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Zr. MARIA GORETTI IN EYS 2018 

Op zaterdag 15 en zondag 16 december bracht Zr. Maria Goretti, van de gelijknamige Stichting, vergezeld door 

pater Cyril uit India,  een bliksembezoek aan Nederland. Zondag waren zij in Eys en namen 

deel aan de Hoogmis en ’s middags aan het Kerstconcert. Tijdens genoemd concert werd 

ze op besluit van het kerkbestuur onderscheiden met de erespeld van de H. Agatha van 

onze parochie. Het motief  voor deze onderscheiding was de verdienste van zr. Maria 

Goretti, persoonlijk, maar ook via de naar haar genoemde Stichting voor ons dorp. Door 

haar aanwezigheid –ze was al enkele malen in Eys- en door de aan Eys verbonden 

stichting, doet zij de bewoners van Eys (en elders) over de eigen grenzen heen kijken naar 

de nood van mensen elders. In dit geval gaat het over India, waar haar zusterorde, 

Koningin van de Apostelen, zorgen voor arme tot zeer arme mensen. Ze zijn er werkzaam 

op het gebied van de gezondheidszorg en het onderwijs.  Het fundament van de zorg van 

de zusters voor de armen is hun geloof in Gods liefde voor de mensen, vooral de armen en zwakkeren. Dat geloof 

maken zij zichtbaar door hun dienstbaarheid. Door haar betekenis voor onze parochie is zr. Maria Goretti a.h.w. 

‘een elders wonende parochianen’, sterk met ons verbonden en voorbeeld van zorg voor de minst bedeelden.  

De bezoekers van het overigens prachtige Kerstconcert  –hulde aan al de deelnemers- hebben dat begrepen. 

Naast een uitdrukkelijk applaus voor de zuster bracht de collecte ook nog het prachtige bedrag van 661 euro op 

ter ondersteuning van haar werk. Natuurlijk gingen bij deze gelegenheid onze gedachten ook uit naar Martha 

Senden-Drummen en naar José Schouteten van de Berg, die tot aan hun overlijden van zo grote betekenis waren 

voor zr. Maria Goretti en de naar haar genoemde stichting. Al bij al een bezoek van grote waarde voor onze 

parochie en ons dorp Eys. A. Reijnen, pastoor    

 

EEN ALARMBEL VOOR HET KINDERKOOR 

In Eys luidt een alarmbel. Ik hoop dat u ze hebt gehoord. Het betreft ons kinderkoor dat nog maar 13 leden telt 

waarvan drie uit Simpelveld.  Dirigent Alf Franken, die met zijn kinderkoor in 2016 het 70-jarig bestaan heeft 

gevierd, al meer dan 35 jaar onder zijn leiding, ziet het einde ervan naderen als het aantal leden niet flink 

toeneemt. En dat zou doodjammer zijn. Muziek is namelijk een belangrijk onderdeel in ons leven. Zelf deelnemen 

aan een koor betekent ontwikkeling van de  eigen muzikaliteit en van de kijk op muziek. Lidmaatschap van een 

koor betekent het invoegen van de eigen stem in die van het grotere koorgeheel, m.a.w. luisteren naar elkaar en 

samen werken aan een goede koorklank; en dan zwijg ik nog van de kameraadschap, die koren vaak kenmerkt.. 

Er zit zangtalent onder de kinderen. Van de ontwikkeling daarvan hebben zij hun leven lang plezier. Ik kan er zelf 

over meepraten. In Alf heeft het koor een gedreven dirigent muzikaal en met grote aandacht en liefde voor de 

kinderen. Ik doe een dringend beroep op de ouders hun kinderen te stimuleren lid te worden van ons kinderkoor. 

Natuurlijk vraagt het de inspanning van de repetities, maar het verschaft ook de vreugde van de uitvoering en het 

grote plezier dat daarvan het gevolg is.  ‘O dorpe Eys let op uw saek, de tijd en stond zijn daar’ (vrij naar een lied 

uit Valerius Gedenkklank) . A. Reijnen, pastoor 

 
PAROCHIEBLAD 
Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 24 januari 2019  bij het 
secretariaat van onze pastorie 
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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. 
 

Di.   1 jan. 11.00 uur Nieuwjaarsdag  H. Maria Moeder van God 

Waarna receptie op pastorie tot 14.00 uur 

 

Za.   5 jan. 19.00 uur Zeswekendienst Frans Thiessen 

Gest. Jaardienst Mathieu Gulpen 

 

Zo.   6 jan.   9.45 uur 1e Jaardienst Wim Lemmens 

Jaardienst Bert Raets, dochter Janine en overleden 

familieleden 

 

Ma.   7 jan. 19.00 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Za. 12 jan. 19.00 uur Jaardienst Huub Schouteten 

Pierre Hambuckers (nms. Buurt Mesweg) 

 

Zo. 13 jan.   9.45 uur Jacob en Lena Schreuders – Aarts (collecte) 

Ma. 14 jan. 19.00 uur Voor alle parochianen 

 

Za. 19 jan. 19.00 uur Ouders v.d. Weijer – Bremen (collecte) 

Uit dankbaarheid 

 

Zo. 20 jan.   9.45 uur Sebastianusviering 

Jaardienst ouders Debie – Pelzer en familie en Frans en 

Willem Pelzer 

Gest. Jaardienst Mimi Hendriks - Spork 

Gest. h. mis voor leden en overl. leden van Schutterij  

St. Sebastianus 

 

Ma. 21 jan. 19.00 uur Uit dankbaarheid 

 

Za. 26 jan. 19.00 uur Gest. Jaardienst Sjir Mullenders 

Gest. h. mis Willy Schmetz – Heinen en ouders  

Heinen – Stoffels 

 

Zo. 27 jan.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Vanwersch – Souren en familie 

 

Ma. 28 jan. 19.00 uur Bijzondere intentie voor het welzijn van een familie 

 
HEILIGE MISSEN IN  DECEMBER, JANUARI en FEBRUARI 2019: 
Zaterdag 29 december  19:00 uur geen Heilige Mis 
Maandag 31 december   19:00 uur geen Heilige Mis 
Dinsdag 1 januari  11:00 uur Heilige Mis 
Zaterdag 2 februari  19:00 uur:  Gezinsmis – Maria Lichtmis – tevens Blasisus zegen 
Zondag 3 februari  09:45 uur Blasius zegen 
Zaterdag 9 februari  19:00 uur Viering Heilige Agatha m.m.v. Harmonie en  
      Relikwie verering 
Zaterdag 23 februari  19:00 uur Dialectmis 


