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Leo van Mullekom : net geen 65 jaar koster:                                                                        
Begin dit jaar is Leo van Mullekom om gezondheidsredenen moeten stoppen als koster en organist. 
Op de valreep heeft hij zijn 65 jaren kosterschap net niet gehaald.  
In een dankdienst op zondag 24 november willen wij hier toch bij stilstaan. Na afloop is er in de 
pastorie de gelegenheid om Leo te feliciteren en/of te danken voor zijn trouwe dienst al die jaren.  
 

Aan alle jongens en meisjes van “Klavertje Vier” en hun ouders: 
Op zaterdag 2 november om 18.00  uur is er een Allerzielendienst op het kerkhof van Eys. 
Het kerkhof is dan mooi verlicht met kaarsjes.  
Tijdens deze viering van ca. 20 minuten herdenken we alle mensen die zijn overleden.  Iedereen die 
een geliefde overledene wil herdenken is van harte welkom, ook al is deze elders begraven.  
Het zou fijn zijn als je hierbij aanwezig kunt zijn, voor zover mogelijk samen met je papa, mama, opa 
of oma.  Vraag aan je ouders of je in de tuin een bloemetje mag plukken, want tijdens de viering 
gaan wij een bloemetje leggen op het graf van een familielid, een bekende of zomaar iemand.  
Denk er aan om een zaklamp mee te nemen. 
Graag tot ziens op 2 november bij de ingang van het kerkhof.       Gezinsmissenwerkgroep Eys 
 

Heilige missen in DECEMBER 2019: 
Vrijdag 6 dec  09:00 uur gezinsmis 2de advent 
Vrijdag 13 dec  09:00 uur gezinsmis 3de advent  
Vrijdag 20 dec  09:00 uur gezinsmis 4de advent 
Zondag 22 dec 16:00 uur kerstconcert 
Maandag 23 dec 19:00 uur geen H. Mis                                     
Dinsdag 24 dec 18:00 uur gezinsmis 
   23:00 uur Nachtmis 
Woensdag 25 dec 09:45 uur 1e kerstdag 
Donderdag 26 dec 11:00 uur 2de kerstdag 
Zaterdag 28 dec. 19.00 uur geen h. mis 
Maandag 30 dec 19:00 uur geen H. Mis 
 

Collectes:  De opbrengst v.d. collectes in de periode 1 juli t/m 30 september 2019 bedroeg             
€ 1.978,48 (inclusief extra diensten).     Hartelijk Dank hiervoor. 
 

Parochieblad: 

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór  
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21 november 2019 bij het secretariaat van onze pastorie. 

 

DE ‘HEMELSE’ MENS.    

Wat moeten we daarmee? In een vorig artikel in onze parochiebladen en –sites werd 

toch duidelijk gezegd, dat we van déze aarde zijn; dat we in déze tijd leven en in déze 

omstandigheden. Wat moeten we dan met de uitdrukking van bijvoorbeeld de brief aan 

de christenen van het, tegenwoordig Turkse, Kolosse dat we ‘hemelse mensen’ zouden moeten/kunnen zijn? 

Willen we dat wel? Is het niet in strijd met wat eerder werd gezegd? Haalt het ons niet uit onze concentratie 

ons geluk híer te zoeken en verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van déze aarde op ons te nemen? De 

opmerking van Paulus’ brief betekent een relativering van het hier-en-nu- alles-uit- de-kast-moeten-halen om 

gelukkig te zijn. Maar naast de ervaringen van geluk en ons thuis voelen in het leven hebben we ook 

ervaringen van pech, van leed, van twijfel, ban beperktheid, van eindigheid. Die veroorzaken twijfel, 

onzekerheid, leed, soms wanhoop. Als je dan alle kaarten op ‘het aardse’ hebt gezet lijkt het leven je uit de 

vingers te glippen. De verzuchting ‘mijn God’ kom dan spontaan naar voren uit de grond van ons bestaan.  De 

Goede Tijding (Evangelie) van Jezus leert ons, dat naast het gevoel ‘God, mijn God, waarom hebt U mij 

verlaten’ er een ‘gebed, in ons kan ontstaan, ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’. Het is een zich 

toevertrouwen aan een Werkelijkheid die groter is dan wij zelf en ons  ten goede leidt bij alles wat ons 

overkomt. Degene die dat doet is ‘een hemelse mens’. Ik denk dat veel gelovige mensen zo zijn gestorven. In 

dat vertrouwen vieren we ook Allerheiligen en Allerzielen van onze dierbaren, die ons zijn voorgegaan in leven 

en dood.  We vertrouwen erop dat ze hun bestemming hebben  bereikt en goed af zijn.                                                                                                                         

 

IK WAAG HET EROP. (Bericht voor jongeren en ouderen) 

Ik waag het erop aan jongeren de suggestie te doen zich voor de toekomst in te zetten voor de waarden van 

het Evangelie. Ik zie de lezers van dit stukje al wat meewarig glimlachen. Waar komt onze pastoor nu mee 

aan? Dat is toch helemaal niet meer van deze tijd. Dat moge zo zijn, maar, terwijl ik hoop dat u doorleest, durf 

ik het aan om te zeggen, dat als iedereen doet wat in de geest van de tijd past, dat het dan een knotssaaie 

boel wordt: iedereen denkt en doet dan hetzelfde; we menen vrij te zijn, maar zitten gevangen in zogenoemde 

‘geest van de tijd’. Gelukkig zijn er altijd mensen, die anders denken en willen en daarin hún vrijheid beleven. 

