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OVERLEDEN:  
-  Op maandag 28 januari jl. is Dhr. Marcel Snackers op 77 jarige leeftijd te Eys overleden.   
Zijn uitvaart was op zaterdag 2 februari gevolgd door de begrafenis op ons kerkhof.  
-  Mevr. Tiny van Mullekom-Senden is op 85 jarige leeftijd te Heerlen overleden, haar uitvaart was op 
zaterdag 2 februari gevolgd door de begrafenis op ons kerkhof. 
-  Op donderdag 7 februari jl. is Dhr. Hein Hendriks op 90 jarige leeftijd te Gulpen overleden. 
Zijn uitvaart was op woensdag 13 februari te Eys, waarna begraven op ons kerkhof. 
We wensen echtgenoot/echtgenote, kinderen, kleinkinderen, overige familie en vrienden héél véél 
sterkte toe met het verlies van hun dierbare. 
 

TIJD OM TE ‘VASTEN’? 
In de kring van christenen spreekt men tegenwoordig eerder over ‘veertigdagentijd’ dan over 

‘vastentijd’. Dat klinkt wat neutraler. Veertig dagen duurt de voorbereiding op het grootste christelijke 

feest ‘Pasen’. Of men in die tijd wat aan ‘vasten’ doet lijkt men zelf te willen uitmaken. Van oudsher is 

het echter zo, dat men zich op de grote christelijke feesten voorbereidt, 

een periode van ‘zuivering’ inlast en daarom ‘kriebelt’ er ook wat als 

Kerstmis en Pasen in het vizier komen. Er kan niet alleen ‘malware’ 

binnen sluipen in de computer maar zich ook vastzetten op onze 

‘innerlijke harde schijf’. Hoe zouden we ons innerlijk kunnen zuiveren.  

Het eerste wat bij me opkomt is het tijd nemen voor stilte. ‘In de stilte 

behoort een mens zichzelf toe’, zegt de Franse filosoof Gabriël Marcel. 

Stilte is dus meer dan de afwezigheid van verschillende vormen van 

geluid en lawaai. Nee, in de stilte gebeurt er iets, n.l. heeft men 

gelegenheid om  te luisteren naar zichzelf, naar hoe men ‘het werkelijk 

maakt’ in de verschillende lagen van het bestaan, lichamelijk, psychisch, 

geestelijk. In de stilte kan men dus op het spoor komen van wat het eigen leven opbouwt en in de weg 

staat. Dat kan leiden tot vragen over de levenspraktijk tot nu toe en of men niet moet ‘opruimen’ wat het 

leven in zijn verschillende lagen ongeproportioneerd belast. Smartphone is goed maar…..; een biertje is 

goed, maar…..; ik rijd graag auto, maar; mijn eetpatroon….. moet ik daar niet wat aan doen?  Mijn 

‘aanschafbeleid’ …?  

Het zijn van die vragen die kunnen leiden tot een eigentijdse manier van ‘vasten’, om gezuiverd en 

innerlijk vrijer des te beter Pasen te kunnen vieren.                                        A. Reijnen, Pastoor 

 

Parochieblad: 

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 21 maart 2019 

bij het secretariaat van onze pastorie. 

 

 

 

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


 
OPSTAAN, OPSTANDING, PASEN 

Iedere dag staan verreweg de meesten van ons op, alleen zieke mensen 

houden het bed. Door op te staan begeven we ons weer in  de wereld van 

levenden van alledag. Hoe de levensdag verloopt is een ander chapiter: 

dynamisch, vrolijk, gelukkig, verdrietig, vol stress, met troubles, 

teleurstellend, ongelukkig.  Vraag je iemand die met tegenslag te kampen 

heeft hoe het gaat dan is het antwoord vaak ‘het moet’. Iedere dag staat 

hij/zij op met de opgave te proberen het leven weer op te pakken en erin 

thuis te raken. Het is een poging tot opstaan uit de pech, het verdriet, de 

tegenslag. Of, waar dat opstaan te maken heeft met eigen (verkeerde) 

keuzes, een opstaan uit verslaving aan dingen die een mens niet echt 

gelukkig kunnen maken; een opstaan om ruimte te scheppen voor 

accepteren van jezelf, accepteren van het ‘anders zijn van de ander’, 

mededogen met en/of vergeving van de ander; tegemoetkomen van de ander. De evangelieverhalen 

staan vol van het ‘opstaan’ van mensen uit kwalen, uit bezeten zijn van ‘boze geesten’, uit vormen van 

negativiteit  t.a.v. zichzelf of medemensen, zelfs opstaan uit dood in de verschillende vormen waarin  

‘dood’ zich kan voordoen. Hoogtepunt daarin is de ‘opstanding’ van Jezus met Pasen; doorbraak van de 

uitzichtloosheid  van de dood, als gevolg van het hem, integere mens, aangedane martelingen en 

kruisdood. Heel zijn optreden stond tot in zijn dood, in dienst van het tot leven komen van mensen. Voor 

gelovige christenen is er samenhang tussen opstaan in zin verschillende vormen, opstanding en Pasen.  

