
Incasso kerkbijdragen 

De incasso van uw kerkbijdragen over het 2e kwartaal, het 1e halfjaar en het gehele 

jaar 2022, heeft pas op 5 augustus 2022 plaatsgevonden. De oorzaak hiervan was 

dat de RABO-bank nieuwe regels heeft doorgevoerd, wat helaas vertraging van de 

incasso’s heeft opgeleverd. Onze excuses hiervoor.  
 

Mededelingen Zij-Actief Epen 

De vakanties zijn nog in volle gang, maar wij kijken alweer vooruit naar woensdag 

7 sept. De tradionele aftrap van ons najaarsprogramma. Om 18.30 uur vertrekt de 

najaarswandeling vanaf de parkeerplaats bij Hotel Aurora. S.v.p. vóór 2 sept. aan-

melden bij Mariet Bessems,  4551516. 
 

Geslaagd! 

Sem Ensing MAVO Sophianum 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Zondag 11 september 2022 11e GarageSale Epen 

Gelukkig is de coronatijd voorbij, we kunnen weer! Struinen door het mooie en pitto-

reske Epen en ondertussen zoeken naar leuke koopjes. En misschien precies dat vin-

den waar je al die tijd al naar op zoek was. Dat kan op 11 sept. tijdens de 11e Garage 

Sale in Epen tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Verkoop van tweedehands spulletjes 

aan huis, vanuit de garage, is al enkele jaren een groot succes! Mensen verkopen die 

dag hun spullen om ruimte maken in hun garage. Kom gezellig snuffelen en vindt on-

der de interessante attributen, curiosa, spelletjes, boeken, kleding, antiek, juwelen, 

huisraad en nog veel meer, precies wat u zoekt. De horeca kan u voorzien van een 

hapje en een drankje. We bieden muzikanten tot 18 jaar aan om akoestisch hun mu-

ziek te spelen op een van de sale-adressen! Toegang is gratis evenals het parkeren 

op de openbare parkeerplaatsen in de Wilhelminastr. en Kapl. Houbenstraat. Voor 

info kunt u bellen met 06-44 878 953 of mailen naar garage.sale.epen@gmail.com. 

De organisatoren wensen u een fijne dag in en rondom het Geuldorp Epen! 
 

Heemkundevereniging Uit ons Krijtland 

Heemkundevereniging Uit ons Krijtland en Bieb Epen werken samen aan een aantal 

tentoonstellingen. De eerste gaat van start in september en wel met de titel “de 

school is weer begonnen”. De heemkundevereniging presenteert in de bieb tientallen 

schoolfoto’s uit de periode 1940-2000, oude schoolattributen zoals wandplaten, boek-

jes, een oud schoolbankje en het telraam van de oude school worden tentoongesteld. 

De tentoonstelling is GRATIS te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bieb.  
 

Nationale collecteweek KWF (4 tot en met 10 september) 

Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (4-10 sept.) wordt in 

Epen dit jaar helaas niet huis-aan-huis gecollecteerd. Mocht u toch een donatie willen 

doen, geef dan via kwf.nl/collecte of maak het gewenste bedrag over op bankreke-

ning NL23RABO0333777999 t.n.v. KWF Kankerbestrijding. Dat is hard nodig! 
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Grote Bronk Epen 

De Grote Bronk naar Diependaal/Terziet zal plaatsvinden op zondag 28 augustus en 

vertrekt om 9.00 uur achter de kerk aan de Kapelaan Houbenstraat. 

Processieroute: 

Kerk - Kapelaan Houbenstraat – Wilhelminastraat – Terzieterweg – Diependaalsweg 

(rustaltaar Genovevakapel met Woorddienst) – vervolg Morgensweg – Terzieterweg – 

(rustaltaar Mariakapel Tafeldienst-Communie uitreiking en slotgebed) vervolg 

Terzieterweg – Wilhelminastraat – voormalige Pastorie waar de afsluiting met het 

zingen van het Tantum Ergo, en vervolgens de zegen met het Allerheiligste. 

Hierna speelt de harmonie het lied “Aan U o Koning der eeuwen”. 

