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OVERLEDEN:  
-  Dhr. Leo Haambuckers op 88 jarige leeftijd te Simpelveld overleden.   
Zijn uitvaart was op zaterdag 4 augustus  gevolgd door de begrafenis op ons kerkhof.  
-  Mevr. An Rameckers op 92 jarige leeftijd te Heerlen overleden. 
Haar uitvaart was op donderdag 16 augustus gevolgd door de crematie in stilte. 
-  Mevr. Ennie Eijgelshoven-Olischlager op 74 jarige leeftijd te Eys. 
Haar uitvaart was op donderdag 23 augustus gevold door de crematie te Heerlen. 
We wensen echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, overige familie en vrienden héél véél sterkte 
toe met het verlies van hun dierbare. 
 

NATIONALE ZIEKENDAG  9 SEPTEMBER 2018  

We kennen allemaal wel iemand die een ziekte onder de leden heeft. En dan geen griepje of 

een vervelende verkoudheid, maar iets ernstigs, vaak chronisch. Veel mensen weten welke 

impact dat heeft op het leven van de zieke en zijn naasten.                                                   

Deze zieken  worden dan ook op Nationale Ziekendag in 

het ‘zonnetje gezet’. 

Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, 

is een initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig 

jubileum van de vereniging in 1974 is gestart.                

Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de 

zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving en om contact tussen 

zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen. 

 

HEILIGE MISSEN IN DE MAAND SEPTEMBER - OKTOBER  2018: 
Zondag 9 september  10:30 uur 60 jarig priesterfeest van onze pastoor m.m.v.        
      dameskoor Octavia en kerkelijk zangkoor St. Cecilia.                                                          
Zondag 23 september         09:45 uur oogstdankviering - gezinsmis m.m.v. agrariërs  
Zondag 21 oktober  09:45 uur Wereldmissiedag m.m.v. Hanzon Vocaal 
 

 

PAROCHIEBLAD: 

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 20 

september 2018 bij het secretariaat van onze pastorie. 

 

 

 

 

 

http://www.parochie-eys.nl/


 
 

 

Pastoor Reijnen  60 jaar priester  

 
 

We zijn verheugd U uit te nodigen om het 60-jarig priesterfeest van onze pastoor      mee te 
vieren op zondag 9 september a.s.  
De wens van pastoor is om er een dorpsfeest van te gaan maken voor  jong en oud  
…………..een gelegenheid om allen zoveel mogelijk bijeen te gaan brengen  
 
 
Het programma van het feest ziet er als volgt uit : 
 
 
10:20 uur:        Vertrek “in processie” naar de kerk met familie en misdienaars 
 
10.30 uur:        Eucharistie in de kerk te Eys. 
 
12.00 uur:        Informeel samenzijn op de feest locatie aan de               
                        Grachtstraat  31 te Eys. 
 
13.30 uur:        Receptie voor parochianen, verenigingen en          
                        genodigden op de feest locatie   aan de            
                        Grachtstraat 31 te Eys.              
 

 
Onze  pastoor heeft aangegeven geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen, maar 
eventuele giften te bestemmen voor de volgende goede doelen, welke geleid worden door de 
paters Redemptoristen aldaar: 
  
 
-  de opvang van verslaafde zwerfkinderen in Brazilië, waar zijn  klasgenoot pater Gabriel 
Hofstede werkzaam is; 
 
-  de scholing van kindermoeders in de Congo.  
 

 
 
 
Uw eventuele bijdrage kunt u ook overmaken op rekeningnummer  NL79RABO0115100385 
t.n.v. Parochie H. Agatha Eys, onder vermelding van  “Ton Reijnen 60 jaar priester”.    
 
 
 
 

P.S.  Het is een uniek feest voor ons dorp en wij vragen U dan ook voor deze feestelijke 
gelegenheid de vlaggen uit te steken. 
 
 

 

 

 

 



 

K E R K D I E N S T E N    P A R O C H I E   H. A G A T H A   E Y S. 

. 

Za.   1 sep. 19.00 uur Geen h. mis 
 

Zo.   2 sep.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Franken – Sintzen 
 

Ma.   3 sep. 19.00 uur Geen h. mis 
 

Za.   8 sep. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders van der Linden – Lacroix en  

overl. fam. leden 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

Hein en Johanna Van Wersch – Voncken 
 

Zo.   9 sep. 10.30 uur 60 Jarig Priesterfeest pastoor Reijnen 

Uit dankbaarheid 
 

Ma. 10 sep.  19.00 uur Ouders Debie – Pelzer en overl. familie en Frans en  

Willem Pelzer 

Hub Ortmans en ouders Ortmans – Mobers en  

Ouders Haambuckers – Schijns 

José Schouteten – van de Berg (nms. buurt en familie 

Schouteten) 

Paula Canisius – Houben (nms. buurt) 

Wiel en Mia Gulpen - Boon 
 

Za. 15 sep. 19.00 uur Jaardienst Hub Canisius 

Jaardienst Hub Loomans 

Hub Mommers (nms. buurt) 
 

Zo. 16 sep.   9.45 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma. 17 sep. 19.00 uur José Schouteten – van de Berg (nms. missiegroep Nyswiller) 
 

Za. 22 sep. 19.00 uur Oogstdankviering Gezinsmis  m.m.v. Agrariërs 

André Kösters en ouders Kösters – Meens en 

ouders Duisings - Winthagen 
 

Zo. 23 sep.   9.45 uur Oogstdankviering 

Zeswekendienst Leo Haambuckers 
 

Ma. 24 sep. 19.00 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 29 sep. 19.00 uur Jaardienst ouders Berger – van Loo en zoon Sjef 

Jacob Schreuders (nms. buurt) 
 

Zo. 30 sep.   9.45 uur Gest. h. mis ouders Vanwersch – Souren en familie 

 


