
Mededelingen Zij-Actief Epen 

2 november: Masterclass in de Geulhof Mechelen om 20.00 uur. De lezing is van 

Leon Pouls heeft de titel “Ik ben leuk”. Graag aanmelden vóór 30 oktober bij Mariet 

Bessems,  4551516. 

10 november: ALV in Roermond. Vrouwen zorgen voor verbinding is het thema. Alle 

informatie staat in de e-mail. Graag aanmelden door het verschuldigde bedrag vóór 

24 oktober over te maken op bankrekening NL81RABO0114402531 t.n.v. Zij-Actief 

Epen onder vermelding van ALV. 

 

Ouderenvereniging “Onder Ons” Epen 

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

muzikaal duo uit Mesch (keybord, gitaar en zang) met o.a. nostalgische deuntjes en 

liedjes uit vervlogen tijden. Deze middag mag u niet missen. 

De kosten voor deze middag zijn voor leden € 5,00, voor niet-leden € 10,00 (incl. 

koffie en vlaai in de pauze). Wij starten om 14.00 uur in ons clublokaal Café 

Peerboom. Graag aanmelden vóór 10 november bij Leonie,  06 53168820, of 

Mareike,  06 27614866. 

 

Zoals u weet zullen wij op donderdag 15 december onze kerstviering houden. Wij 

starten om 14.00 uur in ons clublokaal. De kosten voor het Kerstdiner bedragen 

€ 20,00. Opgeven kan tot woensdag 30 november bij Leonie,  06 53168820, of 

Mareike,  06 27614866. U kunt het geld in een enveloppe afgeven bij een van de 

bestuursleden of overboeken op banknr. NL66RABO0132205696 t.n.v. 

Ouderenvereniging Epen. 

 

Harmonie Inter Nos: Movies in Concert op 5 november 

Zaterdag 5 november begeeft Harmonie Inter Nos Epen zich tussen de sterren. In 

een jarenlange reeks van themaconcerten presenteert de enthousiaste muziek-

vereniging dit jaar “Movies in Concert”, waarbij het thema filmmuziek centraal staat. 

Er wordt een heel gevarieerd muzikaal programma ten gehore gebracht met veel 

bekende film melodieën waaronder Frozen, Pocahontas, Mary Poppins en vele 

andere aansprekende titels. Tijdens het concert zal niet alleen het voltallige harmonie 

orkest haar opwachting maken, ook zijn er diverse solisten uit eigen gelederen die 

aanstekelijke muziek ten gehore zullen brengen. Tenslotte zal ook een special guest 

optreden met een bijzondere act. Heeft u wel oren naar een gezellig avondje uit? 

Noteer dan direct zaterdag 5 november in uw agenda. Het concert start om 20.00 uur, 

de zaal is open vanaf 19.30 uur. Entreekaarten kosten € 8,50 en zijn in voorverkoop 

verkrijgbaar bij Super Epen of Rianda Jongen (06-29369065).  

Locatie: gemeenschapshuis het Patronaat Epen. 
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Allerzielen 2022 

 

Dankbaar gedenken 

Mijn lieve ouders, grootouders, 

mijn lieve zoon of dochter, kleinkind, neef of nicht, 

graag sta ik vandaag even aan jullie graf, 

ook al wéét ik 

dat jullie daar niet te vinden zijn. 

Mijn bloemen drukken uit 

Waarvoor geen woorden zijn. 

Een ragfijne draad 

van gebed en herinnering 

spint zich 

tussen hemel en aarde. 

Een dauwdruppel liefde 

verwarmt mijn hart 

en sterkt mij, altijd weer. 

 

In de Allerzielenviering, zondag 30 oktober om 15.00 uur in onze kerk, staan wij stil bij 

de mensen die niet meer onder ons zijn. We gedenken hen bij het licht van de 

paaskaars als een teken van ons geloof, dat God hen het eeuwige licht heeft 

geschonken. 

Dit jaar hebben wij voor onze viering het thema “sterren aan de hemel” gekozen. 

Voor een ieder van ons staat er een stralende ster aan de hemel, richting aangevend, 

de weg verlichtend. Hij geeft je troost en kracht. 

Wij nodigen u van harte uit dit met ons mee te vieren. 

 

De avondwakegroep Epen 

  

'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 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. 
 

Zondag 23 oktober: 

10.45 uur Voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie. 

 Voor Cobie Schlenter-Jacobs. 
 

Vrijdag 28 oktober:  

19.00 uur Voor Annie Notermans-Voncken. 
 

Zaterdag 29 oktober: 

19.30 uur Jaardienst voor Jacques Schonmacker. 

 Voor ouders Janssens-Lardinois & ouders Schonmacker-Hermans. 

 Voor ouders Juf Vluggen en Mia Vluggen-Vaessen. 

 Voor Mia Vaessen-Bloemen en Betsy Janssen. 
 

Zondag 30 oktober: opgeluisterd door Gemengd Koor 

15.00 uur Allerzielendienst. 

 Na afloop zegening van de graven. 
 

Dinsdag 1 november: 

19.00 uur EMS Allerheiligenviering in Slenaken. 
 

Vrijdag 4 november: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zondag 6 november: 

10.45 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Vrijdag 11 november: 

19.00 uur Voor de overleden pastoors van Epen. 
 

Zaterdag 12 november: 

19.30 uur Jaardienst voor Albert Habets. 

 Jaardienst voor ouders Grooten-Hollands. 
 

Vrijdag 18 november: Geen H. Mis. 
 

Zondag 20 november: St. Ceaciliafeest, opgeluisterd door Gemengd Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Eugène Blezer. 

 Voor Cobie Schlenter-Jacobs. 
 

Vrijdag 25 november: 

19.00 uur Jaardienst voor Michael Mohr en ouders Hermans-Crutz. 

Voor Jo Van der Linden. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 25 november voor de periode van 

26 november t/m 24 december. Misintenties uiterlijk maandag 21 november 

doorgeven. 

 

 

Mededelingen Parochieraad 

Wij laten u alvast weten hoe de planning van de missen met Kerstmis dit jaar zal zijn. 

De Kerstnachtmis is om 22.00 uur, waarin gezongen wordt door het Gemengd Koor. 

Op 1e Kerstdag is de mis om 10.15 uur, opgeluisterd door Ronald Franssen, orgel en 

zang en Eric Botterweck zang. 

 

De Energiecrisis 

Het zal u misschien al zijn opgevallen, dat de kerk minder verlicht is. De aanstralers 

laten we op dit moment uit, de verlichting rondom het kerkgebouw blijft gewoon aan. 

Wij zijn ondertussen bezig om de verlichting aan te passen; de oude lampen zullen 

worden vervangen door nieuwe armaturen en ledlampen. Wij willen daar o.a. de op-

brengst van de Paaseierenactie voor gebruiken en we zijn bezig met een subsidie-

aanvraag van de Gemeente.  

Zo is het ook noodzakelijk dat wij de verwarming in de kerk een paar graden lager 

zetten. Dat betekent warme kleding aan. De Parochieraad heeft dit moeten besluiten 

om de energierekening “enigszins acceptabel” te houden wat erg moeilijk zal zijn! Wij 

hopen op uw begrip hiervoor. 

 

mailto:kapelaanmarthoma@gmail.com