 

Opstelling van de Bronk processie is als volgt: 

1. Schutterij.  

2. Processievaandel en Kruis.(St.Aloysius).  

3. Zij-Actief (met vaandel).  

4. Dames en meisjes van de Parochie.  

5. Schoolkinderen met blauwe rozenkrans.  

6. Mariavaandel.  

7. Zangkoor.  

8. Harmonie.  

9. Communiekantjes.  

10. Misdienaars en Acolieten.  

11. Hemel en Allerheiligste.  

12. Jongerenvereniging Epen.  

13. Vaandel (Onbevlekte Ontvangenis).  

14. Heren van de Parochie.  

 

Namens de Parochieraad zijn alle parochianen en overige belangstellenden van harte 

uitgenodigd om aan de Bronk processie deel te nemen. 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 
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WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois4551467 maandag van 

17.00-19.00 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Kapelaan Marthoma,  4573234 of  

bijzondere vieringen:  06-38432823;  

 kapelaanmarthoma@gmail.com 
 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

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

Vrijdag 12 augustus: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zondag 14 augustus: Hoogfeest van Maria-Ten-Hemel-Opneming, orgel- 

10.45 uur spel en zang van Ronald Franssen 

 Jaardienst voor Funs en Paula Brauers-Belleflamme. 

 Voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie. 

 Voor Wiel Mulleneers. 

 Na afloop zegening en afhalen van kroetwusj. 
 

Vrijdag 19 augustus:  

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

Zaterdag 20 augustus: 

19.30 uur Jaardienst voor Jo Van der Linden. 

 Voor oud-pastoor Rick van den Berg. 
 

Vrijdag 26 augustus: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 27 augustus: 

12.00 uur Doopviering van Mason Mulleneers. 
 

Zondag 28 augustus: 

09.00 uur Vertrek Grote Bronk naar Terziet.  

 Bij slecht weer Eucharistieviering in de kerk. 

 Voor ouders Mullenberg-Pleijers en dochter Germaine Bessems. 
 

Maandag 29 augustus: 

09.00 uur Schuttersmis m.m.v. Schutterij Sint Paulus. 

 Voor Jo Vanderlinden en overleden familieleden. 
 

Vrijdag 2 september: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zaterdag 3 september: 

12.30 uur Huwelijksviering van Peter Schrouff en Sanne Bergmans. 

15.00 uur Doopviering van Noud Habets. 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Ubaghs-Blezer, dochter Maria en zoon

 Mathieu. 

 Jaardienst voor Sjuf Blezer. 
 

Vrijdag 9 september: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zondag 11 september: Opgel. met orgel en zang door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor Jan Gulikers. 

 Jaardienst voor ouders Schins-Thewissen. 

 Voor Harry en Guillemine Belleflamme-Piters. 
 

Vrijdag 16 september: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 16 september voor de periode 

van 17 september t/m 22 oktober. Misintenties uiterlijk maandag 12 sept. doorgeven. 
 

Gedoopt: 31 juli: Diede en Holly Nevelstein, dochters van Ron en Anna 

Nevelsteijn-Steijns, Epen. 

6 augustus: Devin Ubaghs, zoon van Marco en Miranda 

Ubaghs-Rompen, Mechelen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 
 

Mededelingen van de Parochieraad 

Hulp bij aanvragen energietoeslag € 800,-- 

Inwoners van onze gemeente kunnen thans de energietoeslag aanvragen. Dit kan via 

de gemeente of rechtstreeks op de site van de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland. 

De toeslag bedraagt € 800,-- per huishouden, ongeacht het aantal personen. Mensen 

met een inkomen tot max. 120% van het sociaal minimum en ouder dan 21 jaar ko-

men voor de toeslag in aanmerking, er is geen vermogenstoets. Uitgezonderd zijn 

studenten, daklozen en personen in een inrichting. Die hebben geen recht. Concreet 

geldt de toeslag voor gezinnen met een inkomen van max. € 1.777,-- netto per 

maand (voor mensen met een AOW € 1.872,--), en voor alleenstaanden met een 

inkomen van € 1.244,-- netto per maand (voor mensen met een AOW € 1.382,--), 

excl. vakantietoeslag. Men moet naast het indienen van de aanvraag een inkomens-

bewijs en een contract met de gasleverancier overleggen. Personen die een bij-

standsuitkering via de gemeente ontvangen hebben de toeslag al automatisch ont-

vangen. Alle anderen moeten deze zelf aanvragen. Denkt u dat u voor de toeslag in 

aanmerking komt en heeft u nog niets ontvangen dan kan de Paus Franciscusgroep u 

helpen bij de aanvraag. Meer informatie: de Paus Franciscusgroep,  06 44377571. 
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