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THUIS 

Waar liefde is en zorg om elkaar, 

daar is het goed wonen. 

Waar gehuild kan worden en gelachen, 

daar kunnen mensen leven. 

Waar niets verborgen hoeft te worden, 

daar kan een mens geborgen zijn. 

Waar verdriet en pijn worden gedeeld, 

             daar worden mensen een thuis voor elkaar. 

Waar aandacht is voor ieder, 

daar kan ieder groeien en openbloeien. 

Waar mensen elkaar behouden en verwarmen, 

daar is men ‘t liefste thuis.                                  M. van den Berg 

 

 
GRILLEN  EN KARAKTER 

De meeste mensen zijn als het weer: zeer onstandvastig! Ze zitten vol luimen en grillen. Zeg nu niet: 

‘Het zijn de vrouwen die wispelturig zijn en nooit weten wat ze willen.’ Ook de mannen zijn in onze tijd 

misschien meer dan ooit onderhevig aan gemoedsstemmingen. 

Als je alleen maar leeft op de maat van je gevoel en de maat van je grillen, dan ben je de ene keer los 

en uitgelaten en de andere keer zit je diep in de put. Een kleinigheid, een licht misverstand, een 

onvoorzichtig woord kan dan de grootste stormen en buien verwekken. Dit is heel triestig voor huwelijk, 

gezin en samenleving. 

Het leven is zoveel mooier en gelukkiger als je karakter hebt. ‘Karakter hebben’ betekent de kracht 

bezitten om tegen jezelf ‘neen’ te zeggen en niet altijd toe te geven aan eigen verlangens en begeerten. 

Oefen je elke dag! Weg met alle grillen. Laat je gezicht opklaren en houd het op ‘beau fixe’. 

Phil Bosmans, ‘Menslief ik wens je vrede en alle goeds’ 

 

 

 

 

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


Kerkbijdrage 

 
 

Zoals gebruikelijk hebben wij in de maand januari de jaarlijkse analyse van de 

kerkbijdrage over het jaar 2018 voor onze parochie uitgevoerd. Uit deze analyse is 

gebleken dat wij ons, binnen onze parochiegemeenschap nog steeds kunnen verheugen in 

een aanzienlijk percentage deelnemers aan deze, voor onze parochie, broodnodige 

financiële ondersteuning. Evenals de afgelopen jaren hebben wij onlangs aan alle 

deelnemers via een persoonlijke brief onze dank uitgesproken.  

 

Uit de analyse blijkt echter ook dat er, naast deze deelnemers, nog een grote groep 

parochianen is die tot op heden (nog) niet/niet meer deelnemen aan de kerkbijdrage. 

Deze parochianen vragen wij mede naar aanleiding van dit artikel te overwegen om, naast 

de morele, ook hun financiële steun te willen betuigen aan een gezonde 

geloofsgemeenschap Parochie H. Agatha Eys, door deel te nemen aan de kerkbijdrage.  

 

Mocht u besluiten om in de toekomst mee te doen dan kunt u uw bijdrage overmaken, bij 

voorkeur o.v.v. uw naam en adres, op één van onderstaande rekeningen: 

 

 

Rabobank rek.nr.: NL79RABO0115100385 

ING bank rek.nr. : NL41INGB0001059492 

 

 beiden t.n.v. Parochie H. Agatha Eys 

 

 

Voor uw solidariteit met onze geloofsgemeenschap zeggen wij u bij voorbaat HARTELIJK 

DANK! 

 

Mocht u ten behoeve van uw besluitvorming behoefte hebben aan nadere informatie dan 

kunt u voor de brochure “Een gezonde geloofsgemeenschap” terecht op het 

parochiesecretariaat, Wezelderweg 14, 6287 AM Eys, tel.: 043-4511243. Ook verwijzen 

wij u graag naar onze website: www.parochie-eys.nl.  

 

Openingstijden secretariaat:  maandag van 09.00 -12.00 uur  

donderdag van 14.00 -16.00 uur 

 

 

 

Namens het kerkbestuur Parochie H. Agatha,  

D. Smeets, penningmeester 

 

 

 

 

 

 



EINDE VAN 65 JARIG KOSTERSCHAP VAN LEO VAN MULLEKOM  => Leo bedankt  

 
Zoals u wellicht allen weet heeft onze koster eind vorig jaar thuis een lelijke val gemaakt. Met spoed is 
hij in het ziekenhuis opgenomen met enkele gebroken ribben , 4 gebroken rugwervels en een 
hoofdwond. Tot overmaat van ramp kreeg hij nog hartklachten en moest hij ook nog gedotterd worden. 
Inmiddels is hij thuis en begonnen aan zijn herstel, dat wellicht langere tijd gaat duren. 
 
Gezien zijn gevorderde leeftijd, zijn oogziekte waardoor hij zeer slecht ziet, en 
de bovenstaande situatie, heeft het kerkbestuur in goed overleg met de koster 
Leo (en zijn familie)  het besluit genomen dat hij ingaande 1 februari stopt als 
koster-organist van onze parochie.  
 
