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VAKANTIE  

…een bruggetje tussen 2 werkjaren, 

tussen 2 schooljaren, of zomaar een brug-dagje tussendoor… 

een verre brug of een brug dichtbij… 

het doet er niet zo toe… 

van op een brug is het uitzicht vaak een beetje ‘anders’. 

Ach, we beseffen maar al te goed 

hoe sommige zorgen nooit vakantie nemen… 

en toch… zo’n bruggetje doet jou misschien  

opnieuw zien wat je niet zag, 

opnieuw horen wat je niet meer hoorde,  

opnieuw voelen wat je niet meer voelde, 

opnieuw dromen misschien,  

en glimlachen, danken en genieten… 

Lieve mens,  

geniet van het bruggetje,  

dat het jou frisse energie mag geven  

en misschien een nieuwe adem om verder te doen. 

THUIS ZIJN 

Het gezin is het heiligdom van het leven. Wie aan dit heiligdom raakt, raakt aan het leven zelf. 

Je woont in een huis. Je woont er met twee, met drie of meer. In dat huis ben je vele dagen en nachten. Je hebt er 

gelachen, gespeeld, gekibbeld, geschreid, gewerkt en gegeten. Je hebt daar dat wonderlijke gevoel van thuis te 

zijn. 

Dat is een groot geluk, een vreemd geluk! Je geniet ervan zonder het te weten, zoals van je gezondheid. Je beseft 

pas wat het waard is als je het verloren hebt. 

 

Het is nu de grootste ramp van deze tijd dat zoveel mensen bezig zijn dat geluk te verliezen. 

Hun huis is geen thuis meer en hun toevallig samenzijn is meer een kwelling dan een vreugde. Daarom, prent 

diep in je hart deze woorden: een huis bouwt men met stenen, maar een thuis met liefde. 

Phil Bosmans 
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PATER REVERMANN PLOTSELING GESTORVEN. 

Dat was een consternatie woensdag 17 juli in ons klooster in Wittem: pater Paul Revermann, Duitse medebroeder, 

die zich het Nederlands op een voortreffelijke manier had eigen gemaakt, plotseling in elkaar gezakt  en 

overleden, hartstilstand werd geconstateerd. Langzaam begon het gemis voor de pastoraal 

in Wittem door te dringen. Pater Revermann was voorganger in de vieringen, predikant, 

vaak organist, gezocht voor gesprekken in spreekkamer en voor biechtgesprekken. Zo 

nodig vervanger in onze parochies.  Hij leidde in het klooster een wat stil  en 

teruggetrokken leven, maar was de aanwezige voor wie hem nodig hadden. ‘Wittem’ en 

omgeving is hem grote dank verschuldigd. Dat werd ook duidelijk in de goed bezochte 

avondwake op dinsdagavond 23 juli en tijdens zij  uitvaart in Bonn op 24 juli, j.l. Moge hij in 

God de vrede vinden waarnaar hij heeft uitgezien. Namens de parochies Wahlwiller, 

Nijswiller en Eys. A. Reijnen, pastoor    

DONDERDAG 22 AUGUSTUS BEDEVAART NAAR BANNEUX 

Zoals ieder jaar organiseert het dekenaat Gulpen ook dit jaar weer een bedevaart naar Banneux.  

De kosten bedragen € 15,00 per persoon. Ook rolstoelgebruikers kunnen mee, indien ze zelf zorgen voor een 

begeleider en wanneer de rolstoel opvouwbaar is.  

Omstreeks 8.30 uur wordt vertrokken. Om 11.00uur is de Hoogmis in Banneux en daarna is er 

tijd om te lunchen. Om 14.00uur is de Gebedsweg van de Genadekapel naar de bron, gevolgd 

door het Lof met ziekenzegening. De teru greis naar Eys is omstreeks 16.30uur. 

Aanmelden kan tot en met 1 augustus bij mevr.J.Niessen, Taandel 22, tel. 043-4511357,  bij 

mevr.H.Lahaije, St.Agathastraat 2, tel. 043-4512780 en bij het secretariaat van onze parochie. 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS ORGELCONCERT  

De Stichting Orgelkring Wijlre heeft in haar concertprogramma ook dit jaar wederom een 

orgelconcert gepland in de St.Agathakerk te Eys, welk een prachtig Müller orgel in haar bezit heeft.  Dit concert zal 

plaatsvinden, woensdag 7 augustus a.s. om 20.00 uur.De solistische medewerking verlenen: Arno Kerkhof (orgel) 

en Bianca Lenssen (zang).Zij zullen composities uitvoeren van de volgende componisten: W.A.Mozart, Eduard 

Künneke, F.Mendelssohn-Bartholdy, Carl Millöcker en Joh.Strauss jr.De entree is gratis, maar een vrije gave 

wordt op prijs gesteld. ( voor info zie:   www.orgelkringwijlre.nl ) 

 

 ‘IK DENK VAAK TERUG AAN VROEGER’, zei de man…… 

‘Dag Pater’, ‘pastoor bedoel ik’, verbetert hij zich onmiddellijk. ‘Ja, ik denk vaak terug aan vroeger’. Toen spraken 

we u aan met ‘pater’. De man die dat zegt is, in mijn ogen, zo oud nog niet. Hij zal tegen de vijftig lopen, maar 

evengoed praat hij al van ‘vroeger’. Ik maak hem duidelijk dat ik zowel naar het woord ‘pater’ luister, maar ook 

naar het woord ‘pastoor’ en naar het woord ‘meneer’. Het hangt van de situatie af hoe ik word aangesproken. 

