Heusschen en overleden ouders Heusschen-Huijnen. 

 Voor ouders Blezer-Loop en kinderen. 

 

 

Overleden: Wiel Mulleneers, Julianastraat, Epen. 

  Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 27 november voor de periode van 

28 nov. t/m 19 dec. Misintenties uiterlijk maandag 23 november doorgeven. 

 

 

Mededeling van de Parochieraad  

Allerzielenviering 2020 

Onze Allerzielenviering op 1 november a.s. om 15.00 uur in onze kerk, zal dit keer, 

door het coronavirus, een besloten karakter hebben. Dit als gevolg van de maatregel 

tot het houden van anderhalve meter afstand en de beperkte hoeveelheid plaatsen in 

de kerk.  

De herdenkingsdienst is alleen toegankelijk voor de families van een dierbare 

overledene, van wie het kruisje achterin onze kerk op het bord hangt. 

De maatregel van het afstand houden, is ook op ons kerkhof niet te handhaven 

tijdens de traditionele gravenzegening. Om alle risico’s te vermijden, zal er dit jaar 

daarom geen gravenzegening door pastoor Van den Berg plaatsvinden. 
 