Zo, naar ik hoop, degenen, die -enigszins tegendraads t.a.v. de opvattingen van deze tijd- zich verdiepen in 

de aanwijzingen van het Evangelie. Als het goed is vinden ze daar een gids voor een zinvol leven rond 

kernwaarden als erkenning van een liefdevolle God en liefde voor de medemens. En geloof me, het is de 

moeite waard om daar je leven voor in te zetten. Ik spreek uit ondervinding, ook in deze tijd. Een paar 

mogelijkheden daartoe zijn de kerkelijke ambten van priester, diaken en pastoraal werkende. Je kunt zelfs de 

steun van een gemeenschapsleven zoeken in den kloosterorde. Dat vraagt weliswaar de nodige studie en 

voorbereiding, maar de meeste jongeren volgen ‘so wie so’ al een vervolgopleiding. Er valt in elk geval over 

de geschiktheid ervan te praten.   Jullie pastoor kan je daaromtrent meer inlichtingen verschaffen.                                                                                                                                                 

 

MOOI OM TE ERVAREN.   

In het Zorgoverleg van onze cluster Morgenster hadden we het tijdens onze vergadering van 14 oktober  over 

‘eenzaamheid’, een onderwerp dat momenteel veel belangstelling krijgt. Het is immers een verschijnsel, dat 

zich hoe langer hoe meer voordoet in onze ingewikkelde samenleving. Zoals u kunt begrijpen heeft een 

Zorgoverleg daar ‘zorg’ over. Maar dan is het toch prachtig en ook ontroerend als er voorbeelden worden 

aangehaald van mensen in onze dorpen, die zich klaarblijkelijk innerlijk geroepen voelen om zich het lot aan 

te trekken van mensen die zorg nodig hebben: zieken, gehandicapten en eenzamen. Zulke ‘zorgverleners’ 

doen dat onopvallend, bescheiden, onbaatzuchtig maar niettemin effectief. Ik denk, dat het ons tot 

dankbaarheid mag stemmen dat er in een tijd van de op- zichzelf- gerichte mens, nog (zoveel) mensen zijn 

die zich ontfermen over degenen, die zorg en aandacht nodig hebben. De mentaliteit die daarvoor nodig is 

kunnen we proberen zo goed mogelijk te bevorderen bij jong en oud. Overigens blijft het een punt van zorg 

hoe degenen te benaderen die hun  huis niet (meer) uitkomen en zich afsluiten voor (alle) hulp. Ze lopen 

gevaar zich op te sluiten in eenzaamheid. Dat is erg jammer.                                         

 

                                                                                                                     A. Reijnen, pastoor  



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 nov. 18.00 uur 

19.00 uur 

Allerzielenviering kerkhof  Gezinmissenwerkgroep 

Zeswekendienst Lieske Vanhommerig – Hamers 

Jaardienst Tüen Duckers 

Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie 
 

Zo.   3 nov.   9.45 uur 

 

15.00 uur 

 

Tiny van Mullekom – Senden (nms. buurt Um d’r Hof) 

Mathieu Cox (Eyserheide) 

Viering Allerzielen 
 

Ma.   4 nov. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za.   9 nov. 19.00 uur Gest. Jrd. Ouders Bindels  Schijnen 

Pierre Hambuckers (collecte) 
 

Zo. 10 nov.   9.45 uur Gest. Jrd. Jean Vaessen 

Gest. Jrd. Ouders v.d. Berg – Hensgens en zonen  

Hub en Sjef 

Gest. Jrd. Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma. 11 nov. 19.00 uur Andrees Voncken en Marieche Lauvenberg 
 

Za. 

 

 

 

 

 

 

Zo. 

16 nov. 

 

 

 

 

 

 

17 nov. 

19.00 uur 

 

 

 

 

  

  

   9.45uur 

Jaardienst Frans Meijs en ouders Starmans - Crutz 

Hub Boon (nms. Hanzonstraat) 

Sjra Horbach (collecte) 

Lieske Vanhommerig – Hamers (nms. buurt Um d’r Hof) 

Mathieu Gulpen en Elly Gulpen – Gehlen en overl. ouders 

 

Uit dankbaarheid 

Ma. 18 nov. 19.00 uur Gest. h.  mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Sjaak Cox en wederzijdse ouders en voor Willem 
 

Za. 23 nov. 19.00 uur Jaardienst Lena Schreuders – Aarts 

Jacob Schreuders (nms. buurt) 

Billa en Joep Schreuders – Aarts (collecte) 
 

Zo. 24 nov.   9.45 uur Dankdienst 65 jarig kosterschap Leo van Mullekom 

Tiny van Mullekom - Senden 
 

Ma. 25 nov. 19.00 uur Bijzondere intentie 
 

Vr. 29 nov.   9.00 uur Gezinsmis 1e advent 

Za. 30 nov. 19.00 uur 1e Advent 

Uit dankbaarheid 



OVERLEDENEN NOV. 2018 TOT NOV. 2019  
        

 

 

Elly Senden – Meijs 
 

Frans Thiessen 
 

Agnes Bessems – Widdershoven 
 

Marcel Snackers 
 

Tiny Van Mullekom – Senden 
 

Hein Hendriks 
 

Sjra Horbach 
 

Hub Boon 
 

Bertien Lauvenberg – Gulpen 
 

Lieske Vanhommerig - Hamers 
 

Anita Van Nieuwkerke 

 

 

 

 


