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Collectes:  De opbrengst v.d. collectes in de periode 8 september t/m 7 oktober 2018  
bedroeg € 952,91.  Hartelijk Dank hiervoor. 
 
Doopsel:  Op zondag 7 oktober jl. is Daan Smeets in onze parochiekerk gedoopt.  
Daan is het zoontje van Ankie en Niels Smeets - Jeukens en broertje van Lisa. 
We wensen ouders en dopeling Gods zegen en héél véél geluk toe.  
 
OVERLEDEN:  
-  Op 16 oktober jl. is Mevr. Jetta Bindels-Bartholomé op 83 jarige leeftijd te Heerlen overleden.   
Haar uitvaart was op zaterdag 20 oktober gevolgd door de begrafenis op ons kerkhof.  
We wensen haar familie en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van hun dierbare. 
 
 
HIJ OOGT GOED……. 
Kennen doe ik hem niet, maar hij oogt goed. Ik bedoel Harrie Smeets, 
onze pas benoemde bisschop van Roermond. Ook het gesprek met 
hem in de Limburger op 11 oktober j.l. kwam bij mij goed aan. Hij kan 
‘beduusd’ zijn van de opdracht, die hem werd toevertrouwd; hij laat 
zich niet in hokjes duwen van ‘conservatief’ of ‘progressief, maar is 
bekommerd om concrete mensen en hun manier van leven, hun 
zorgen en noden. Hij kijkt realistisch tegen de toekomst van de kerk 
aan en heeft er begrip voor als ze (nog) kleiner van omvang wordt. 
Toch gelooft hij in de kerk, die van ons allen is, in haar opdracht en 
haar mogelijke betekenis voor mensen, ondanks alle schandalen en 
tekortkomingen. Mij lijkt, dat we zo iemand als bisschop nodig hebben. 
Maar hij zal weinig uit kunnen richten, als hij in ons geen draagvlak 
vindt. Daarom is het aantreden van bisschop Smeets als nieuwe 
herder ook een aanleiding voor ieder van ons zich te bezinnen op de kwaliteit van het eigen christenzijn. 
Van die kwaliteit van ieder hangt immers de uitstraling en de betekenis samen van onze 
geloofsgemeenschap in onze wereld. Ik wens ons allen samen, maar ook ieder van ons afzonderlijk, 
toe, dat wij christenen ‘heilzaam’  in onze dorpen, in onze wereld aanwezig zijn, samen met bisschop 
Smeets als nieuwe herder van ons bisdom.                                                                                                     
A. Reijnen, pastoor. 
 

Parochieblad: 

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 22 november 

2018 bij het secretariaat van onze pastorie. 

 
 

 

 

 

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


ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN. 
De tijd van het jaar noopt tot bezinning. De dagen worden korter, de oogst is 
binnen, de natuur bereidt zich voor op een winsterslaap, de bladeren 
verkleuren en vallen af. We hebben allerlei mogelijkheden om licht te 
ontsteken waar het langer donker gaat worden, maar toch doet het 
herfstseizoen zijn invloed gelden bij hen die deze invloed willen toelaten. 
Allerheiligen en Allerzielen passen in dit decor. Het gaat om overledenen van 
wie de levensseizoenen op onze aarde voltooid zijn, soms vroegtijdig 
afgebroken. Mensen, die hier kortere of langere tijd geschiedenis hebben 

geschreven en hun sporen hebben achtergelaten. Ze maakten deel uit van ons leven en zijn 
weggevallen. Het confronteert ons met ons aller eindigheid. Sommigen hebben zo voortreffelijk geleefd, 
dat ze voor het wereldforum tot iconen van menselijkheid zijn geworden, zoals Maria, de moeder van 
Jezus. Naar hen wordt opgekeken en ze worden als onze beschermheiligen beschouwd op de weg die 
wij nu nog door het leven gaan. Allerheiligen. Anderen staan naar ons gevoel dichter bij ons, omdat ze 
deel uitgemaakt hebben van onze eigen leefwereld. We denken aan ouders en grootouders, zussen, 
broers, kinderen, familie, dorpsbewoners, collega’s op het werk, vriend; allemaal mensen die met ons 
door het leven zijn gegaan. Nog steeds kan er de pijn zijn van het gemis, de onopgevulde leegte, maar 
ook herinnering aan rijkdom van leven en dankbaarheid. En bij ons, die gedenken, besef van de 
voorwaarden waaronder wij bestaan, besef van eindigheid. Mogen wij hen gedenken, die ons zijn 
voorgegaan, mogen het eeuwig Licht hen verlichten en mogen ze rusten in Gods vrede.    A. Reijnen, 
pastoor   
 
