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Neem je tijd 

‘Ik heb geen tijd!’ ‘Hij heeft geen tijd!’ ‘Jij hebt geen tijd!’ 

We hebben het allemaal toch zo geweldig druk!   Nooit waren er zoveel ‘drukdoende’ mensen 

en ook nooit was er zoveel eenzaamheid!  Vaders en moeders wachten dikwijls eindeloos 

op ’t bezoek van hun kinderen. Die hebben geen tijd! Zieken en gehandicapten zien de gezonden 

haastig voorbijsnellen. Die hebben het zo druk!  Gehuwden en gezinnen beginnen te leven als 

vreemden, want ze hebben geen tijd meer voor elkaar.  

En kleine attenties vragen toch zo weinig tijd. Een kort bezoek, een goed 

woord, een glimlach, een dankbare zoen. Er kan zoveel warmte en 

genegenheid liggen in een gezellig samenzijn, een begrijpend luisteren, een 

verrassen telefoontje, een opbeurend bezoek, een zelfgemaakt geschenk, een 

vrolijke brief, een kleinigheid bij een feestje. 

Schrap toch uit je leven die deprimerende ‘ik heb geen tijd’-mentaliteit. 

Durf weer te leven, los van dat dodende tempo. Gebruik je tijd om een heel goed mens te zijn 

voor je medemensen.                                                                                Phil Bosmans, ‘Menslief ik wens je vrede en 

alle goeds’ 

 
 
MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST-INDIA  

 
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters 
verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met 
de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke 
naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak 
slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp 
van straattheater bewust van de gevaren.  
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone 
Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te 
verkondigen.  
Helpt u mee? In de week van 21 oktober a.s. zullen de leden van het Missiecomité ook weer de 

zakjes met uw bijdrage ophalen.                                       Voor meer informatie: www.missio.nl   
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21 Juni 2020:  Viering kerkinwijding parochie H. Agatha 250 jaar geleden  

Naast de kerkelijke feestdagen, processies en andere gebeurtenissen willen wij in 2020 stilstaan bij het 

feit dat het dan 250 jaar geleden is dat onze kerk werd ingewijd. We gaan dit vieren op 

 zondag 21 juni 2020 middels o.a. een plechtige hoogmis.   

Binnen het kerkbestuur kwam het idee naar voren om de verdere invulling te laten doen door een klein 

comité, bestaande o.a. uit vertegenwoordigers van de verenigingen, welke een band met de kerk 

hebben, zijnde de zangkoren, harmonie St Agatha en schutterij St Sebastianus.   

Reeds aan het einde van de 12e eeuw stond er op de Boerenberg in Eys een kerk die eigendom was 

van het Sint-Pauluskapittel te Luik. In 1712 werd het oude kerkgebouw herbouwd. 

In 1732-34 werd de herbouwde kerk vervangen door het huidige gebouw, dat iets ten zuidwesten van 
het vorige gesitueerd werd. Dit gebeurde in opdracht van Ferdinand von Plettenberg, de toenmalige 
graaf van het rijksgraafschap Wittem waartoe een deel van Eys behoorde. Ze werd in barokke stijl 

opgetrokken naar een ontwerp van de 
Duitse bouwmeester J.C. 
Schlaun uit Westfalen en gebouwd onder 
het toezicht van de jonge Akense 
bouwmeester Johann Joseph Couven. 
Schlaun was in dezelfde periode ook 
verantwoordelijk voor de bouw van 
het klooster van Wittem. De barokstijl 
waarin beide bouwwerken zijn gebouwd is 
vrij weinig te vinden in de streek, het wordt 
gekenmerkt door de ui-vormige 
torenspitsen. 

In 1745 werd het oude kerkgebouw 
afgebroken, maar het duurde tot 1770 dat 
de nieuwe kerk werd ingewijd. 

 

In 1934-1935 werd de kerk onder architectuur van Nic Ramakers vergroot met aan weerszijden van het 
koor twee zijruimten die volgens dezelfde stijl als de kerk opgetrokken werden. 
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https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_von_Plettenberg&action=edit&redlink=1
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Barokarchitectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Conrad_Schlaun
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Redemptoristenklooster_(Wittem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ui_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nic_Ramakers


 

Alf Franken stopt na 38 jaar dirigentschap kinderkoor 

73 Jaar geleden ( 1946 ) kwam meester Johan Kokkelmans met het idee om een kinderkoor op te 

richten. Onder zijn dirigentschap werd het al snel een succes met veel (hoofdzakelijk ) kerkelijke zang 

ter ondersteuning en opluistering van de erediensten.  

Alf Franken, muziekleraar van beroep,  nam in 1981 het dirigentenstokje over. Naast het zingen tijdens 

erediensten in de kerk ( Gezinsmissen, Kerstconcert, Pasen en Kerstmis ) werden er ook  

“mini-concertjes” gegeven bij ouderen in verzorgingshuizen of elders. 

Aanvankelijk kon hij beschikken over  20 a 30 kinderen ( vanaf groep 4 ) , echter gaande de tijd werden 

het er steeds minder en moest hij zelfs een beroep gaan doen op kinderen van groep 3, jazelfs van 

groep 2.  Deze ultieme poging om als kinderkoor te blijven voortbestaan was tevergeefs en heeft 

verleden maand Alf Franken dan ook met pijn in hart de beslissing genomen te stoppen met het 

dirigentschap.  

