
Wat wij van de Sint-Paulusbekeringkerk van Epen weten 

In het jaar 1842 werd een oudere kerk afgebroken en kreeg aannemer Jean Michiels uit 

Epen de opdracht om een nieuwe kerk -volgens het ontwerp van Jean Dumoulin- te bouwen. 

Naar men aanneemt moet er al in de vroege middeleeuwen een kerk of kapel in Epen 

gestaan hebben. Immers in het jaar 1389 bleek de klok gebarsten te zijn en men mag 

aannemen dat deze klok niet in het eerste jaar van zijn bestaan gebarsten is. 

De bouw zou tot aan de vensters gerealiseerd worden met carboonsteen uit de Kampgroeve, 

daarboven werd baksteen gebruikt. Mogelijk werden de stenen daarvoor gebakken langs de 

huidige Roodweg. Eli Heimans benoemde in 1902 nog het bestaan van veldbrandovens 

langs deze weg.   

 

Dat men in die tijd ook “zuinig omsprong” met materiaal bleek uit het hergebruik van 

zandstenen restanten van de oude kerk (foto 2) 

 

Bij de oplevering in 1842 was er nog geen toren gebouwd. Dat gebeurde pas in 1847. 

Aannemer Linssen uit Mechelen zorgde toen voor de bouw. Er waren meerdere ontwerpen 

voor nodig geweest Bij de bouw van de toren werd tevens een klokkenstoel geplaats die 

plaats zou bieden aan het uit ca. 1600 stammende uurwerk.  



In het jaar 1871 werd de sacristie verhoogd, deze ruimte was nodig om plaats te bieden aan 

het kerkelijk vaatwerk.    

In 1854 leverde Joseph Müller uit Reifferscheid een orgel. Dit orgel werd in 1961 vervangen.  

In 1896 werden door Adolf Oidtmann uit Aken gebrandschilderde ramen geplaatst. In 

datzelfde jaar en het jaar daaropvolgend bracht de bekende Epense schilder en architect:  

Martin Clairfays de muurschilderingen achter en opzij van het hoofdaltaar aan.Ook leverde 

hij de kruiswegstaties. Deze muurschilderingen werden tijdens de restauratie van 1972 

verwijderd (wit overgeschilderd) Tijdens de grote restauratie van 1988 – 1992 werden deze 

“herontdekt” en met minutieuze precisie opnieuw aangebracht 

 

           Opname plm. 1901               plm. 1940. let op koepel                    1992 

In 1931 maakte Martin Clairfays een ontwerp voor de zogenaamde voorbouw van de kerk. 

Achteraf werd deze voorbouw nogal bekritiseerd omdat het feitelijk geen vergroting van de 

oppervlakte van de kerk opleverde.  

 



Midden jaren ’30 schilderde Clairfays een “”Hemelvaart” op de koepel boven het altaar. 

Afgebeeld werd: de opstijgende Christus, nagestaard door zijn apostelen. Kenners weten te 

melden dat de gezichten twee van de apostelen wel erg veel leken op dat van de schilder 

zelf en dat van zijn (vriend) pastoor Oberie. Tijdens de restauratie van 1988 is de koepel 

vanwege de slechte bouwkundige toestand vernieuwd. Ook de schildering ging daarmee 

verloren.  

De restauratie van 1972 maakte ook nogal wat stemmen los. Behalve het feit dat de 

schilderingen van Clairfays wit werden overgeschilderd, werden ook kruiswegstaties 

vervangen. Er kwamen nieuwe (betonnen) exemplaren van kunstenaar Frans Cox voor in de 

plaats. De koperen kroonluchters werden vervangen door moderne glazen bollen. De 

kruiswegstaties van Clairfays werden voor fl. 100,= per stuk verkocht. Onze 

heemkundevereniging is in het bezit van twee exemplaren. Een derde hangt op het oksaal 

van de kerk.  

 

Inmiddels zijn de betonnen staties weer vervangen door geschilderde exemplaren en hangen 

er ook weer koperen -neo-gotische- kroonluchters.    

Midden jaren zeventig werd er een poging ondernomen om het oude uurwerk weer aan de 

praat te krijgen. Het bleef bij een poging. Pas in het jaar 2008 werd dank zij de kennis en 

kunde van een plaatsgenoot, het uurwerk gerestaureerd. Sindsdien weet Epen weer hoe laat 

het is.  



 

 

Op zondag 8 april 2008 werd de restauratie met een zogenaamd KLOKKENFEEST 

afgesloten. Het werd ingezegend door Mgr. E de Jong. Dezelfde Epenaar had enkele jaren 

eerder het orgel onder handen genomen zodat ook daar weer zuivere tonen vandaan 

komen. 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers staat ons kerkgebouw en zijn omgeving er nog altijd 

zeer verzorgd bij. De gemeenschap mag hen erkentelijk zijn.  

 



 

Deze 5 foto’s zijn -in 1991 tijdens de restauratie- vanaf de klokkentoren genomen door 

Tonny Vanderheijden Blezer. z.g.  

 


