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Advent is voorbereiding 

Vergeet niet je ogen te openen voor het licht, 

ook al is het duister in je hart. 

Vergeet niet je hart te openen voor de liefde, 

ook al is leven zwaar. 

Vergeet niet je leven te openen voor de ander, 
mogelijke bode van licht en liefde. 
 

Laat ons oasen scheppen in de woestijn 

Laat ons oase-mensen zijn. Mensen met een ‘hart’ onder hun jas. 

Kerstmis is een oproep om alle geweld te weigeren en over alle wegen, waar mensen gaan, 

met zachte wonden de wonden te helen en het woord Vrede te schrijven over de aarde.  

Kerstmis is die fantastische poging om onze wereld weer bewoonbaar en leefbaar te maken 

voor arme en zo kwetsbare mensen, opdat nooit meer een kind in de kou geboren zou worden, 

in de kou zou moeten leven en alleen en in de kou sterven. 

Kerstmis is het warm worden van onze planeet, een stille doorbraak 

van een intense liefde, het groeien van kleine oasen in de woestijn. 

 

Kerstmis kan gebeuren op duizenden plaatsen. Ieder dorp en elke 

stad kan Bethlehem heten en ieder hart kan een kribbe zijn waarin de 

liefde ‘mens’ wordt voor mensen van vandaag.  

Laat ons ‘mensen’ zijn, doodgewone, goede geweldloze mensen. Geen robots. Geen 

knopkensduwers. Maar mensen met een nieuw bewustzijn voor waarden die verloren gingen in 

de sfeer van een alles opslorpende consumptiemaatschappij.  

Geen andere mensen, maar ‘veranderde’ mensen, stiller, soberder, menselijker. 

Phil Bosmans, Dagboek 365 ‘Begin de maandagmorgen met je vrijdagavond-humeur’ 

 

 

 

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


 

Opbrengst 60 jarig priesterfeest pastoor Reijnen  

Het resultaat van de actie voor 2 goede doelen b.g.v. mijn 60-jarig priesterfeest in september j.l. heeft 

me overdonderd.  De som die allen samen hebben opgebracht bedraagt € 9.575,52  dus bijna 

tienduizend euro. Dat mag zonder overdrijving formidabel genoemd worden. De ene helft van het 

bedrag gaat naar de vorming/opleiding van ‘kindmoeders’ in de Congo, die vaak aan de kost moeten 

zien te komen voor zichzelf en hun kind(eren); de andere helft gaat naar een 

project van mijn klasgenoot in Brazilië, dat zich bezig houdt met afkicken en 

vorming van verslaafde jongeren. 

Het eerste project wordt ondernomen vanuit de Congolese Redemptoristen 

en ondersteund door de Vlaamse Redemptoristen en hun Clemensactie. (U 

weet dat mijn heilige medebroeder Clemens Maria Hofbauer (gest. 1820) 

patroon is in ‘hopeloze zaken’. Welnu, ik vermoed dat hij tegenwoordig 

aardig wat te doen heeft). Het geld is inmiddels overgemaakt.  

Wat zullen de mensen, die onder genoemde projecten vallen, blij zijn. Men heeft mij verzekerd dat 

iedere euro goed terecht komt. Namens hen aan wie het geld ten goede komt mag ik allen die hebben 

bijgedragen hartelijk danken voor hun steun. Het heeft ook mijzelf goed gedaan en gesteund in mijn 

werk, waarvan ik hoop dat het u ten goede mag komen. Het Evangelie is nog altijd een heel eigen  

wegwijzer op onze weg naar menswording.  

Nogmaals heel, heel hartelijk dank, A. Reijnen C.Ss.R. pastoor         

Adventsbezinning in klooster te Mamelis zaterdag 15 december. 

Ook dit jaar wordt door de pastoraatsgroep van de Morgenster (het samenwerkingsverband 

van de parochies Eys, Nijswiller en Wahlwiller) de Adventsbezinning georganiseerd in 

Mamelis.  Aanvang is om 9.00 uur en de bijeenkomst eindigt om ca. 12.15 uur. 

