
Mededelingen Zij-Actief Epen 

De stemperiode van de Rabo Clubsupport is begonnen .Denkt u aan ons! Hoe meer 

stemmen er op Zij Actief worden uit gebracht, hoe hoger de bijdragen. Dank u wel. 

 

Zonnebloem Epen 

Van 5 tot 27 september kan iedereen die lid is van de Rabobank weer een stem 

uitbrengen via Rabo Clubsupport op een vereniging in je eigen dorp. Met deze stem 

steun je onze club financieel en waardoor er weer leuke activiteiten voor onze doel-

groep kunnen plaatsvinden. Zonnebloem Epen rekent graag op Uw support! 

 

Hoeskamer Epen 

Ook onze Hoeskamer mag weer meedoen aan de Rabo Clubsupport. Draagt u ons 

ook een warm hart toe, laat uw stem dan niet verloren gaan. Van 5 tot 27 september 

kunt u stemmen en helpt u ons mee om onze ouderen dit heerlijke uitje te kunnen 

blijven aanbieden. Alvast hartelijk dank! 

 

Jubilarissen bij Schutterij St.Paulus  

Op zaterdag 15 oktober geeft Schutterij St.Paulus een receptie voor een drietal 

jubilarissen en wel: 

• Generaal , Keizer, schietmeester Jef Notermans 75 jaar 

• Luitenant-Kolonel George Mordant 50 jaar 

• Schutter on-geüniformeerd lid Ben van Houtem 50 jaar 

We beginnen het jubileumfeest met om 18.00 uur de H.Mis, waarna de interne 

huldiging een receptie plaatsvindt van 20.00 tot 21.00 uur in Schutterslokaal Herberg 

Peerboom. Bij deze bent u van harte uitgenodigd, namens Schutterij St.Paulus. 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

Op donderdag 20 oktober is er een kienmiddag. De kaarten kosten: 2 stuks voor € 

5,00. Op elke kaart een prijs. 

Op donderdag 17 november muziekmiddag. Voor u treden op: een vrolijk muzikaal 

duo uit Mesch (Sjielke en Brigitte), met o.a. nostalgische deuntjes en liedjes uit 

vervlogen tijden. Deze middag mag u niet missen. Wij starten om 14.00 uur in ons 

clublokaal Café Peerboom. 

Opgeven voor kienen en muziekmiddag vóór maandag 10 oktober bij Leonie,  

 06-53168820, of Mareike,  06-27614866. 

Voor de mensen die lid zijn van de Rabobank: Clubkas Sparen, vergeet niet te 

stemmen! 

Noteer alvast de Kerstviering op donderdag 15 december om 14.00 uur in ons 

clublokaal Café Peerboom. 
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Eerste Bronk van de kapelaan 

 

Onlangs heb ik twee bronken in de andere twee parochies meegemaakt. De bronk in 

Epen, had ik alleen op foto’s gezien. Echter, nog nooit meegemaakt. Er was een paar 

maanden geleden een processiecomité vergadering geweest. Het was een fijne 

vergadering.  

Op woensdag voor de processie werden de processiebogen opgezet. Ik werd 

gevraagd om erbij aanwezig te zijn. De processiebogen werden opgezet door sterke 

jonge mensen met een graafmachine waarop ze konden staan. Toen we na het 

opzetten van de bogen traditiegetrouw uitgenodigd werden om bier te drinken, zagen 

we een paar romeinse cijfers op de processieboog naast de kerk. Ik kon het niet goed 

lezen. Toen kwam een jongen met behulp van zijn telefoon er achter dat de cijfers het 

jaartal 1992 was. Geweldig, dit jaar is dus het 30e jaar van die processiebogen. Toen 

vertelde men dat er vroeger met boomtakken processiebogen werden gemaakt.  

Daarna, op zondag 28 augustus, kwam de dag van de processie. Ik parkeer normaal 

mijn auto achter de kerk op de parkeerplaats. Ik moest echter ergens anders 

parkeren vanwege de mooi versierde wegen voor de Heer. In de sacristie kwamen 

oud-misdienaars te hulp en er kwamen mensen om de vaandels te halen. Het was 

een groot feest. Prachtig om samen met de schutterij, de harmonie, het koor, 

kinderen met de rozenkrans samen met hun ouders en met velen samen een 

processie te maken. De kapellen in de Diependalsweg en de Terzieterweg waren ook 

heel mooi versierd en werden tijdens de Eucharistieviering goed bezocht. Toen wij 

aan het eind bij de pastorie de zegen ontvingen, straalde de zon door de monstrans. 