Maar terug naar het onderwerp. Over ‘vroeger’ heeft men het vaker. ‘Dat waren nog eens tijden’…… wordt 

gezegd. Ga je daar wat nader op in dan hoor je dat het leven vroeger overzichtelijker was; dat men duidelijker wist 

waar men aan toe was; dat (bijna) iedereen er gelijke waarden en normen op na hield; dat men zijn grenzen 

kende; dat ‘er nog gezag’ was; dat men tijd en aandacht had voor elkaar. Als je dan vraagt: zou je terug willen 

naar het welvaartspeil van vroeger dan krijg je als antwoord ‘toch liever niet. Ik heb een goed salaris. Ik kan me 

heel wat meer permitteren dan mijn ouders, die helemaal leefden voor hun (grote) gezinnen en er niet aan 

dachten op vakantie  te gaan.  Inderdaad, onze welvaart is aanzienlijk gestegen, onze ruimte van denken en leven 

daarmee ook. We zijn, in vergelijking met vroeger, veel  uitgebreider geïnformeerd over wat er in de wereld 

gebeurt; we kunnen gemakkelijker in contact komen met anderen. We hoeven m.a.w. het verleden niet te 

idealiseren. Van de andere kant mogen we ons wel de vraag stellen in hoeverre we (ook) tegenwoordig eerder 

‘worden geleefd’ dan dat we ‘van binnenuit leven’. Hebben we het niet te druk om betrokkenheid te zijn op elkaar? 

In het Evangelie van Marcus staat een woord van Jezus dat (ook) in onze tijd te denken geeft: ‘Wat baat het de 

mens als hij heel de wereld wint maar zichzelf schade toebrengt, het (echte) leven erbij inschiet’ (hst. 8 ,36)?’ En 

dat er nogal wat schade is merken psychiaters en GGZ-mensen. Ze ervaren, dat veel mensen ‘worden geleefd’. 

En is agressief gedrag ook niet ‘vaak een uiting van ‘overspannen’ leven?  Dat geeft te denken.  A. Reijnen, 

pastoor 

PAROCHIEBLAD: Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 22 
augustus 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. 

Za.  3 aug.  19.00 uur Geen h. mis 
 

Zo.  4 aug.    9.45 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Ouders van de Weijer – Bremen 
 

Ma.  5 aug.  19.00 uur Geen h. mis 
 

Za. 10 aug.  19.00 uur Geen h. mis 
 

Zo. 11 aug.    9.45 uur Gest. Jrd. Ouders Bremen – Kleuters 

Gest. Jrd. Ouders Schijns – Sporck 

Ouders Olischlager – Lumey 
   

Ma.  12 aug.  19.00 uur Geen h. mis 
 

Za.  17 aug.  19.00 uur Geen h. mis 
 

Zo.  18 aug.    9.45 uur Maria Tenhemelopneming  Zegening “Kroetwusj” 

1e Jaardienst Enny Eijgelshoven – Olischlager 

Gest. H.  mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Mia en Nico Bartholomé – Offermans  

Tiny van Mullekom – Senden (nms. buurt) 
 

Ma.  19 aug.  19.00 uur Geen h. mis 
 

Za.  24 aug.  19.00 uur Geen h. mis 
 

Zo.  25 aug.    9.45 uur Jaardienst Gertie van Houtem – Brauers 

Gest. Jrd. Ouders Olislagers – Schlenter 

Gest. Jrd. Rita en Leo Thiessen – Curfs 

Frans Thiessen (collecte) 
 

Ma.  26 aug.  19.00 uur Geen h. mis 
 

Za.   31 aug.  15.00 uur 

 19.00 uur 

Huwelijk bruidspaar Charelle Ploum en Stan Sporck 

Geen h. mis  
DOOPSEL: Op 7 juli zijn gedoopt: 
- Finn Geurts, zoontje van Roel Geurts en Joyce Hendricks  en broertje van Zoë. 
- Yvan Vijgen, zoontje van Simon Vijgen en Dorothy Senden . 
We wensen ouders, grootouders  en dopelingen Gods zegen en héél véél geluk toe.  
 
COLLECTES: De opbrengst van de collectes van 5 mei t/m 30 juni bedroeg totaal € 2.222.47.  Bedankt! 

 

AGENDA: Geen H. Mis om 19.00 uur op maandag en zaterdag gedurende de maand augustus, tevens ook 

maandag 2 en zaterdag 7 september geen h. mis.  

Zondag 25 augustus zal de MIVA collecte plaatsvinden bij de uitgang van de kerk. 

Zaterdag 21 en zondag 22 september zijn er de oogstdankvieringen  

 
WEER AAN DE SLAG. Enige tijd vakantie, vrij van werk en van het ritme van alledag, hebben ongeveer alle 

werkenden. Na een (hopelijk) ontspannen vakantie gaan ze weer met frisse moed aan de slag. Ze leveren door 

hun werk een bijdrage aan onze welvaart, aan onze vorming of aan ons menselijk welzijn. Ze verdienen een 

salaris maar ook respect voor hun inzet. Toch valt ook te lezen dat tussen de 20 en 25 % van degenen, die 

vakantiegeld ontvangen, het niet (kunnen) besteden aan vakantie.  Ze moeten het uitgeven aan de betaling van 

hun schulden of aan de koop van noodzakelijke goederen. Hopelijk vinden ze toch ook enige ruimte voor 

ontspanning. Ook zij moeten immers na hun  ‘vakantie’ weer aan de slag. Onze kerkbesturen wensen iedereen, 

die na de ‘vakantie’ weer aan de slag gaat, een goed en zegenrijk jaar voor henzelf en voor wat betreft hun 

bijdrage aan het welzijn van de samenleving. AR 



 


