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DOOPSEL:  
Op zondag 2 juni jl zijn onderstaande kinderen in onze parochiekerk gedoopt: 
-  Siem Hendrix, zoontje van Pim en Connie Hendrix-Senden 
-  Kees van Kempen, zoontje van Frederik en Mirna van Kempen-Senden. 
We wensen ouders en dopelingen Gods zegen en héél véél geluk toe.  
 

BEZOEK VAN ONZE BISSCHOP MGR. HARRIE SMEETS 
  
Ons dekenaat Gulpen krijg het laatste weekeinde van juni bezoek van onze nieuwe bisschop 
Mgr. Harrie Smeets. Het bezoek duurt van vrijdag 28 t/m 30 juni. 
Hij gaat een uitgebreid programma afwerken, waarbij 
onderstaande activiteiten voor de parochianen van Eys van 
belang zouden kunnen zijn:  
-  Vrijdag 28 juni om 09.15 uur is er een ontmoeting van de 
bisschop met diaconale werkgroepen (Zorgoverleg, 
Franciscusgroepen etc.) in het parochiecentrum van Wijlre, 
Holegracht 27 te Wijlre. . 
Om 14.00 uur is hij in de Eyserhof in Eys voor de ontmoeting 
met de agrarische sector.  
Om 19.00 uur viert hij met de pastores, kerkbesturen en andere 
gelovigen, die erbij willen zijn, de Eucharistie in de kerk van 
Gulpen, gevolgd door een ontmoeting met de kerkbesturen in het parochiezaaltje van Gulpen. 
- Zaterdag 29 juni is er een ontmoeting van de bisschop met de parochievrijwilligers, 
verenigingen, organisaties en stichtingen in ons dekenaat. Die ontmoeting gaat gepaard 
met een wandeling vanaf de parkeerplaats van het Wielderhoes. 
 Men kan zich aanmelden bij mevr. A. Huveneers op haar e-mailadres  
anniehuveneers@kpnmail.nl of telefonisch 043-450 2261 
- Zondag 30 juni viert hij om 09.30 uur de H. Mis in Gulpen en trekt hij mee met de processie 
naar Euverem.  
Omdat de bisschop graag zo veel mogelijk mensen wil ontmoeten en graag geïnformeerd wil 
worden is het duidelijk dat gerekend wordt op een goede deelname uit de verschillende 
groepen en parochies.                                           A. Reijnen, pastoor 
 

Parochieblad:   indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad,                 

gelieve in te leveren vóór 25 Juli 2019 bij het secretariaat van onze pastorie. 
 

 

 

 

 

http://www.parochie-eys.nl/
mailto:anniehuveneers@kpnmail.nl


DE LAATSTE “KRÖNUNGSMESSE” IN EYS 
Het raakte me wel, moet ik zeggen, de mededeling van de laatste 

‘Krönungsmesse’ van W.A. Mozart vanwege de Eyser Muziekdagen 

tijdens de H. Mis in de kerk van Eys op de laatste zondag van juni.  

Neem me niet kwalijk als ik dit ervaar als een ‘verlies’.  

Tegenwoordig wordt verwacht dat men vooral de mogelijkheid van 

‘nieuwe kansen’ ziet, als iets dierbaars verdwijnt. Men kan het 

gemoed echter niet dwingen anders te ervaren dan het doet.  

Wat vind ik dan ‘verlies’? Het kunnen beluisteren van de muziek van 

een componist als Mozart ten gehore gebracht in een dorp als het 

onze met de beweging en inzet die dit met zich bracht.  

Al enkele jaren eerder hebben de koren van Eys al moeten 

erkennen, dat hun bezetting van dien aard was, dat ze zelf niet 

meer de krachten hadden voor een volwaardige uitvoering, Zangers en zangeressen van 

buiten moesten zorgen voor aanvulling.  

Wat ik ook een verlies vindt is dat de Krönungsmesse niet meer ten gehore wordt gebracht in 

een viering van de Eucharistie (dankzegging) in Eys, ook al kwam menigeen van buiten eerder 

op de muziek af dan op de liturgie. De Krönunsmesse ‘speelde zich immers af’ in ons 

monumentale ‘huis van God met de mensen’ met zijn goede akoestiek. In de viering kan/kon 

men ook luisteren naar Gods bevrijdend woord uit onze H. Schrift en degenen die zich thuis 

voelden in de eredienst konden met elkaar het Christusbrood delen.  