Het was prachtig om te zien.  

Allen bedankt voor deze prachtige processie. 

Kapelaan Marthoma 

 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois,  4551467

 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 16 september: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 17 september: 

19.30 uur Jaardienst voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen. 

 Jaardienst ouders Jean en Corrie van Wersch-van Beurden. 

 Voor ouders Willems-Scheepers en zoon Jan Willems. 
 

Vrijdag 23 september:  

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 24 september: 

19.30 uur Jaardienst voor Mathieu Debougnoux. 

 Jaardienst voor ouders Nix-Janssen en zoon Sjef. 
 

Vrijdag 30 september: 

19.00 uur Voor ouders Mulleneers-Vandeberg. 
 

Zaterdag 1 oktober: 

19.30 uur Jaardienst voor Ciska Noteborn. 

 Jaardienst voor ouders Pietersma-Teer Veer; kinderen en kleinkind. 

 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

 Voor oud pastoor Rick van de Berg (v.w. zijn verjaardag). 

 Aansluitend Rozenkransgebed. 
 

Vrijdag 7 oktober: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zondag 9 oktober: Orgelspel en zang door Ronald Franssen 

10.45 uur Jaardienst voor overledenen familie Crombach-Kubben. 

 Jaardienst voor overledenen familie Gulikers-van de Weijer. 

 Jaardienst voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen en Miel Creusen (v.w. Kaartclub). 
 

Vrijdag 14 oktober: 

19.00 uur Jaardienst voor Harrie Slangen. 

Zaterdag 15 oktober: Schuttersmis, opgeluisterd door Gemengd Koor 

18.00 uur Jaardienst voor Bertien Mordang. 

 Jaardienst voor Wiel Mulleneers. 

 Jaardienst voor Jo Mordang. 

 Jaardienst voor Jef Notermans en zoon François. 

Voor de levende en overleden leden en jubilarissen van Schutterij 

St. Paulus. 
 

Vrijdag 21 oktober: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Piters-Aarts. 

Jaardienst voor ouders Piters-Huijnen. 

Voor ouders Vluggen-Van de Weijer. 

Voor ouders Baumans-Ortmans. 

Voor ouders Bastings-Brouwers en overleden familieleden. 
 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 21 oktober voor de periode van 

22 oktober t/m 26 november. Misintenties uiterlijk maandag 17 oktober doorgeven. 
 

Gedoopt: 27 augustus: Mason Mulleneers, zoon van Jimmy en Marziana  

Mulleneers, Epen. 

3 september: Noud Habets, zoon van Roger Habets en Chantal  

Colson, Epen. 

 Welkom in onze parochiegemeenschap. 
 

Winnende lotnummers Kermisloterij 2022  

Prijs Lotnr. Prijs Lotnr. 

1e Prijs € 350,00 0547 Cadeaubon Friture de Krieëkel 0619 

2e Prijs € 100,00 0611 Cadeau Super Epen 0975 

3e Prijs € 50,00 0829 Cadeaubon Restaurant De 

Smidse 

0722 

Cadeaubon Friture de Krieëkel 0997 Cadeaubon Friture de Krieëkel 0978 

Cadeau Super Epen 0951 Cadeau Super Epen 0568 

Cadeaubon Restaurant 

4Jaargetijden 

0640 Cadeaubon Restaurant Bij 

Giuseppe 

0501 

Cadeau Super Epen 0844 Cadeau Super Epen 0986 

Cadeaubon Restaurant Bij 

Giuseppe 

0850 Cadeau Super Epen 0639 

Cadeaubon Friture de Krieëkel 0552 Cadeau Super Epen 0996 

Cadeau Super Epen 0832 Cadeau Super Epen 0981 

Prijzen kunnen worden afgehaald bij Daniëlle Knops, Appartementen-Hotel Geuldal, 

 4551282. 

mailto:kapelaanmarthoma@gmail.com