Enkele begeleidende  ouders van het kinderkoor gaan zich beraden hoe en of het kinderkoor doorgaat.   

In 2016 vierde het kinderkoor nog het 60 jarig bestaansfeest, bij welke gelegenheid Alf door pastoor 

Reijnen geëerd  werd met de Agathaspeld.  

De parochiegemeenschap van Eys dankt Alf voor zijn geweldige staat van dienst ( 38 jaar dirigent !! ) 

en inzet om de jeugd de kunst van muziek en zingen bij te brengen . 

Klokken luiden ter kennisgeving van overlijden parochiaan 

Vroeger was het vanzelfsprekend dat de “doodsklokken” geluid werden, waarmee bekend gemaakt 

werd dat een dorpsgenoot / parochiaan was overleden. De tijden zijn echter veranderd en weet pastoor 

of het kerkbestuur soms niet eens dat er iemand in ons dorp is overleden en/of willen de nabestaanden 

dat er niet geluid wordt. 

Indien de pastoor of het kerkbestuur ( 043-4511243 ) door de familie  op de hoogte gesteld wordt van 

een overlijden van een parochiaan zal er altijd geluid worden, tenzij de nabestaanden dit niet wensen. 

 

Overleden 

- 25 Augustus is op 94 jarige leeftijd te Susteren overleden Mw. Bertien Lauvenberg -  Gulpen.  

Haar uitvaart en begrafenis op ons kerkhof vond plaats zaterdag 31 augustus. 

- 18 September is op 72 jarige leeftijd te Valkenburg overleden Mw. Lieske Vanhommerig – Hamers. 

De uitvaart gevolgd door begrafenis op ons kerkhof vond plaats dinsdag 24 september. 

We wensen hun (klein-)  kinderen en  overige familie sterkte toe met het verlies van hun dierbare. 
 
Doopsel 
Op 1 september zijn gedoopt: 
-  Loek Essers , zoontje van Danny en Sandra Essers – Nicolaije. 
- Ties Gulpen , zoontje van Mark en Richelle Gulpen – Winthaegen en broertje van Mees. 
We wensen ouders, broertje en dopelingen Gods zegen en héél véél geluk toe.  
 
Agenda: 

- zaterdag 2 november om 18.00 uur    : Allerzielenviering op kerkhof met gezinsmissengroep. 

- zondag 3 november om 15.00 uur      : Allerzielenviering. 

- vrijdag 29 november om 09.00 uur     : Gezinsmis 1e  Advent. 

- zaterdag 30 november om 19.00 uur  : 1e Advent 

- zondag 1 december om 09.45 uur      : 1e Advent en viering St Ceciliafeest van 

                                                                 kerkelijk zangkoor St Cecilia en dameskoor Octavia                                                                                                                                                                                    

 
Parochieblad 
Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 24 oktober 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.   5 okt. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Delarosette – Mertens 

Gest. Jrd. ouders Thiessen – v.d. Broek 

Ouders v.d. Weijer – Bremen 

Ouders Olischlager – Lumey 
 

Zo.   6 okt.   9.45 uur Gest. Jrd. Mia en Stef Boltong – Janssen 
 

Ma.   7 okt. 19.00 uur  Ouders Debie – Pelzer en familie en Frans en Willem Pelzer 

Hub Boon (nms. Hanzonstraat) 
 

Za.  12 okt. 19.00 uur Jaardienst Frans Schouteten 

Jaardienst Elly Gulpen – Gehlen 

Jaardienst Juun Gulpen en Maud 

Jaardienst Théresia en Harie Cox - Lardinois 

Gest. Jrd. Ouders Senden – Hendrickx 

Pierre Hambuckers (nms. buurt) 

Tiny van Mullekom – Senden (nms. buurt) 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

Jac Gulpen 

Jacob en Lena Schreuders – Aarts (nms. buurt) 
 

Zo..  13 okt.   9.45 uur Jaardienst ouders Houben – Schümmer en zoon Jos en 

gezusters Houben 

Jaardienst ouders Hubert en Lieschen Houben – Schümmer 

en zoon Jan 
 

Ma.  14 okt. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za.  19 okt. 19.00 uur 1e Jaardienst Jetta Bindels – Bartholomé  
 

Zo.  20 okt.   9.45 uur WERELDMISSIEDAG m.m.v. Hanzon Vocaal 

Hein Hendriks (nms. Kerk. Zangkoor St. Cecilia) 
  

Ma.  21 okt.  19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za.  26 okt.  19.00 uur Gest. Jrd. Ouders Pasmans – van Laar 

Gest. Jrd. Ouders Schmetz – Heinen 

Sjra Horbach (collecte) 
 

Zo.  27 okt.   9.45 uur Jaardienst Desireé Cox – Coemans 

Jaardienst Miep Tijchon - Havenith 

Ouders Xhonneux – van Kan en kinderen 
 

Ma.  28 okt. 19.00 uur Voor alle parochianen 

 