Toch is er ook dankbaarheid voor die meer dan vijftig jaren tijdens welke de Krönungsmesse in 

de H. Mis in Eys ten gehore werd gebracht. Het heeft de mensen, die erbij aanwezig waren iets 

‘gedaan’.   We kijken ernaar uit of en welke nieuwe kansen zich gaan voordoen, die we vanuit 

onze parochie  zeker welwillend zullen ont                                    A. Reijnen, pastoor. 

 

 
SUCCESVOLLE KLEDINGACTIE 2019  

Op zaterdag 25 mei heeft het Missiecomité van Eys, Wahl- en Nyswiller de jaarlijkse 

kledingactie gehouden. De actie was ook dit jaar weer een succes en de opbrengst is ook nu 

bestemd voor de Goretti Stichting. 

Het Missiecomité bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze actie.  

Met name worden de vrijwilligers bedankt die hebben geholpen bij het rondbrengen van de 

flyers en het ophalen van de kleding.  

Wanneer u in de loop van het jaar nog kleding kwijt wilt, kunt u telefonisch contact opnemen 

met 06-50218760 of u kunt deze afgeven op onderstaande adressen: 

 

- Pastorie                  Wezelderweg 14           

- Dhr.J.Senden         Wittemerweg 13          tel. 043-4511203 

- Dhr.J.Sevarts          Nachtegaalstraat 9      tel. 043-4512034 

- Mevr.M.Didden       Hoebigerweg 33                tel. 043-4511851  (onder carport)                                                                                                                   

U kunt de Goretti Stichting ook financieel steunen. U kunt een kind helpen door sponsoring. 

Elke gift is welkom. Met een jaarlijkse bijdrage van € 150,00 kan een kind naar school. 

Bovendien wordt het gezin financieel ondersteund bijvoorbeeld bij verbeteringen aan het huis 

of bij medische hulp. U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL41RABO0147595002.  

Wilt u meer weten dan kunt u terecht op de site www.gorettistichting.nl of stuur een mail naar 

info@gorettistichting.nl. U kunt ook bellen naar bovenvermeld telefoonnummer. 

 

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


ZE HANGEN ER WEER…..           

De boeken en schoolshirts aan de vlaggenstokken van de 
woningen waar zich geslaagden bevinden van door hen 
gekozen opleidingen. Van harte proficiat, mede namens het 
clusterbestuur van ‘Morgenster’ en pastor Franssen alle 
geslaagden van harte proficiat. Maar, na deze  mijlpaal gaat 
de af te leggen weg verder richting volgend diploma en/of  
werk. Uiteindelijk is de bedoeling dat we een zinvolle plaats 
kunnen innemen in onze samenleving, onze talenten kunnen 
inzetten voor haar ontwikkeling, economisch, maar ook 
maatschappelijk. Werk speelt daarbij een belangrijke rol.  

Niet alleen de hoogte van het salaris, maar ook dat we ons thuis kunnen voelen op onze plek.     
Dat is niet vanzelfsprekend bij de sterke nadruk in onze samenleving op wat we verdienen.  
Ik wens alle geslaagden, mede namens onze kerkbesturen voor de toekomst een goede 
balans tussen studie, inkomen, maatschappelijke betekenis en welbevinden.    
A. Reijnen, Pastoor   
 