Prior Touw van de Benedictijnen is bereid gevonden de ochtend inhoudelijk in te vullen.   We 

beginnen met deelname aan een getijdengebed en het volgen van de H. Mis. Aanmelding via 

ons secretariaat kan tot 10 december; wees op tijd,  want er kunnen maximaal 25 personen 

deelnemen ! 

Zuster Maria Goretti bezoekt Eys 

Nadat er al vele jaren sponsorgelden waren ingezameld voor sponsoring van kansarme 

kinderen in India, werd 25 jaar geleden, in december 1993, de Goretti Stichting formeel 

opgericht.  

Vanaf het allereerste begin is er een grote betrokkenheid geweest vanuit de gemeenschap 

voor de doelstelling van de stichting. In al die jaren zijn er heel veel kinderen en hun gezinnen 

in India geholpen door onze financiële steun. De stichting bedankt dan ook iedereen die tot nu 

heeft bijgedragen aan het geluk van zovelen.  

Wij zijn bijzonder verheugd dat Zuster Maria Goretti op 15 en 16 december a.s. een bezoek 
brengt aan Eys en aan onze stichting. Samen zullen we stilstaan bij ons jubileum. We zullen 
terugkijken, maar ook vooruitkijken. Want ondanks de mooie resultaten de we hebben bereikt, 
zijn we er nog lang niet. Er is nog steeds grote behoefte aan financiële steun voor de projecten 
in India. Dus u hulp is en blijft nodig. 
 
Wilt u meer weten of wilt u sponsor worden, bezoek dan onze site www.gorettistichting.nl of 
stuur een e-mail naar info@gorettistichting.nl   of bel gerust : 06-50218760. 
 
Wij hopen dat de Goretti Stichting, met uw hulp, nog lange tijd haar werk op deze manier kan 
voortzetten, zodat wij nog veel kinderen in India kunnen helpen een goede toekomst op te 
bouwen. De Goretti Stichting wenst  u alvast een zalig kerstfeest en een gelukkig 2019. 
 

http://www.gorettistichting.nl/
mailto:info@gorettistichting.nl


Bedankt pastoor Reijnen en pastor Franssen 
 
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend… of we nu naar een weekenddienst in de kerk gaan of 
wanneer het gaat om een speciale kerkdienst, een  begrafenis, een huwelijk, een bezoek aan 
een zieke, de voorbereiding van de kindercommunie of gewoon een goed gesprek….steeds  
zijn pastoor Reijnen als ook pastor Franssen voor ons aanwezig. 
Wij danken hen dan ook van ganser harte voor al het goede dat zij voor onze parochie doen. 
 
Kerstconcert 

 

Het kerstconcert is dit jaar op zondag 16 december om 16.00 uur in onze kerk, met 

medewerking van het kinderkoor, Hanzon Vocaal,  dameskoor Octavia, kerkelijk zangkoor St. 

Cecilia, Jose Niessen  en  harmonie St Agatha. Na afloop is voor de 

deelnemers en bezoekers een gezellig samenzijn in café Sport.  

Nieuwjaarsreceptie 

 

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag,  is om  11.00 uur de H. Mis en  na afloop tot 14.00 uur 

receptie in pastorie.  

Collectes 
 
 De opbrengst van de collectes in de periode 8 oktober t/m 9 november bedroeg  
€ 932,05 incl de extra diensten.  
De collecte in het weekend van 13/14 oktober voor Sulawesi bracht  € 293,06 op.  
Hartelijk dank hiervoor. 
 
Overleden 
 
-  Op 15 november is Mevr. Elly Senden-Meijs  op 56 jarige leeftijd te Eys  overleden.   
Haar crematievond plaats op dinsdag 20 november. 
- Op 17 november is Dhr. Frans Thiessen op 61 jarige leeftijd te Trintelen overleden. 
Zijn uitvaart gevolgd door begrafenis op ons kerkhof vond plaats op 23 november. 
We wensen hun partners, kinderen, familie  en vrienden héél véél sterkte toe met het 
verwerken van het verlies van hun dierbare. 
 

Parochieblad:          Indien u mededelingen heeft voor het volgend parochieblad kunt u  
                                 deze inleveren vóór 21 december  bij het secretariaat van de pastorie. 