ADVENTSRETRAITE  TE MAMELIS:   
Ook dit jaar zullen we weer een adventsretraite houden om ons te bezinnen op het Kerstfeest.        
Gelet op de vele positieve reacties op de bijeenkomst van vorig jaar hebben we ook nu weer contact 
opgenomen met de abdij Sint Benedictusberg in Mamelis. Een aantal zaken moet nog besproken 
worden, maar de datum kunt u vast noteren, namelijk zaterdag 15 december in de ochtenduren.  
Nadere gegevens zullen volgen.                                                           De pastoraatsgroep 
 
BIJEENKOMST VOOR ROUWENDEN:   
Op donderdag 8 november 2018 is weer een bijeenkomst voor rouwenden in de pastorie van  
14:30–16:30 uur.  Opgave s.v.p. via openingstijden secretariaat op maandag van 09:00–12:00 uur  
en donderdag van 14:00-16:00 uur, telefoon nr. 043 – 4511243. 
 

HEILIGE MISSEN IN DE MAAND NOVEMBER / DECEMBER 2018: 
 
Zaterdag 1 dec. 19:00 uur  1e advent 

Zondag 2 dec.    9:45 uur  1e advent en Ceciliafeest 

Vrijdag 7 dec.    9:00 uur  Gezinsmis 2de advent   

Zaterdag 8 dec. 19:00 uur  2de advent 

Zondag 9 dec.    9:45 uur  2de advent 

Vrijdag 14 dec .   9:00 uur  Gezinsmis 3de advent     

Zaterdag 15 dec. 19:00 uur  3de advent 

Zondag 16 dec.   9:45 uur  3de advent 

   16:00 uur  Kerstconcert in onze parochiekerk 

Maandag 17 dec. 19.00 uur  Geen H. Mis  

Zaterdag 22 dec.        19.00 uur   4de advent 

Zondag 23 dec.   9.45 uur   Geen H. Mis  

Maandag 24 dec. 18.00 uur  Gezinsmis 

        23.00 uur  Nachtmis 

Dinsdag 25 dec.   9.45 uur  1ste Kerstdag   

Woensdag 26 dec. 11.00 uur  2de Kerstdag  

Zaterdag 29 dec. 19.00 uur  Geen H. Mis  

Zondag 30 dec.   9.45 uur  Afsluiting afgelopen jaar 

Maandag 31 dec. 19.00 uur  Geen H. Mis   

 



OVERLEDENEN NOV. 2017 TOT NOV. 2018 

 

  
              
Miep Tijchon 
 

Wim Lemmens 
 

Hub Mommers 
 

Pierre Hambuckers 
 

Otto Janusch 
 

Peter Reinders 
 

Wim Gulpen 
 

José Schouteten – v.d. Berg 
 

Riet Smeets – van Wersch 
 

Nelly van de Weyer – Bremen 
 

Mia Lauvenberg – van Rijswijk 
 

Paula Canisius – Houben 
 

Nieke Rasing – Vroemen 
 

Billa Schreuders – Aarts 
 

Jo Sauren 
 

Jacob  Schreuders 
 

Mia Thijssen 
 

Mia Gulpen – Boon 
 

Joan Van Wersch – Heuijerjans 
 

Leo Haambuckers 
 

An Rameckers 
 

Ennie Eijgelshoven – Olischlager 
 

 

Jetta Bindels – Bartholomé 

 



 
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 
 

Vr.   2 nov. 18.30 uur Allerzielenviering kerkhof – Gezinsmissenwerkgroep 

 

Za.   3 nov. 19.00 uur Jaardienst Frans Meys 

Jaardienst ouders Starmans - Crutz 

Jac Gulpen (collecte) 

 

Zo.   4 nov.   9.45 uur 

15.00 uur 

Viering Allerheiligen 

Bijzondere intentie 

Allerzielendienst 

Ma.   5 nov. 19.00 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Za. 10 nov. 19.00 uur Jaardienst Tuën Duckers 

Gest. Jrd. ouders Bindels – Schijnen 

Otto Janusch (nms. buurt) 

Paula Canisius – Houben (collecte) 

 

Zo. 11 nov.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders van de Berg – Hensgens 

Gest. Jrd. Jean Vaessen 

Gest. Jrd. Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Ma. 12 nov. 19.00 uur Uit dankbaarheid 

 

Za. 17 nov. 19.00 uur Mathieu Gulpen, Elly Gulpen – Gehlen en ouders 

 

Zo. 18 nov.   9.45 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Ma. 19 nov. 19.00 uur Voor alle parochianen 

 

Za. 24 nov. 19.00 uur Jaardienst Lena Schreuders – Aarts 

Jacob Schreuders (collecte) 

Billa Schreuders – Aarts (collecte) 

 

Zo. 25 nov.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Broers - Houben 

 

Ma. 26 nov. 19.00 uur Wiel en Mia Gulpen – Boon (collecte) 

 

Vr. 30 nov.   9.00 uur Gezinsmis 1ste Advent 

 


