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De mensen van voorbij 
 

De mensen van voorbij 
we noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen 
en zijn we even bij elkaar  
aan het einde van het jaar. 
 

De mensen van voorbij                                        De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten.   zij blijven met ons leven 

De mensen van voorbij    De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten.    zij zijn met ons verweven 

Bij God mogen ze wonen   in liefde en verhalen 

daar waar geen pijn kan komen.  die wij zo graag herhalen 

De mensenkinderen van voorbij   in bloemengeuren in een lied 

zijn in het licht zijn vrij    dat opklinkt uit verdriet. 

Hanna Lam, gedichtensite.nl 

 
MISSIO Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIE 

God is ons een toevlucht en een sterkte:  Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne 

voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In 

Ethiopië en hier bij ons in Nederland.  

Katholieke minderheid:  Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter 

wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-katholieke Kerk is ondanks haar kleine 

omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp 

aan vluchtelingen. 

Steun voor koffieboeren: Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas 

afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit 

hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas 

aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren. 

Opvang van vluchtelingen: Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 

900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, 

zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en 

bemiddelen tussen vijandige etnische groepen. 

 

PAROCHIEBLAD 

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

25 oktober  bij het secretariaat van onze pastorie 
 

 

 

 

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


Missiezondag 

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 

gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.  

Help onze medegelovigen in Ethiopië. Helpt u mee? In de week van 22 oktober a.s. zullen de leden van 

het Missiecomité ook weer de zakjes met uw bijdrage ophalen. Voor meer informatie: www.missio.nl  . 

 

WAT EEN FEEST…… 

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 september werd ik midden in de nacht wakker met de 

vraag: ‘wat is me op zaterdagavond (Nijswiller) en zondag Eys overkomen?’ Ik had het gevoel b.g.v. 

mijn 60- en 65-jarige jubilea in de roes van een overweldigend feest geleefd te hebben, zonder 

helemaal goed te beseffen hoe goed mensen, ‘mien luuj’ voor mij, maar ook 

onder elkaar zijn geweest. Kunt u zich indenken dat ik beduusd was en ben? 

Afgelopen zondagmorgen ook in Wahlwiller. Ik realiseerde me, dat de 

vieringen in alle drie ‘mijn’ dorpen eigen karaktertrekken hadden. We hadden 

ook alles mee: het mooie weer, de mensen in hun hartelijkheid t.a.v. mij en in 

hun onderlinge ontmoeting. De organisaties liepen als een trein, de 

‘Stimmung onger de luuj’ was goed, de muziek in de kerk (orgelspel, piano en 

koorzang) en erbuiten ( in Eys door samenwerkende harmonie en schutterij), 

de verschillende hartverwarmende toespraken. Ik kan er alleen maar op 

antwoorden dat leven en mogelijkheden mij gegeven zijn en dat ik maar kan 

geven van wat ik zelf heb gekregen.  Wat zijn we samen rijk, als we bezig zijn 

met en voor elkaar en wat hebben we het goed in vergelijking met mensen 

elders in de wereld waar gebrek i.p.v. vrede heerst en armoede i.p.v. welvaart. Maar aan mensen, 

die het veel minder hebben dan wij is en wordt in deze dagen ook gedacht. Vóór de feestelijkheden 

begonnen was er al ruim 3000 euro bijeen. Er komt nog steeds geld binnen  ten behoeve van de 

verslaafde jongeren in het NO van Brazilië en de opvang en vorming van kind-moeders in Congo. 

Over de uiteindelijke opbrengst zult u nog worden geïnformeerd. In alle geval hartelijk dank voor uw 

bijdrage. 

U zult het me niet kwalijk nemen dat ik niet alle schriftelijke felicitaties kan beantwoorden. Het zijn er 

gewoonweg teveel. Bovendien werden niet altijd de adressen van de afzenders gemeld. Maar dat 

neemt niet weg, dat ik iedereen heel dankbaar ben voor de belangstelling, de hartelijkheid, de 

bijdrage aan de feestelijkheden, de ondersteuning van mijn werk en mijn er zijn voor u, mede 

omwille van het Evangelie. Die Goede Tijding (Evangelie) van Jezus is voor christenen de grote  

uitdaging om een goed mens te zijn. Hopelijk hebben de feestelijkheden ook onze parochies ‘goed 

gedaan’. A. Reijnen, pastoor 

BEDANKT 

Net zoals onze pastoor hierboven kenbaar maakt zijn ook wij als kerkbestuur zeer verheugd met het 

goed verlopen feest b.g.v het 60-jarig priesterfeest. 

Het was het feest zoals pastoor zich gewenst had met vooral als doel de parochianen bij elkaar te 

brengen. Familie en vrienden van pastoor waren aangenaam verrast en verbaasd over de omvang 

feestelijkheden……ja, daar zijn we in Eys goed in ! 

Dit kon alleen maar dankzij de inzet van zovelen, waaronder  de koren, harmonie en schutterij, de 

kinderen van de lagere school, de misdienaars , de buurtschap van de Wezelder en de 

Grachtstraat.  

Een bijzonder woord van dank aan degenen die de feestlocatie ter beschikking hadden gesteld  en 

ingericht hadden, alsmede voor een droogje en natje gezorgd hadden. ! 