VAKANTIE 
Het woord ‘vakantie’ is ontleend aan het Latijnse woord ‘vacare’ dat ‘vrij zijn’,’ onbezet zijn’ 
betekent. Concreet houdt dat in dat we niet naar ons werk of naar school moeten. Normaal 
bepalen die grotendeels het ritme van de dag: het uur van opstaan, met een of ander 
vervoermiddel naar het werk gaan met onderweg het raadplegen van de smartphone , op tijd 
beginnen, pauze, einde van de werktijd, (veelal in de file of overvolle trein) naar huis, daar op 
ons nemen hetgeen ons daar wacht: partner, kinderen, klaarmaken van de maaltijd, 
doorbrengen van de avond met TV en/of smartphone tot bedtijd. 
Een soortgelijke structuur doet zich voor degenen die naar school moeten.  
Van die verplichtingen zijn we dan enkele weken vrij. Vaak een verademing. Tijd voor elkaar en 
voor wat ons omringt, die er door werk, school of vermoeidheid bij is ingeschoten kan worden 
hernomen. De gezinszondag van gezinnen met werkende ouders wordt verlengd tot 
gezinsvakantieweken. Heerlijk toch. Er is ruimte voor aandacht  voor elkaar, interesse voor wie 
de ander is en voor hetgeen hem/haar bezig houdt, voor het ‘zien’ en op zich laten inwerken 
van de omgeving, voor het gesprek met elkaar, voor het (samen) ondernemen.  
Mede namens ons clusterbestuur van ‘Morgenster’, de kerkbesturen van de parochies 
Nijswiller, Wahlwiller en Eys en van pastor Franssen,  wens ik iedereen een ontspannende en 
verrijkende vakantie.                                                                A. Reijnen, pastoor.   
 

WARMTE EN GEZELLIGHEID BIJ SENIOREN PROJECT AGATHAHOFKE 
Zorgorganisatie Sevagram organiseert wekelijks een seniorenproject in het Agatha höfke te 
Eys. Meerdere keren per week kunt u deelnemen aan leuke activiteiten en kunt u 
andere bewoners van Eys ontmoeten. Er worden onder andere de volgende 
activiteiten georganiseerd: sjoelen, kaarten, kienen, geheugentraining en creatieve workshops. 
De activiteiten zijn bedoeld voor 65-plussers en deelname is gratis. 
De activiteiten vinden plaats op dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op de woensdag van 
10.30 uur tot 16.00 uur. 
Naast de activiteiten kunt u twee keer per maand op dinsdag, tegen betaling, een gerecht van 
de kleine kaart nuttigen. Op woensdag kunt u vanaf 12.00 uur, tegen betaling, een warme 
maaltijd nuttigen.  
Deelnemen: 
Hebben we uw interesse gewekt? Of kent u iemand die erg eenzaam is? 
Neem dan gerust contact met ons op: Bianca Bertram tel. 06-51150246 
U kunt zich ook melden op de dinsdag of woensdag, tijdens de activiteiten, in het Agathahöfke 
aan de Wezelderweg 3A in Eys. 

 

 

 



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. 

 
Ma. 

 

Do. 

 1 jul. 

 

 4 jul. 

19.00 uur 

 

  9.00 uur 

Geen h. mis 

 

Einde Schooljaarviering 

 

 

Za.  6 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ma. 

 7 jul. 

 

 

 

 

 

 

  

 
8 jul. 

  9.45 uur 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 uur 

 

1e Jaardienst Joan van Wersch – Heuijerjans 

Jaardienst ouders Muijrers – Groenemeijer en zonen, 

schoondochter en schoonzoon 

Gest. Jrd. Ouders Schmitz – van Helden 

Gest. Jrd. Juup en Nel Coolen – Lauvenberg 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Ouders v.d. Weijer - Bremen 

 

Geen h. mis 

 

Za. 13 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo. 14 jul.   9.45 uur Jaardienst Mia Conjaerts – Theunissen 

Jaardienst Jo Merken 

Uit dankbaarheid 

Ouders Grooten – Schrijvers 

Pierre Claessens 

 

Ma. 15 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Za. 20 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo. 21 jul.   9.45 uur Gest. Jrd. Ouders Kruijen – Peukens 

Tinie v. Mullekom – Senden (nms. buurt) 

 

Ma. 22 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Za. 27 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo. 28 jul.   9.45 uur Jaardienst Jozef Colleije en Suze Colleye – Sparreboom 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Ma. 29 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

HEILIGE MISSEN IN AUGUSTUS 2019: 
 
Zaterdag 18 augustus 09:45 uur Maria Ten Hemelopneming en zegening Kroetwusj 
Zaterdag 31 augustus 15:00 uur Huwelijk Charelle Ploum en Stan Spork 
 
In de maand augustus is er op maandag en zaterdag om 19:00 uur GEEN heilige Mis. 


