
Vrijdag  27 mei: 

19.00 uur Jaardienst ouders Aarts-Evers. 

Jaardienst voor ouders Schyns-Ubaghs. 

 

Zaterdag 28 mei: Volkszang 

19.30 uur Jaardienst voor Anna Ubaghs. 

Jaardienst voor ouders Schlenter-Jaminon. 

Voor Josephine en Jozef Schröder. 

Voor overleden familie Gulikers en Janssen. 

 

Mededeling 

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

28 mei t/m 25 juni. Misintenties uiterlijk maandag 23 mei doorgeven. 

 

Mededelingen van het Kerkbestuur 

Opbrengst Vastenactie 2016 

Dit jaar was de Vastenactie gericht op Afrika en in het bijzonder op Oeganda. De 

klimaatverandering leidt, zeker in Afrika, tot steeds meer waterschaarste. Het thema 

2016 was dan ook: “Water, bron van alle leven”. 

In onze parochie heeft de collecte voor dit project een mooie opbrengst gegeven van 

€ 526,22. Een steuntje in de rug voor de mensen in Oeganda voor beter waterbeheer 

en betere landbouwmethodes. Dank voor al uw bijdragen. 

 

Opbrengst Paaseierenactie 2016 

Ook dit jaar hebben we weer een geslaagde paaseieren-verkoop gehad. Er zijn 9.000 

eieren (!) verkocht. Wij, pastoor Van den Berg en de andere leden van het kerk-

bestuur, danken dan ook iedereen die ons hebben gesteund met de actie. De op-

brengst was maar liefst € 1.527,62 en is voor het noodzakelijke onderhoud van onze 

kerk meer dan welkom. Het bedrag is geheel bestemd voor de reparatie van de 

glazen toegangsdeuren en nieuwe cilinders voor alle sloten van de kerkdeuren. 

Bijzondere dank aan onze trouwe vrijwilligers, die de paaseieren tot bij u thuis hebben 

gebracht en gelijk zelfs de zakjes voor de vastenactie ophaalden. 

 

Voorbidders (broedermeesters) gevraagd 

Helaas kunnen door ziekte op het moment enkele voorbidders (broedermeesters) niet 

deelnemen aan de processies  en zijn we op zoek naar enkele heren en of dames die 

ons team willen versterken. We hebben het dan over drie korte kruisprocessies in 

mei, de grote Bronk op de laatste zondag van augustus en de Rozenkransprocessie 

op de eerste zondag van oktober. U kunt zich daarvoor melden bij George Mordant, 

Julianastraat 11,  4551872 of 06-12514119. 
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Pinksteren 

Nu met Pinksteren de Paastijd weer wordt afgesloten en de gewone tijd door het jaar 

begint, liggen de grote feesten weer achter ons. Van de drie grote feesten van de 

Kerk: Kerstmis, Pasen en Pinksteren is dat laatste feest voor velen wel het minst 

bekende. Toch hebben die drie feestdagen veel met elkaar gemeen, want zowel met 

Kerstmis, Pasen en Pinksteren vieren we telkens een geboorte, een nieuw begin. Met 

Kerstmis vierden we hoe God zelf als mensenkind onder ons geboren werd, om ons 

zijn menselijk gelaat te tonen. Geen verre God die onbereikbaar in de hemel troont, 

maar een God die naast ons staat in lief en leed en er niet voor terug schrok, met ons 

en voor ons zijn kruis te dragen. Pasen liet ons zien, dat zijn kruisweg geen dood-

lopende weg was, maar de geboorte tot eeuwig leven, ook voor ons. Talloze mensen 

die ooit een “bijna-dood-ervaring” hadden en ons, onafhankelijk van elkaar, vertellen 

welk een onbeschrijfelijk licht zij in de verte mochten zien, doen ons iets vermoeden 

welk een onvoorstelbare toekomst nog voor ons verborgen is ... Ook Pinksteren is 

een geboortefeest: de geboorte van Gods Kerk. Bange apostelen die zich misschien 

schaamden voor hun geloof, hielden dat geloof na Christus’ Hemelvaart eerst nog 

voor zichzelf, sloten zich op en sloten zich af. Hun angst was gegrond als je bedenkt, 

dat van de twaalf apostelen er elf vanwege hun geloof op gewelddadige wijze om het 

leven zijn gebracht, enkel Johannes bleef dit lot bespaard. Met kracht van hierboven 

veranderden deze bange en kleine apostelen in geestdriftige en enthousiaste men-

sen, toen zij met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen. Angst werd afgelegd, deuren 

gingen wijd open, geloof werd gedeeld en, zo vertelt ons dat oude verhaal, op die dag 

lieten wel 3000 mensen zich dopen: de geboorte van Gods Kerk. Het zal geen toeval 

zijn geweest, dat de komst van Gods Geest gebeurde onder tekenen van vuur en 

wind. Wind en vuur mogen dan zo heel verschillend zijn, maar beiden zijn het teke-

nen van in-beweging-zijn en precies dat gebeurde op dat eerste Pinksterfeest. Chris-

tenzijn moge ook voor ons betekenen: dat ook wij ons in beweging laten brengen en 

ons geloof niet als een privé-aangelegenheid voor onszelf behouden, maar het delen 

met elkaar, om zo elkaar te bemoedigen, te troosten en te sterken. Juist in onze tijd. 

