
Winnende lotnummers Kermisloterij Epen 2015 

1e prijs € 350,-- is gevallen op lotnummer 0298 

2e prijs € 100,-- is gevallen op lotnummer 0466 

3e prijs € 50,-- is gevallen op lotnummer 0521 

IJsbon Wingbergerhoeve is gevallen op lotnummer 0741 

Cadeaubon Colina is gevallen op lotnummer 0659 

Tegoedbon frituur De Krieëkel is gevallen op lotnummer 0493 

Tegoedbon frituur De Krieëkel is gevallen op lotnummer 0700 

Tegoedbon restaurant De Krieëkel is gevallen op lotnummer 0762 

Tegoedbon restaurant De Krieëkel is gevallen op lotnummer 0296 

Tegoedbon restaurant Giuseppe is gevallen op lotnummer 0651 

Bierpakket Gulpener is gevallen op lotnummer 0492 

Bierpakket Gulpener is gevallen op lotnummer 0002 

Bierpakket Gulpener is gevallen op lotnummer 0542 

Bierpakket Gulpener is gevallen op lotnummer 0791 

 

Prijzen kunnen worden afgehaald bij Hotel Geuldal, Daniëlle Knops,  4551282. 

 

 

Mededelingen Zij-Actief 

6 oktober: Bedevaart naar Scherpenheuvel. Aanmelden vóór 26 september. Kosten 

€ 13,-- overmaken op rekeningnummer NL81RABO114402531 t.n.v. Zij-Actief Epen. 

09.00 uur: Vertrek vanuit Wittem. 

11.30 uur: Gebedsdienst. 

12.30 uur: Vertrek naar Hasselt. 

12.45-17.00 uur: Op eigen gelegenheid lunchen en winkelen. Mogelijkheid om de 

Japanse tuin te bezoeken. 

  

14 oktober: Lezing over ouderenmishandeling Toegankelijk voor iedereen. 

28 oktober: Excursie Crematorium Eijsden Walpot. Vertrek vanaf parkeerplaats Hotel 

Eurora om 18.45 uur. Opgeven vóór 20 oktober bij Mariet Bessems.  

 

 

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 

De Collecte van KWF Kankerbestrijding heef het mooie bedrag van € 860,34 

opgeleverd. Iedereen bedankt. 
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Jonge Mensen 

Wie spontaan verwacht dat een kerkhof of begraafplaats in de regel wordt bezocht 

door mensen, die toch al de volheid der jaren hebben bereikt, die vergist zich. Het 

valt mij telkens op, hoeveel jonge mensen er juist te vinden zijn. Blijkbaar leeft er bij 

velen de behoefte, om nog altijd dat dierbare plekje te kunnen bezoeken en verzor-

gen en daar speelt leeftijd heus geen rol. Voor velen kan het heilzaam en troostend 

zijn om te weten, dat er nog altijd een plekje is, waar zij heen kunnen gaan. Wat in de 

rouwverwerking meestal zo’n pijn doet, is het gevoel van machteloosheid. Maar wie 

een kerkhof of begraafplaats bezoekt of een graf verzorgd, kan terdege nog iets doen 

en dat kan helpen, om gevoelens een plaats te kunnen geven.  

Mensen die een uitvaart voorbereiden kiezen er soms voor, om van een begrafenis af 

te zien. De meest gehoorde reden is vaak, dat zij hun nabestaanden niet met de zorg 

voor een graf willen belasten. Deze zelfeloze instelling verdient uiteraard ons groot 

respect. Van de andere kant betekent een keuze voor begrafenis nooit persé, dat er 

bij wijze van spreken een hoveniersbedrijf aan te pas moet komen, om een graf op 

orde te houden. De tijden zijn veranderd en vandaag de dag zijn er zoveel keuze-

mogelijkheden, ook in de vormgeving van die laatste rustplaats, dat de verzorging 

ervan nooit tot een onmogelijkheid hoeft te worden. Daarnaast kiest een steeds groter 

wordende groep mensen voor het strooiveld, waar verzorging al helemaal geen rol 

speelt, maar waar de nabestaanden wèl nog steeds de mogelijkheid hebben om er 

naartoe te kunnen gaan en er een bloem te kunnen leggen. 

Ieder die een uitvaart voorbereidt, heeft gelukkig de mogelijkheid, om zijn of haar 

specifieke wensen kenbaar te maken. Het is goed, wanneer ook de behoeftes die er 

bij nabestaanden leven bij al deze wensen een plaats kunnen krijgen. Op elk kerkhof 

of begraafplaats zijn ook altijd jonge mensen te vinden. En het zijn er meer dan wij 

zouden denken. 

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 25 september: 

19.00 uur Voor ouders Vluggen-van de Weijer en familie. 

 Voor Bertien Pleijers-Schröders. 

 

Zaterdag 26 september: 

13.00 uur Doopviering van Owen Spronck. 

19.00 uur Volkszang 

 Jaardienst voor ouders Leo Hollands-Debougnoux. 

 Jaardienst voor ouders Nix-Janssens en zoon Sjef. 

 Jaardienst voor ouders Straat-Notermans. 

 Jaardienst voor ouders van Houtem-Schmeetz  

 Voor ouders Zilverstand-Van Houtem. 

 

Vrijdag  2 oktober: 1e Vrijdag van de maand 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen. 

 

Zondag  4 oktober: Volkszang met orgelbegeleiding van Ingrid Oomen 

09.15 uur Jaardienst voor Ciska Noteborn. 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 

Aansluitend Rozenkransprocessie naar Eperheide. 

 

Vrijdag  9 oktober: 

19.00 uur Jaardienst voor Jan en Mieke Vluggen-Mordang. 

Voor Piet Mulleneers. 

Voor Twen Mordang. 

 

Zaterdag 10 oktober: Opgeluisterd door Gemengd Koor 

18.00 uur Jaardienst voor ouders Notermans-Peerboom. 

Jaardienst voor Jo Mordang. 

Jaardienst voor Hub Wetzels. 

Jaardienst voor ouders Blezer-Debougnoux. 

Voor overledenen familie Gulikers en Janssen. 

 

Vrijdag  16 oktober: 

19.00 uur Jaardienst voor Bernard Vluggen en Catharina Vluggen. 

Voor ouders Vandeberg-Mordang en overleden familieleden. 

 

 

Overleden: Hub Keulers, Julianastraat 4C, Epen. 

Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 16 oktober voor de periode van 

17 oktober t/m 7 november. Misintenties uiterlijk maandag 12 oktober doorgeven. 

 

 

Rozenkransprocessie 

Op zondag 4 oktober is om 9.15 uur de Hoogmis en aansluitend vertrekt de 

Rozenkransprocessie. Dit jaar gaan we naar het Mariabeeld op Eperheide. 

Route: Kerk - Kapl. Houbenstraat - Boeienstraat - Julianastraat - tot hoek Beatrixweg 

- Julianastraat en vervolgens weer terug - Julianastraat - Wilhelminastraat - Kapl. 

Houbenstraat - Kerk. 

 

Opstelling Processie: 

1 Processiekruis en twee Flambouwen. 

2 Rozenkrans gedragen door vrijwilligers. 

3 Broedermeesters en de deelnemers aan de Rozenkransprocessie. 

 

Wij hopen dat u, parochianen, met velen zult deelnemen aan deze processie. 

Namens het Kerkbestuur en het processiecomité Epen van de Parochie St. Paulus 

Bekering te Epen, George Mordant (Secretaris). 

 

 


