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Elkaar hoop geven 

Er is teveel geweld in de wereld en tussen de mensen. Grootmachten kunnen de wereld opblazen. Ze 

hoeven alleen maar de lont aan te steken. Vroeger bleven de gevolgen van de menselijke domheid en 

kortzichtigheid beperkt wegens technisch onvermogen. Thans worden gevolgen stilaan catastrofaal. Er 

is een te grote kloof ontstaan tussen het technisch kunnen van de mens en zijn geestelijke en morele 

ontwikkeling. Laat ons nieuwe wegen gaan. Elkaar hoop geven. 

Er is hoop! 

De zon is niet moe en staat elke dag weer op. Er worden nog kinderen geboren met lachende ogen. Er 

zijn nog zoveel mensen met ’n hart onder hun jas. 

Elkaar hoop geven is elkaar leven geven! 

Elkaar hoop geven is zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. 

Vrede en alle goeds.   Waar één bloem weer bloeien kan zullen op een dag duizend bloemen staan.  
P. Bosmans, ‘Dagboek 365, Begin de maandagmorgen met je vrijdagavond-humeur’ 

De uitnodiging 

Het interesseert me niet wat voor werk je hebt. Ik wil weten waar je naar hunkert. 

Ik wil weten of je durft te dromen van de vervulling van het verlangen van je hart. 

 

Het interesseert me niet hoe oud je bent. Ik wil weten of je voor gek durft te staan uit liefde voor je 

dromen, voor het avontuur van in leven zijn 

 

Het interesseert me niet welke planeten in conjunctie staan met jouw naam. Ik wil weten of je tot de 

kern van je verdriet bent doorgedrongen, of je opener bent geworden door het verraad van het leven, of 

dat je, je levenslust hebt verloren en bent afgesloten uit angst voor nog meer pijn.  

 

Het interesseert me niet of het verhaal dat je me vertelt waar is. Ik wil weten of je een ander kunt 

teleurstellen om trouw te zijn aan jezelf, of je de beschuldiging van verraad kunt verdragen zonder 

verraad te plegen aan jezelf. 

 Het interesseert me niet waar of wat of met wie je hebt gestudeerd. Ik wil weten wat jou staande houdt, 

van binnenuit, wanneer al het andere wegvalt. Ik wil weten of je alleen met jezelf kunt zijn en of je op die 

eenzame momenten wérkelijk op je eigen gezelschap gesteld bent.      
                                                                       Annemiek Schrijver, ‘Verlicht mijn nacht, ontroerendste gebed van de wereld’ 
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FIJN OM TE DOEN  

Het is vandaag 13 mei dat ik het volgende schrijf. De afgelopen maanden zijn we, d.w.z. inclusief 

respectievelijk  M. Pasmans en Th. Dahlmans,  bezig geweest met de voorbereiding op de 1e 

Communie en het heilig Vormsel. De leerkrachten van onze basisschool Klavertje Vier zorgen ervoor 

dat die voorbereiding  op school kan plaatsvinden. Die voorbereiding  is fijn om te doen. Rond die 

gebeurtenissen zijn kinderen en ouders toegankelijk voor de betekenis van beide gebeurtenissen en de 

vormgeving ervan. Het is hen er alles aan gelegen om er mooie vieringen van te maken. Kinderen 

werken enthousiast in hun werkmappen, ouders begeleiden hun kinderen, werken mee bij de 

samenstelling van de vieringen. De (geloofs)kennis van de ouders wordt door de begeleiding van hun 

kinderen en tijdens de ouderavonden opgefrist. Ons geloof als katholieke christenen komt in 

voorbereiding en viering tot leven. Hopelijk blijkt het van blijvende waarde. A. Reijnen, pastoor 

HEMELVAART, PINKSTEREN EN WIJ, CHRISTENEN 

Christenen vieren met HEMELVAART dat onze Heer op zijn bestemming is gekomen. Hij, die bij zijn 

menswording van zijn (en onze) Vader in de hemel was uitgegaan,  is  na zijn leven op God en mens 

gericht, naar Hem teruggekeerd. Dat is een bemoedigende ondersteuning van het leven van ons die in 