Uw pastoor Rick van den Berg 

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois,  4551467  

 maandag van 15.30-18.30 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Pastoor R. van den Berg,  4573234 

bijzondere vieringen: stlambertaliege@hotmail.nl 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172  
 

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

 

Vrijdag  29 april: 

19.00 uur Voor Hub Keulers (Schutterij). 
 

Zaterdag 30 april: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

19.30 uur Zeswekendienst voor Leo Notermans. 

Jaardienst voor ouders Loomans-Pluijmakers. 

Jaardienst voor Jan en Lea Peters-Loop. 

Jaardienst voor ouders Karel en Maria Braun-Schins. 

Jaardienst voor Matthieu Vluggen. 

Jaardienst voor ouders Janssens-Lardinois. 

Voor Léon en Leonie Schyns-Slenter. 

Voor ouders Vaessen-Lemmerling. 

Voor Jacques Schonmacker. 

Voor een bijzondere intentie. 
 

Zondag  1 mei: 

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie. 

09.15 uur Eucharistieviering in kapel te Hilleshagen ter ere van St. Jozef. 
 

Maandag 2 mei: 

19.00 uur Vertrek kruisprocessie. 
 

Dinsdag  3 mei: 

19.00 uur Vertrek kruisprocessie. 
 

Woensdag 4 mei: 

19.00 uur Voor Frank Hagelstein (v.w. verjaardag). 

Aansluitend kruisprocessie. 
 

Donderdag 5 mei: Hoogfeest van Hemelvaart 

10.45 uur Eucharistieviering aan de Lourdesgrot te Slenaken. 
 

Vrijdag  6 mei: Geen mis. 
 

Zondag 8 mei: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor 

10.45 uur Jaardienst voor Pierre Habets. 

 Jaardienst voor ouders Jansen-Stroom. 

 Voor ouders Prusinowski-Schaller en zonen Henry en Tony. 
 

Vrijdag 13 mei: 

19.00 uur Dankviering met de communicanten. 

Jaardienst voor ouders Sjuf en Nelia Vluggen-Savelberg. 

Voor Piet Mulleneers. 

Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 
 

Zaterdag 14 mei: 

07.30 uur Vertrek processie naar Moresnet 

11.00 uur Eucharistieviering te Moresnet opgeluisterd door Gregoriaans Koor. 
 

Zondag 15 mei: Hoogfeest van Pinksteren, opgel. door Gemengd Koor 

10.45 uur Jaardienst voor ouders Voncken-Bertram. 

Voor familie Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen 

en ouders. 

Voor ouders Harry en Henriëtte Frijns-Prickaerts en overleden 

familieleden. 
 

Maandag 16 mei: Eucharistieviering voor 3 parochies, opgeluisterd door 

10.00 uur Gregoriaans Koor 

Jaardienst voor ouders Kleijnen-Lardinois. 

Voor Alice Didden-Notermans. 

Voor Jeuf Bodelier (Kerkbestuur). 
 

Vrijdag  20 mei: 

19.00 uur Jaardienst voor ouders Mordang-Vluggen. 

Jaardienst voor Leonie Pelsser-Rompen. 

Jaardienst voor Piet Willems. 

Jaardienst voor ouders Vluggen-Vaessen. 

Voor Joseph Pelsser. 

Voor Netty Brauers-Rompen. 

Voor Betsie Rompen. 
 

Zondag  22 mei: Opgeluisterd door Harmonie Internos 

10.45 uur Jaardienst voor Ger Vanderheijden. 

Voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings. 

Voor Berti Kohl-Hausoul. 

Voor ouders Martens-Daamen. 

Uit dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijksfeest van Frits en Mia 

Bormans-Hollands en hun overleden familieleden. 
  



Kruisprocessies 

Wij nodigen u van harte uit om samen met de broedermeesters deel te nemen aan 

deze kruisprocessies voor Hemelvaartdag.  

Maandag 2 mei om 19.00 uur Kruisprocessie (geen H.Mis)  

Route: Kapl. Houbenstraat - Wilhelminastraat - Terzieterweg - Dorphoferweg - 

Witsebornsweg - Heimansstraat - Boeienstraat - Kapl. Houbenstraat - Kerk. 

Dinsdag 3 mei om 19.00 uur Kruisprocessie (geen H.Mis) 

Route: Kapl. Houbenstraat - Wilhelminastraat - Terzieterweg - tot aan de Kuttinger-

weg waar we zullen keren en weer terug via de opgang van Hotel De Kroon tot in de 

kerk. 