Het kerkbestuur  

 

http://www.missio.nl/


AGENDA 

Vrijdag 2 november 18.30 uur  Gezinsmis en Allerzielendienst met bezoek aan kerkhof 

Zondag 4 november 15.00 uur   Allerzielendienst 

Vrijdag 30 november  09.00 uur  Gezinsmis 1e Advent 

 

 

DE KERK EN HAAR TOEKOMST 

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, vreest dat over 10 

jaar nog slechts 10-15 kerken in het (grote) aartsbisdom open 

zullen zijn. Ik heb me af zitten vragen wat dan gebeurt met de 

gelovigen in steden en dorpen waarvan de kerk gesloten 

wordt en die daardoor verstoken zijn van een eigenplek, een 

eigen kerkgebouw, omdat dit niet meer kan worden 

onderhouden. Misschien is het -ook bij ons- een idee, om na 

te denken over de zogenoemde ‘Kleine gemeenschappen van 

Christenen’ die ik jaren geleden heb ervaren in Kenia. Daar 

had je uitgebreide parochies met een parochiekerk  daarbij 

hoorden tot wel 50/60 kleine christengemeenschappen van 

een aantal gezinnen, die op zondagmorgen bij kwamen in het 

huis van een van de deelnemende gezinnen. Daar werd 

gebeden, de heilige Schrift gelezen, daarover  werd van 

gedachten gewisseld, er werd een collecte gehouden voor armen uit de buurt . Tijdens een 

studiereis heb ik aan de bijeenkomsten van enkele van die gemeenschappen deelgenomen en was 

onder de indruk van hoe men bezig was. De Schriftteksten van de zondag werden meerdere malen 

gelezen, telkens door deelnemers van een verschillende leeftijd. Aan het lezen kon je horen hoe 

een jongere de tekst anders verstond dan een oudere. Over dat verstaan van de tekst ging dan de 

gedachtenwisseling. Om de zoveel tijd nam men deel aan de 

viering in de soms op afstand gelegen parochiekerk. 

De kleine gemeenschappen niet alleen in Kenia, maar ook in de 

Filippijnen en Zuid Afrika, waren ermee gebaat dat iemand de 

leiding had, die zich niet als ‘baas’ maar dienstbaar, luisterend, 

samenvattend opstelde. Kerken sluiten kan als ze niet meer 

geëxploiteerd kunnen worden nodig zijn. Ook ons kan dat 

overkomen. Maar dan nog moet gezorgd worden voor mensen in 

hun geloof. Ik hoop dat bisschop Eijk daar ook een verhaal voor 

heeft. A. Reijnen, pastoor 

HERFST EN BLADEREN 

 

De herfst is begonnen en de bladeren gaan verkleuren en vallen. 

Ook rondom de kerk zijn we “gezegend” met een overvloed aan 

bladeren. Een attente parochiaan heeft ons geholpen bij het opruimen van de bladeren door ons 

een bladblazer ( op accu ) te schenken.  Onlangs kregen wij ook al een grastrimmer ( op accu ) 

geschonken. Een bijzonder woord van dank aan de beide gulle gevers !  

 

COLLECTES 

De opbrengst van de collectes in de periode 16 juli t/m 5 september ( incl. de extra diensten) 

bedroeg € 1.474,30 . 

De opbrengst van de MIVA collecte bedroeg € 118,- 

Hartelijk dank. 



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. 
Ma.   1 okt. 19.00 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Za.   6 okt. 19.00 uur Zeswekendienst Ennie Eijgelshoven – Olischlager 

Jaardienst Jef van der Krogt 

Gest.jrd. ouders Delarosette - Mertens 

Gest. Jrd. Hub en Miet Thiessen – van de Broek 

Pierre Hambuckers (nms. buurt Mesweg) 

Otto Janusch (collecte) 

Ouders Olischlager – Lumey 

José Schouteten – van de Berg (nms. missiecomité) 
 

Zo.   7 okt.   9.45 uur Gest. Jrd. Mia en Stef Boltong – Janssen 
 

Ma.   8 okt. 19.00 uur Ouders Debie – Pelzer en overl. familie en Frans en Willem 

Pelzer 
 

Za.  13 okt. 19.00 uur Jaardienst Jac Gulpen  

Jaardienst Juun Gulpen en Maud 

Jaardienst Elly Gulpen - Gehlen 

Jaardienst Frans Schouteten 

Jaardienst Theresia en Harie Cox – Lardinois 

Gest. Jrd. ouders Senden – Hendrickx 

José Schouteten – van de Berg (collecte) 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 
 

Zo.  14 okt.   9.45 uur Jaardienst ouders Houben – Schümmer, zoon Jos en 

gezusters Houben 

Gest. Jrd. ouders Hubert en Lieschen Houben – Schümmer 

en zoon Jan 

Jacob Schreuders (nms. buurt) 

 

Ma.  15 okt. 19.00 uur Jos Huppertz – Vaessen 
 

Za.  20 okt.  19.00 uur Gest. Jrd. ouders Pasmans – van Laar 

Paula Canisius  - Houben ( collecte) 
 

Zo.  21 okt.   9.45 uur Wereldmissiedag  

Voor alle armoede in de wereld 
 

Za.  27 okt. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Schmetz – Heinen 
 

Zo.  28 okt.   9.45 uur Jaardienst Desirée Cox - Coemans 

Ouders  van Kan en kinderen 
 

Ma.  29 okt. 19.00 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 


