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Jaargang 39                             nr.  02                            februari 2020 

 
KERK…een groep van mensen die midden in deze wereld wil staan, maar tegelijkertijd ook gelooft in een God die met 

hen door deze wereld trekt. 

KERK…een groep van mensen die angstig is om deze wereld en wat er in gebeurt, maar tegelijkertijd ook gelooft dat ze 

samen iets aan deze wereld kunnen veranderen. 

KERK…een groep van mensen die stamelend en stotterend op zoek is  naar datgene wat bidden is, maar toch niet kan 

nalaten om iedere keer weer opnieuw bijeen te komen. 

KERK…een groep van mensen die teruggaat op die man uit Nazareth, in zijn voetspoor wil treden… ook vandaag nog.                        

Frans, in : Jonge Kerk, Apostolaat van het gebed, 

2e  Nieuwsbrief dorpsfeest Eys 21  juni 2020    => We  laten  de  kerk  feestelijk  in het midden    
Het organiserend comité is al druk bezig met het uitwerken van de activiteiten en programma rond zondag  
21 juni , de dag waarop we vieren dat onze kerk 250 jaar geleden werd ingewijd.  
Het moet een ouderwets gezellig dorpsfeest worden, verbindend voor jong en oud.   

@ In het kader van dit feest is er zaterdag 25 april een dagtocht gepland naar Munster en   
                  Nordkirchen. Verdere informatie vindt u in de bijlage van dit parochieblad. 
             @ Indien u nog oude foto´s heeft van de kerk of van Eys zijn deze nog altijd welkom. 

 

Uitloting renteloze obligaties kerkhof 

Op 6 januari jl. heeft de jaarlijkse en tevens de laatste uitloting plaatsgevonden van de obligaties conform de 

voorwaarden behorende tot de renteloze obligatielening, uitgeschreven door het kerkbestuur van de H. 

Agathakerk te Eys, ten behoeve van de uitbreiding en renovatie van het kerkhof. De uitgelote nummers zijn: 

7  9  23 26 52 68 78 84 95 101 110 118 122 134 152 172 217 249 257 302 306 323 325 337 345 349 377 394 

407 482 487 501 525 541 562  Alle obligatiehouders zijn inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Wij bedanken iedereen van harte voor de deelname aan dit project! 

Overleden 

Op zaterdag 4 januari  is mevrouw  Christine Grooten-Nijskens  op 69-jarige leeftijd thuis overleden.  Haar 

uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 10 januari gevolgd door begrafenis op ons kerkhof. 

De heer Wiel Grooten is op 72-jarige leeftijd op 6 januari te Heerlen overleden. 11 Januari vond zijn 

uitvaartdienst plaats in onze kerk, gevolgd door crematie in besloten kring. 

We wensen echtgenoot, resp. echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden heel veel sterkte toe. 

 

Opbrengsten Collectes 

- Kerkdiensten van 1 oktober t/m 31 december ( incl.  extra diensten ) :       € 2.110,60 

- Kerstconcert waarvan de opbrengst was tbv project van onlangs overleden pater G. Hofstede        €     344,-  

 

Cijfers 2019:     Doopsels: 15,   Eerste H. Communie: 4,  Huwelijken: 1,  Overledenen:  8 

mailto:h.agatha.eys@hetnet.nl
http://www.parochie-eys.nl/


 

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.   1 feb. 19.00 uur Gezinsmis   Maria Lichtmis 

Mia Conjaerts - Theunissen  

Ouders Franssen - Maas en zoon Jan 

Ouders van de Weijer – Bremen 

Na h. mis Blasiuszegen 
 

Zo.   2 feb.   9.45 uur Maria Lichtmis 

Zeswekendienst Paul Van Wersch 

1e Jaardienst Tiny van Mullekom – Senden  

Jaardienst Hein Muyrers en Michel Senden 

Gest. Jrd. ouders Hendriks – Spork 

Jan Beckers 

Na h. mis Blasiuszegen 
 

Ma.   3 feb. 19.00 uur Uit dankbaarheid 
 

Za.   8 feb.  19.00 uur Viering H. Agatha  m.m.v. Harmonie St. Agatha 

Pierre Hambuckers ( collecte) 

Voor leden en overleden leden van Harmonie St.Agatha 

Na h. mis relikwieverering 
 

Zo.   9 feb.   9.45 uur Viering H. Agatha 

Gest. Jrd. Harie Houben 

Na h. mis relikwieverering 
 

Ma.  10 feb. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za.  15 feb. 19.00 uur Dialectmis m.m.v. Carnavalsver. De Öss en de Össkes 

Jaardienst Gène Derksen 

Gest. Jrd. Ouders Duckers – Baggen 

Voor leden en overl. leden van carnavalsver. De Öss en 

de Össkes 
 

Zo.  16 feb.   9.45 uur Zeswekendienst Christine Grooten – Nijskens 

Jaardienst José Schouteten – van de Berg 

Jaardienst Otto Janusch 
 

Ma.  17 feb. 19.00 uur Hub en Paula Canisius – Houben 
 

Za.  22 feb. 19.00 uur Geen h. mis 
 

Zo.  23 feb.   9.45 uur Bijzondere intentie 
 

Ma.  24 feb. 19.00 uur Geen h. mis 
 

Wo.  26 feb. 19.00 uur Askruisje 
 

Za.  29 feb. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

    



Dagtocht naar Münster zaterdag 25 april 2020  

In het kader van de viering 250 jaar inwijding van de St Agathakerk wil 

het comité “250 jaar kerkwijding” op 25 april een dagtocht organiseren 

naar Münster en Nordkirchen.  