Jezus zijn gaan geloven en in zijn Naam zijn gedoopt. Hij heeft beloofd ook voor ons een plaats te 

bereiden daar waar Hij is, áan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Maar 

het verhaal van zijn Goede Tijding (Evangelie) moet wel verder doorgegeven 

en geleefd worden onder de mensen. Daartoe worden zijn leerlingen erop 

uitgestuurd ‘tot aan de uiteinden van de aarde’. Maar het is anders, Jezus 

trekt niet meer zoals vroeger lijfelijk met  zijn leerlingen en vaak vergezeld 

van een grote menigte door het land. Het gaat er anders aan toe. Wij, 

christenen zijn niet verweesd achter gebleven, maar worden ondersteund 

door Jezus’ en Gods Geest, die zijn leerlingen overkomen is op 

PINKSTEREN. Een teleurgestelde en bange groep leerlingen begrijpt in 

toenemende mate welke de betekenis van Jezus is geweest, neemt de 

draad op en begint aan zijn opdracht, vervolgingen, onderdrukking ten en ongunstige tijden ten spijt. 

Dat gaat nog steeds door, waarbij iedere generatie, ook de onze, ertoe geroepen is de Goede Tijding te 

beleven en door te geven in de omstandigheden waarin men verkeert. A. Reijnen, pasoor      

‘VERDER LEVEN IN JEZUS’ GEEST’ 

Het thema van Vormselvoorbereiding en –viering is ‘Verder leven in Jezus’ Geest.  We hebben een 
groep van 7 vormelingen waarmee we, ‘meester’ Theo (Dahlmans) en ik volop in gesprek zijn op basis 
van een 12-tal filmpjes van ongeveer 10 minuten over Bijbelse onderwerpen. Vier gaan er over 
gelijkenissen, di Jezus  vertelt om de manier van leven die Hij voorstaat, duidelijk te maken. Vier gaan 
er over wonderlijke ontmoetingen, de Jezus met diverse mensen heeft, en vier gaan er over de 
gebeurtenissen van de Goede Week en Pasen. 
En telkens gaat het over gebeurtenissen uit de praktijk. Enkele voorbeelden.  
- Er kan zich een spanning voordoen is tussen ons gevoel voor rechtvaardigheid goedheid. De werkers 
van het eerste uur krijgen het afgesproken loon. Door de goedheid van de eigenaar krijgen degenen die 
maar kort gewerkt hebben hetzelfde bedrag krijgen uitbetaald. (Gods goedheid is inderdaad soms niet 
te snappen). 
- Er kan zich in gezin een spanning voordoen tussen kinderen, de een op 
zoek naar avontuur, de ander een plichtgetrouwe werker en de ouder. Die 
houdt van beide kinderen wat er ook gebeurt en gunt ieder zijn eigenheid.  
De oudste zoon is van het type ‘eigen schuld, dikke bult’ als de jongste na 
zijn avontuur berooid terugkomt ( de verloren zoon)  De vader is 
daarentegen blij, vergeeft en vindt de terugkeer aanleiding tot een feest. De 
thuisgebleven zoon heeft daar grote moeite mee en kan maar niet vergeven. 
- Een gewezen hoofd van de belastingen, die de belastingplichtigen heeft 
afgeperst en veel te veel heeft laten betalen, heeft een voortdurende 
gewetenswroeging, wil zijn leven herzien en wordt in de ontmoeting met 
Jezus een ander mens die het teveel gevraagde teruggeeft en met een 
gedeelte van de rest de armen ondersteunt.  
 



Mensen moeten hun leven kunnen herzien en in hun nieuwe koers bevestigd worden. Typisch christelijk 
ie het geloof, dat van Godswege een mens altijd een nieuwe kans krijgt als hij zijn verkeerde weg 
werkelijk wil verlaten. Zo zijn we bezig met wat Jezus heeft bezield, de waarden die mensen vrij maken. 
We hopen dat onze vormelingen erdoor gestimuleerd worden ‘Verder te leven in Jezus’ Geest. Het 
voert tot de vrijheid van de kinderen van God.  A. Reijnen, pastoor 
 
 
ONZE PROCESSIES 

Ze blijven van belang al als uiting van ons gelovig vertrouwen dat God met ons meetrekt tijdens onze 

tocht door het leven. Het wordt wel moeilijker om er tijd en geduld voor op te brengen. De tijd die we 

hebben vullen we met steeds meer en kortdurende onderwerpen in, het liefst met een intense beleving. 

De vele onderwerpen vragen telkens maar kortdurende concentratie. Twee à twee en een half uur, die 

een processie duurt is dan lang. Concentratie op het 

doordenken van het samen onderweg zijn, op wat daar 

de betekenis van is en wat de voorwaarden daarvan zijn,  

valt niet mee. Toch beleven veel mensen aan de 

processie hun geloof: ze versieren hun straat, steken de 

vlag uit, werken aan de bouw van het rustaltaar in hun 

omgeving, trekken mee of kijken, bidden, vertrouwen zich 

toe aan het ‘Herrgötje’ in de omstandigheden van hun 

leven, blijde, gewone en verdrietige en vragen zijn zegen. 