        Het secretariaat is gesloten op donderdag 24 en 31 december.  
 

De parochiebladmedewerkers  wensen u  Zalig Kerstfeest & Gelukkig    

Nieuwjaar. 

Aan het parochieblad werken mee:  

pastoor Reijnen,  Jet Beckers,  Riet Jeukens,  Wies Ramaekers, 

Miet Didden,  José Bost,   Hub Sintzen,  Ad Broers        

en natuurlijk alle huis-aan-huis bezorgers 

 

 



 

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 dec. 19.00 uur 1e Advent 

Jaardienst ouders Olischlager – Lumey 

Jaardienst Zef Muyrers en overl. familieleden 

Paula Canisius – Houben (collecte) 

 

Zo.   2 dec.   9.45 uur 1e Advent 

Voor leden en overleden leden van dameskoor Octavia en 

Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia 

 

Ma.   3 dec. 19.00 uur Ter ere van de Heilige Barbara 

 

Vr.   7 dec.   9.00 uur Gezinsmis 2de Advent 

 

Za.   8 dec. 19.00 uur 2de Advent 

Jaardienst Mia en Nico Bartholomé – Offermans 

Gest. Jrd. ouders Olislagers – Schlenter 

Gest. Jrd. Maria en Antoine Cox – Lardinois 

Otto Janusch (nms. buurt) 

 

Zo.   9 dec.   9.45 uur 2de Advent 

Zeswekendienst Jetta Bindels – Bartholomé 

Gest. Jrd. ouders van Loo – Senden 

Gest. Jrd. echtgen. Creusen - Baumans 

 

Ma.  10 dec. 19.00 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Vr.  14 dec.   9.00 uur Gezinsmis 3de Advent 

 

Za.  15 dec. 19.00 uur 3de Advent 

Gest. Jrd. ouders Jeukens – van Loo 

Gest. Jrd. Jacobus en Netta Canisius – Sluijsmans 

Huub Schouteten 

Ouders van de Weijer – Bremen (collecte) 

 

Zo.  16 dec.   9.45 uur  

 

16.00 uur 

Jaardienst Wiel en Philon Crutzen - Hollands 

Jaardienst Jan Beckers 

Gest. Jrd. Zef Sieben 

Eugène Derksen 

Kerstconcert 

Ma.  17 dec. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Za.  22 dec. 19.00 uur 4de Advent  -  Tevens Boeteviering 

Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Na h. mis gelegenheid tot privé-biecht 

 

Zo.  23 dec.   9.45 uur Geen h. mis 



 

Ma.  24 dec. 18.00 uur 

23.00 uur 

Gezinsmis 

Jaardienst Nick Sporck en Trautje en Zef Sporck 

Nachtmis 

Gest. Jrd. Ger Kokkelmans 

Gest. h. mis ouders Vanwersch - Souren en familie 

Jos Huppertz – Vaessen 

Otto Janusch (nms. buurt) 

Jacob Schreuders (nms. Kerk. Zangkoor St. Cecilia) 

Jo en John Sauren en ouders Mullenders – Gulpen (collecte) 

Ouders Olischlager – Lumey 

Ennie Eijgelshoven – Olischlager 

Ouders Hermans – Olislagers, ouders Pisters – Custers en 

ouders Peltzer – Toorens 

Ouders Franken – Sintzen 

Mia Conjaerts – Theunissen 

Elly Gulpen – Gehlen en Mathieu Gulpen 

Ouders Boon – van Loo en kinderen 

Ouders Hendriks – Haambuckers 

Bijzondere intentie 

 

Di.  25 dec.   9.45 uur Eerste Kerstdag 

Wim Lemmens (collecte) 

 

Wo.  26 dec. 11.00 uur Tweede Kerstdag 

Jaardienst ouders Wierts – Eygelshoven en kleinkind Lianne 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

Jac Gulpen (collecte) 

Jacob van de Weyer 

José Schouteten – van de Berg (collecte) 

Jo Geurts 

 

Za.  29 dec. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo.  30 dec.   9.45 uur Overledenen van de familie van Zr. Hendrinia 

 

Ma.  31 dec. 19.00 uur Geen h. mis 

    

    

    
 

 

 

 

 

 