Woensdag 4 mei is om 19.00 uur een H.Mis en aansluitend de Kruisprocessie 

Route: Kapl. Houbenstraat - Roodweg - Molenweg - Terpoorterweg - Wilhelmina-

straat - en terug via de opgang van Hotel De Kroon tot in de kerk. 

Op alle drie de kruisdagen wordt ter afsluiting van de processie in de kerk het Onze 

Vader gezongen. 

 

Bedevaartprocessie naar Moresnet 

De bedevaartprocessie naar Moresnet op zaterdag 14 mei zal vertrekken om 7.30 uur 

bij de pastorie onder muzikale begeleiding van een groep muzikanten van Harmonie 

Internos. Bij Hoeve "De Eik" van Jan Pinckaers houden we weer een pauze van 

ongeveer een half uurtje waar we onder het genot van een kop koffie of thee onze 

meegebrachte boterhammen kunnen eten. 

Aankomst in Moresnet ca. 10.45 uur, waar om 11.00 uur de H.Mis wordt opgedragen 

door Pastoor Van den Berg. Na de H.Mis wordt aansluitend de zegen met het aller-

heiligste gegeven en dan onder het zingen van het Marialiedje "O Reinste der Schep-

selen" de bedevaartkaars naar de Mariakapel gedragen. 

Van 12.00 uur tot 13.30 uur pauze.  

Na de lunch gaan we om 13.30 uur de Kruisweg bidden in het Kruiswegpark. Na 

afloop van de Kruisweg gaat ieder op eigen gelegenheid huiswaarts. 

Namens het processiecomité, George Mordant (secretaris) 

 

Nieuws van de Reumafondscollecte 

De collectanten van het Reumafonds hebben dit jaar in Epen, Camerig en Cottessen 

het mooie bedrag van € 768,87 bijeen gebracht, waarvoor hartelijke dank aan de 

milde gevers en niet te vergeten de collectanten die hiervoor op pad zijn geweest. 

Tiny Mordant (coördinatrice) 

 

Ziekenmiddag Gemeente Gulpen-Wittem 

Op zaterdag 21 mei is de jaarlijkse ziekenmiddag van de Gemeente Gulpen-Wittem 

in de Gerarduskapel te Wittem. Deze middag is bestemd voor alle zieken en bejaar-

den uit onze gemeente. Om 14.00 uur is er een eucharistieviering, voorgegaan door 

Pater Van Passen en opgeluisterd door het dameskoor Octavia. Daarna wordt er 

koffie met vlaai aangeboden. Er volgt een gezellig uurtje met de Olympic Band. De 

middag eindigt tegen 16.30 uur. U kunt zich opgeven tot 9 mei a.s. bij of één van 

onze vrijwilligers.  

Zonnebloem afdeling Epen 

 

Mededelingen Zij-Actief 

1 juni: uitstapje. Men kan zich nog opgeven tot 14 mei. 

4 mei: Dodenherdenking in Wittem-Eys. Aanvang: 19.00 uur kerkdienst. 

11 mei: Informatieavond over fotograferen door Peter Geurten. S.v.p. fototoestel 

meenemen. 

25 mei: Lezing over ambachtelijk stroop stoken door Roy Eussen. Tijdens de pauze 

kunnen jullie genieten van brood, kaas, vlees en natuurlijk stroop. 

15 juni: Culinaire Avond. Ine Vervuurt geeft uitleg over het maken van diverse hapjes 

die jullie natuurlijk ook mogen proeven. Na afloop ontvangt iedereen een recepten-

boekje. Opgeven vóór 11 juni. Kosten nader te bepalen. 

 

Kom bij het koor! 

Ons dorp heeft altijd een mooi verenigingsleven gehad. Je ontmoet elkaar en deelt 

gelijke interesses. Enkele verenigingen zetten zich daarbij in voor de gemeenschap 

door vieringen iets extra’s mee te geven, zoals de harmonie, de schutterij en onze 

koren.  Het Gemengd Koor Epen is zo’n vereniging die we in ons dorp toch niet willen 

missen. Willen we vierstemmig zingen en de kwaliteit behouden, dan moeten er 

nieuwe leden komen. Samen zingen is fijn; we hebben het gezellig met elkaar. We 

repeteren op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in café Peerboom te Epen, zingen 

ongeveer 8 missen per jaar en naast de religieuze muziek bouwen we een repertoire 

op van o.a. musicalsongs en wereldlijke muziek. Eén keer per jaar resulteert dat in 

een gezellig koffieconcert. 

Wie zich hierdoor aangesproken voelt en die twee uurtjes per week kan missen, kom 

het eens proberen, doe mee! Er zijn zeker genoeg mensen in Epen om het koor  

meer muziek te geven en het voortbestaan veilig te stellen. Wij zijn inmiddels een 

zeer gevarieerd gezelschap waarbij jong en oud samen komen. 

Als er vragen of  aanmeldingen zijn, neem dan contact met ons op:  4552546 of 

gemengdkoorepen@outlook.com. 

 

 


