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NATIONALE ZIEKENDAG  8 september 2019 

We kennen allemaal wel iemand die een ziekte 

onder de leden heeft. En dan geen griepje of een 

vervelende verkoudheid, maar iets ernstigs, vaak 

chronisch. Veel mensen weten welke impact dat 

heeft op het leven van de zieke en zijn naasten. 

Deze zieken worden dan ook op Nationale 

Ziekendag in het ‘zonnetje gezet’. 

Nationale Ziekendag, de tweede zondag van 

september, is een initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de 

vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de 

zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving en om contact tussen 

zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen. 

 

VRIJWILLERGSDAG zondag 22 september 2019 

Het kerkbestuur gaat op zondag 22 september de jaarlijkse bijeenkomst houden voor al 

haar vrijwilligers.  Deze wordt gehouden in de pastorietuin en bij slecht weer in pastorie of 

patronaat.  Om meer vrijwilligers in de gelegenheid te stellen hieraan deel te nemen is 

ook nu weer gekozen om te beginnen aansluitend aan de hoogmis; dus vanaf 10:45 uur 

tot omstreeks 14:00 uur.  Gelieve deze datum alvast te noteren. 

 

 

WERELDMISSIEDAG 

Op zondag 20 oktober om 09:45 is er een wereldmissiedag viering m.m.v. Hanzon 

Vocaal. 

 

PAROCHIEBLAD: Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve 

in te leveren vóór 26 september 2019 bij het secretariaat van onze pastorie. 
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BEZIG OP AARDE 

Een paar jaar geleden las ik een Duits boek waarvan de auteurs zich bezig hielden met 

datgene wat het leven van mensen vult en zin geeft.  Ze vroegen zich af of geloof en kerk 

daarin een rol spelen.  Ze legden er de nadruk op dat wij ‘geen ander leven hebben dan 

het concrete leven van alle dag op onze aarde’.  Dat zinnetje is in mijn geheugen blijven 

hangen. We zijn mensen van deze aarde, leven in de tijd en omstandigheden van nu.   

We zijn geen bovennatuurlijke wezens.   We zijn van hier en leven ons bestaan van 

alledag met onze mogelijkheden en beperkingen.   We zijn partner van deze man of 

vrouw, we horen thuis in dit gezin, volgen een of andere opleiding, zijn aan het werk, 

vullen ons maatschappelijk leven en onze vrije tijd en hebben onze reële en virtuele 

contacten.  We staan aan het begin van onze levensloop, zijn er al een stuk in onderweg 

of neigen naar het einde.  Met nadenken, piekeren, plannen, met doen en laten vullen we 

onze dagen.  Het is goed om te erkennen dat wij in de volle zin leven op deze aarde.   

Hier moeten we de zin van ons leven vinden.  Maar in de vrijheid die we hebben om ons 

leven te beamen en keuzes van invulling te maken, speelt ook verantwoordelijkheid mee 

voor wat we doen en laten.  We worden goed en kwaad gewaar, liefde en haat, 

aantrekkingskracht en afkeer, oorlog en vrede, beleving van eigenbelang en van 

solidariteit met elkaar, misbruik en zorgvuldigheid van omgang, oorlog en vrede, macht en 

machteloosheid, kracht en kwetsbaarheid.   Dat alles terwijl we bezig zijn op aarde, op 

zoek naar zin, op zoek naar geluk.  We ondergaan en maken mee.  We hebben het leven 

zelf in handen, zo lijkt het, maar ook niet. ‘Het leven’ wordt als groter ervaren dan wij zelf. 

Velen ontmoeten  daarom God, in hun ‘bezig zijn op aarde’, dat zij ervaren als ‘gekregen’. 

 

Ook degene, die het slecht getroffen heeft en ook de mens op het verkeerde pad verdient 

als mens erkend te worden.  Ook ‘de gekooide mens’ in de penitentiaire inrichting 

(uitdrukking van aalmoezenier Achiel Nys) is een mens.  Waarschijnlijk staan we daar niet 

iedere dag bij stil.  Ondervinden we voldoende  elkaars erkenning, hulp, troost en 

ondersteuning  zoals we dat minstens bij tijd en wijle ook voor onszelf verlangen?          