Neergang en ondergang hebben niet het laatste woord. Zalig Pasen, mede namens de kerkbesturen 

van cluster ‘Morgenster’.       A. Reijnen, pastoor 

 

 
VOORBEREIDING KERKELIJK HUWELIJK 2019 
Degenen, die hun huwelijk kerkelijk ingezegend willen 
zien gedurende 2019 worden uitgenodigd om op drie 
achtereenvolgende dinsdagavonden, 19 en 26 februari 
en 12 maart bijeen te komen van 19.30-21.30 uur in de 
pastorie van Eys, Wezelderweg 14, 6287 AM  EYS. 
Tel 043-451 1243       e-mail: h.agatha.eys@hetnet.nl 
De voorbereiding wordt zoals gewoonlijk begeleid door  

dhr. en mevr. B en T. Drenth uit Heerlen en door 

Pastoor A. Reijnen. 

Aanmelding mogelijk tot en met zaterdag 16 februari  

via bovenstaande e-mailadres of op maandagen tussen 

9.00 en 12.00 uur of donderdagen van 14.00-16.00 uur 

via het hierboven aangegeven telefoonnummer.  

 
 

HEILIGE MISSEN IN  APRIL 2019: 
Maandag 1 april 19:00 uur   Gezinsmis – vasten 
Maandag 8 april 19:00 uur   Gezinsmis – vasten 
Zaterdag 13 april 19:00 uur  Gezinsmis – Palmpasen – m.m.v. de communicantjes 
Zondag 14 april 09:45 uur  Palmpasen 
Donderdag 18 april 19:00 uur  Witte Donderdag 
Vrijdag 19 april 09:00 uur  Goede Vrijdag viering met school 
   15:00 uur  Goede Vrijdag viering incl. kruisweg 
Zaterdag 20 april 21:00 uur  Paaswake  
Zondag 21 april  09:00 uur  Gezinsmis Pasen 
   11:00 uur  Hoogmis Pasen   
Maandag 22 april 11:00 uur  2de Paasdag met m.m.v. Hanzon Vocaal 
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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.   2 mrt. 19.00 uur Geen h.mis 
 

Zo.   3 mrt.   9.45 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma.   4 mrt. 19.00 uur Geen h. mis 
 

Wo.   6 mrt.  19.00 uur  Askruisje 
 

Za.   9 mrt. 19.00 uur Jaardienst André Kösters en ouders Kösters – Meens en 

ouders Duisings – Winthagen 

Jaardienst ouders Crutzen – Heuts 
 

Zo.  10 mrt.   9.45 uur Gest. Jrd. Ouders Souren – Kruyen 
 

Ma.  11 mrt. 19.00 uur Jaardienst ouders Hendriks – Haambuckers 

Ouders Debie – Pelzer en familie en Frans en Willem Pelzer 
  

Za.  16 mrt. 19.00 uur Zeswekendienst Tiny van Mullekom – Senden 

Jaardienst Leo Ploumen 

Jaardienst Bertha Coenen – van Wersch 

Gest. Jrd. Ouders Degens – Schijen en Finie 

Gest. Jrd. Ouders van de Weijer – Bremen 

Gest. Jrd. Ouders Noteborn - Reijnders 

Gest. Jrd. Ouders Schoffelen – Maassen en  

Mia Schoffelen - Mohnen 

Gest. Jrd. Martha Senden - Drummen 

Pierre Hambuckers (nms. Buurt Mesweg) 
 

Zo.  17 mrt.     9.45 uur Jaardienst ouders Blezer – Urlings 
 

Ma.  18 mrt. 19.00 uur Gezinsmis Thema: Kiezen - De verzoeking in de woestijn 

Voor alle parochianen 
 

Za.  23 mrt. 19.00 uur Gest. h.  mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Zo.  24 mrt.    9.45 uur Zeswekendienst Marcel Snackers 

Zeswekendienst Hein Hendriks 

Jaardienst Pierre Claessens 

Gest. Jrd. Ouders Grooten - Schrijvers 

Hein Grooten 
 

Ma.  25 mrt. 19.00 uur Gezinsmis  Thema: Wakker worden – De berg Tabor. 

Voor alle leden en overl. leden van het IVN afd. Eys 
 

Za.  30 mrt.  19.00 uur Jaardienst Jos Huppertz – Vaessen 

Jaardienst John Sauren 
 

Zo.  31 mrt.   9.45 uur 1e Jaardienst Paula Canisius – Houben 

Gest. h. mis ouders Vanwersch – Souren en familie 
 

 