Leo heeft onafgebroken zijn werkzaamheden als koster-organist 
plichtsgetrouw uitgevoerd en een geweldige staat van dienst opgebouwd 
onder leiding van 7 pastoors, te weten  pastoor  Boosten, Brand, Keybets, 
Philippens, Jongen,  Kurris en  Reijnen. 
Ontelbare keren heeft hij de kaarsen ontstoken, handmatig de klokken geluid 
en het uurwerk opgewonden: al die missen, dopen, huwelijken en 
begrafenissen…de koster was erbij en zorgde ervoor dat alles  tip top in orde  
was. 
 
Wij zijn Leo van Mullekom dan ook zeer dankbaar en spreken onze waardering uit voor hetgeen hij voor 
onze parochie gedaan heeft; uiteraard ook een woord van dank aan zijn echtgenote Tien, die hem 
daarbij steeds ondersteund heeft.  
Dit jaar was Leo overigens aan zijn 65e  jaar begonnen als koster-organist in Eys. Dit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en gaan wij later dit jaar vieren.  
 
Het kosterschap zal overgenomen worden door mevr. Hedy Lahaije 
Andrea Senden  zal zoveel mogelijk de koren begeleiden op het orgel. 
Wij wensen beiden succes en veel vreugde aan hun nieuwe taak. 
Het kerkbestuur  
 
UITLOTING RENTELOZE OBLIGATIES 

Op 15 januari 2019 heeft de jaarlijkse uitloting plaatsgevonden van de obligaties conform de 

voorwaarden behorende tot de renteloze obligatielening, uitgeschreven door het kerkbestuur van de H. 

Agathakerk te Eys, ten behoeve van de uitbreiding en renovatie van het kerkhofDe uitgelote nummers 

zijn:  8   14   16   17   25   28   29   34   51   72   93   124   129   140   144   166   201   225  234   253   

258   271  283   295   304   308   317   319   364   368 

Alle obligatiehouders zijn inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld. 

AGENDA 

 

Zaterdag 2 februari 19.00 uur Gezinsmis en Maria Lichtmis met Blasiuszegen 

Zondag 3 februari 9.45 uur   Maria Lichtmis met Blasiuszegen 

Zaterdag 9 februari 19.00 uur Patroonsfeest H. Agatha met harmonie en relikwie-verering 

Zaterdag 23 februari 19.00 uur Dialectmis met CV de Öss en de Össkes 

COLLECTES  
 
De opbrengst van de collectes in de periode 9 november t/m 31 december bedroeg 

 € 2.930,17 ( inclusief de extra diensten ) 

De collecte tijdens het kerstconcert was bestemd voor zuster Maria Goretti en bracht het 

 mooie bedrag op van € 661,-                                                         Hartelijk dank daarvoor. 

PAROCHIEBLAD 
 
Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 21 februari 
2019  bij het secretariaat van onze pastorie 



 

 

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.   2 feb. 19.00 uur Maria Lichtmis  tevens Blasiuszegen 

Ouders Bindels – Bartholomé (collecte) 

Mia Conjaerts – Theunissen 

Jan Beckers 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

 

Zo.   3 feb.   9.45 uur Maria Lichtmis   tevens Blasiuszegen 

1e Jaardienst Hub Mommers 

Jaardienst Hein Muyrers 

Gest. Jrd. Harie Houben 

 

Ma.   4 feb. 19.00 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xonneux 

 

Za.   9 feb. 19.00 uur Viering H. Agatha tevens relikwieverering 

1e Jaardienst Pierre Hambuckers   

Ouders van Dinther - Smeets 

Voor leden en overleden leden van harmonie St. Agatha 

 

Zo. 10 feb.   9.45 uur 1e Jaardienst Otto Janusch 

 

Ma. 11 feb. 19.00 uur Voor alle parochianen 

 

Za. 16 feb. 19.00 uur 1e Jaardienst José Schouteten – van de Berg 

Gest. Jrd. Ouders Duckers – Baggen 

Ouders van de Weijer – Bremen (collecte) 

  

Zo. 17 feb.   9.45 uur Hub Canisius 

 

Ma. 18 feb. 19.00 uur Voor leden en overleden leden van Zij - Actief 

Bijzondere intentie 

 

Za. 23 feb. 19.00 uur Dialectmis 

Jaardienst Eugène Derksen 

Elly Gulpen – Gehlen, Mathieu Gulpen en overleden ouders 

Enny Eijgelshoven – Olischlager namens B.D.Z. 

Voor leden en overleden leden van carnavalsvereniging  

de Öss en de Össkes 

 

Zo. 24 feb.   9.45 uur 1e Jaardienst Riet Smeets – van Wersch 

Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Ma. 25 feb.  19.00 uur Uit dankbaarheid 

 