En als het over godsdienstigheid gaat, zouden we niet God kunnen ontdekken in dit, ons 

dagelijkse leven: in de verwondering over wat we hebben ontvangen, hoe we gegroeid 

zijn; hoe ons leven verloopt.  En zoeken we in te vullen wat het betekent om een gelovige 

mens te zijn, vinden we ‘Gods wil’ niet precies in het vervullen van onze dagelijkse 

opgaven?  Ook christengelovigen zijn mensen van deze aarde. Wij delen ons menselijk 

levenslot met alle andere mensen.  We geloven dat we mensen van God zijn als we op 

de juiste manier, d.w.z. met liefde en overgave en in trouw, onze dagelijkse  opgaven 

vervullen .  Oos ‘Herrgöttje’, met ons als een mensenzoon op onze aarde, heeft niet 

anders gedaan.  Hij heeft er alles voor over gehad en zit nu aan ‘Gods rechterhand’. 

Bemoedigend, toch?                                                                      A. Reijnen, pastoor 

 

 

 

 

 
 

 



GORETTISTICHITNG VRAAGT HULP VOOR GEVOLGEN OVERSTROMINGEN IN 

INDIA  

India kampt momenteel met hevige overstromingen met dramatische gevolgen. Er zijn 

veel slachtoffers en veel huizen zijn onbewoonbaar. De mensen zijn ondergebracht in 

opvangkampen. De nood is heel groot. Ook het gebied waar de sponsorkinderen van de 

Gorettistichting wonen, is zeer ernstig getroffen.   

Zuster Maria Goretti en zuster Joel Lasrado hebben de Gorettistichting geinfomeerd over 

de rampzalige situatie die is ontstaan door de overstromingen en de behoefte aan hulp. 

De totale omvang van de ramp is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er 

veel geld nodig is voor de eerste levensbehoeften en om alles weer op te bouwen.  

De zusters verzoeken de Gorettistichting om aandacht en hulp.   

 

Op de site  www.gorettistichting.nl  treft u meer informatie aan. U kunt ook 

een e-mail sturen naar  info@gorettistichting.nl  of bellen met 06-50218760.  

Wanneer u wil helpen kan dat door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL41 

RABO 0147595002 t.n.v. Gorettistichting o.v.v. Watersnood India.  

 

 

 

Wat je zaait zul je oogsten 

 

Diep in je ziel ligt een akker verborgen 

die je dagelijks mag verzorgen 

 

Plant het zaad van je hoop daarin 

dan ontkiemt een nieuw begin 

 

Bewerk de akker met positief denken 

dan kun je ruimschoots water schenken 

 

Bloei als een roos die de akker verfraait 

en je zult oogsten wat je zaait 
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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 
 

Zo.   1 sep.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Franken – Sintzen 

Marcel Snackers (nms. buurt) 

Hein Muyrers en Leo Ploumen 
  

Ma.   2 sep. 19.00 uur Geen h. mis 
 

Za.   7 sep. 19.00 uur Geen h. mis 
 

Zo.   8 sep.   9.45 uur Gest. Jrd. Ouders van der Linden - Lacroix 

Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie 

Overleden fam.leden v.d. fam. Scheepers en fam. Sieben 

Jacob Schreuders (nms. buurt) 

Joep en Billa Schreuders – Aarts (collecte) 
 

Ma.   9 sep. 19.00 uur Jaardienst Hub Loomans 

Hub Ortmans en ouders Mobers en  

ouders Haambuckers – Schijns 

Ouders Debie – Pelzer en fam. en Frans en Willem Pelzer 

Jos Huppertz – Vaessen  

Hub Boon (nms. Hanzonstraat) 
 

Za. 14 sep. 19.00 uur Jaardienst Hub Canisius en voor Paula Canisius - Houben 

Jaardienst Bertje Born – Jaspers en Louis Born 

Gest. Jrd. Werner en Willy Schmetz - Heinen 

Tiny van Mullekom – Senden (nms. buurt) 

Hein en Joanna Van Wersch – Voncken 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

Voor levende en overleden leden v.d. Kampioendoders 

van 1952 en 1953 
 

Zo. 15 sep.   9.45 uur Bijzondere intentie 
 

Ma. 16 sep. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 21 sep. 19.00 uur Gezinsmis   Oogstdankviering m.m.v. Agrariërs 

Sjra Horbach (collecte) 

André Kösters en familie 
 

Zo. 22 sep.   9.45 uur Oogstdankviering 

Paters Jos van Passen, Paul Revermann en Aad Hofstede 
 

Ma. 23 sep. 19.00 uur Voor alle parochianen 
 

Za. 28 sep. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Loneus – Berger en zoon Sjef 
 

Zo. 29 sep.   9.45 uur Gest. H. mis ouders Vanwersch – Souren en familie 
 

Ma. 30 sep. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 