We delen het Christusbrood met elkaar om kracht op te 

doen voor onze levensreis. Voor degenen die ervoor open staan en die naar verdieping zoeken valt er 

aan onze processie wat te beleven. A. Reijnen, pastoor    

 
VORMSEL  
De vormselviering vindt plaats op vrijdag 17 juni om 19.00 uur in onze kerk met als vormheer Vicaris 
Franssen. De vormelingen dit jaar zijn: 
- Minke en Freek Meijs    - Tara Gilissen 
- Anniki Sevarts     - Amy Smeets 
- Mirella Martinovic     - Dio Vliex 
 
DOOPSEL 
Op 5 mei zijn gedoopt: 
- Deon Bindels , zoontje van Jeroen en Karen Bindels en broertje van Sem. 
- Tess Jongen, dochtertje van Swen en Lianne Jongen en zusje van Fenna. 
We wensen ouders, grootouders  en dopelingen Gods zegen en héél véél geluk toe.  
 
VOORGENOMEN HUWELIJK 
Zaterdag 31 augustus om 15.00 uur zijn voornemens te trouwen Charelle Ploum en Stan Spork uit onze 
parochie . Wij wensen hen alvast een fijne dag, veel geluk, voorspoed en Gods zegen.  
 
COLLECTES 

De opbrengst van de collectes van 3 maart  t/m 28 april  bedroeg   € 2.712,59.   

 

AGENDA: 

In de maand juli is er op de maandag- en zaterdagavond om 19.00 uur geen H. Mis  

 

PAROCHIEBLAD 
Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 20 juni  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.    1 jun. 19.00 uur Pierre Hambuckers (nms. buurt Mesweg) 

 

Zo.    2 jun.   9.45 uur 1e Jaardienst Billa Schreuders - Aarts  

1e Jaardienst Jacob Schreuders 

 

Ma.    3 jun. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders van Loo – Wöltgens 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Vr.    7 jun. 19.00 uur H. Vormsel door Vicaris Franssen 

 

Za.    8 jun. 19.00 uur Jaardienst ouders Huynen – Eussen 

Jaardienst Mia Schouteten – Mols 

Ria Schoonbrood – Horbach uit Nyswiller 

 

Zo.    9 jun.   9.45 uur  PINKSTEREN 

1e Jaardienst Marijke Gulpen 

Jacob Schreuders (nms. Zangkoor St. Cecilia) 

Marcel Snackers (nms. Buurt) 

 

Ma.  10 jun. 11.00 uur 2de PINKSTERDAG 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Hub Boon (nms. Hanzonstraat) 

 

Za.  15 jun. 19.00 uur Gest. Jrd. Hub en Netta Huynen – Canisius 

 

Zo.  16 jun.   9.45 uur Jaardienst Maria Huveneers – Engelen en Hub Huveneers 

Jaardienst ouders Sieben – Haambeukers 

 

Ma.  17 jun. 19.00 uur Mia en Wiel Gulpen – Boon 

Jos Huppertz – Vaessen 

Vr.  21 jun.  9.00 uur GEZINSMIS Einde Schooljaarviering 

 

Za.  22 jun. 19.00 uur Tinie van Mullekom – Senden (nms. Buurt Um der Hof) 

 

Zo.  23 jun.   9.00 uur SACRAMENTSPROCESSIE NAAR PIEPERT 

Jacob en Lena Schreuders – Aarts (nms. Buurt) 

Joep en Billa Schreuders – Aarts 

Hub Mommers (nms. Buurt) 

Bertha en Hub Urlings - Jongen 

Billa Schreuders – Aarts (nms. Buurt) 

Otto Janusch, Jacob Schreuders en Hein Hendriks (nms. Zangkoor 

St. Cecilia) 

 

Ma.  24 jun. 19.00 uur Ouders Debie - Pelzer en familie en Frans en Willem Pelzer 

Andrees Voncken en  Bertien Lauvenberg 

 

Za.  29 jun. 19.00 uur Hub en Paula Canisius – Houben 

Hein en Johanna Van Wersch - Voncken 

Uit dankbaarheid 

 

Zo.  30 jun. 11.00 uur KRÖNUNGSMESSE 

Jaardienst Nico Zeyen en Keetie Zeyen - Haagmans 



 