Waarom Münster en Nordkirchen ?  Hier leefden en werkten Johan 

Conrad Schlaun en Ferdinand von Plettenberg, respectievelijke 

architect  en opdrachtgever van onze kerk en de kloosterkerk in 

Wittem.  

Münster is vooral bekend vanwege het gotische stadhuis waar in de 

“Friedensaal” op 15 mei 1648 de Spaans-Nederlandse vrede getekend werd  en een einde 

kwam aan de 80-jarige oorlog. Het is ook de stad waar architect Johan Conrad Schlaun in 

Duitse barokstijl de St Clemenskerk en diverse gebouwen heeft ontworpen. 

Tijdens de stadswandeling zal een gids ons dit laten zien. 

Daarna brengen we een bezoek aan Nordkirchen waar  Ferdinand von Plettenberg aan 

JC Schlaun de opdracht gaf om ontwerpen te maken voor een kerk ( met een voor Eys 

herkenbare toren ) als ook een gigantisch grote barokke waterburcht ( ook wel het 

Westfaalse 

Versailles 

genoemd ).  

 

 

 

-  

Onderstaand de verdere gegevens:  

- Vertrek vanuit Eys om ca. 8.00 uur 

- Terug in Eys om  ca. 21.00 uur  

- Kosten busreis inclusief gids :  € 27,-/pp  bij 40 deelnemers  en  € 35,-/pp bij 30 

deelnemers 

- Gelegenheid om in alle rust de stad verder te bekijken. 

- Lunch en overige kosten zijn voor eigen rekening. 

- Minimaal aantal deelnemers dient 30 personen te zijn. 

In verband met reservering van bus en gids dient de aanmelding uiterlijk 24 februari te 

gebeuren en wel bij: 

- Arthur Prakken : Eyserbosweg 5  6287 NA Eys    043-4511334 of  

fam.prakken@kpnmail.nl 

of 

- Ad Broers : Mesweg 43  6287 BG Eys    043-4511719    of  amg.broers@home.nl  

mailto:fam.prakken@kpnmail.nl
mailto:amg.broers@home.nl


OP WEG DOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  

Na een hopelijk bruisend carnaval kokt een tijd van bezinning, de Veertigdagentijd, voorbereiding  

op het Paasfeest. 

De Pastoraatsgroep. ‘denktank’ van de parochies Wahlwiller, Nijswiller en Eys (cluster ‘Morgenster’) 

heeft het plan opgevat om bij die bezinning behulpzaam te zijn. Parochianen uit de verschillende 

parochies is gevraagd een korte Bijbeltekst, gebruikt in de betreffende week in de  Veertigdagentijd, 

uit te kiezen. Zij voorzien deze van enkele hulpvragen ter ondersteuning van de bezinning.  Iedere 

week op dinsdag en vrijdag zijn de teksten te vinden op de sites van onze parochies. Iedereen die 

wil kan er gebruik van maken. 

De adressen van de verschillend sites zijn als volgt:  

www.kerk-wahlwiller.nl 

www.parochie-eys.nl 

http://members.ziggo.nl/st.dionysius-nijswiller/  

De Pastoraatsgroep 

 

PS. Wie maken deel uit van de Pastoraatsgroep? Van Nijswiller Michel Pricken (en in verband met 

het maken van een beleidsplan Hugo Savelberg); van Wahlwiller Wim Hendriks; van Eys Arthur 

Prakken, José Nass-Vaessen, José Niessen-Berger en Theo Dahlmans (secretaris). Pastoor A. 

Reijnen is voorzitter. De leden zijn benoemd door de verschillende kerkbesturen. 

 

Wat kunnen we doen om ons voor te bereiden op Pasen? 

Traditionele vormen waren bidden, deelname aan de kerkelijke vieringen op zondagen en in de 

zogenoemde Goede Week. Ook het zich onthouden van vlees op de vrijdag was gebruikelijk. 

Tegenwoordig worden vasten en onthouding eerder beoefend met het oog op de bevordering van 

de eigen gezondheid. In hoeverre beide ook nu nog gepraktiseerd worden om zich te ‘onthechten 

aan het eigen ik’  weet ik niet. Bij ‘onthechting’ nam men afstand van zichzelf, van allerlei vorm van 

gehechtheid bv. van slechte gewoonten, van het steeds op de voorgrond willen staan of in het 

middelpunt van de belangstelling.  ‘Onthechting’ maakte, zo was de opvatting,  een mens geestelijk 

sterker, beter bestand tegen tegenvallers, geduldiger. Bovendien schiep men in zichzelf ruimte voor 

stilte, voor gebed, voor bezinning, voor aandacht voor de medemens en God. ‘Onthechting’ lijkt 

momenteel echter een moeilijk woord. Sinds de jaren zestig immers hebben we geleerd voor 

onszelf op te komen,  gevoelig te zijn voor onze rechten en ervoor te zorgen dat we tot ons recht 

komen, voor onze meningen uit te komen. Het heeft het zelfrespect van menigeen aanzienlijk 

bevorderd.  Het lijkt echter raadzaam te beseffen, dat we met velen zijn met wie we samen moeten 

leven. Afstand doen van (iets van) zichzelf was/is ook de gedachte achter het geven van geld voor 

goede doelen tijdens de Veertigdagentijd. Onze Vastenactie is eruit voortgekomen. Zij richt onze 

aandacht tijdens de Veertigdagentijd op mensen buiten ons, die wonen in gebieden van armoede. 

We geven van wat wij bezitten om hen te helpen. Het is nog altijd een goede mogelijkheid van 

voorbereiding op Pasen. Maar er zijn wellicht ook nog andere, voortkomend uit de creativiteit van de 

mens van nu.    A. Reijnen, pastoor 

http://www.kerk-wahlwiller.nl/
http://www.parochie-eys.nl/
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Vensters van het hart 

Wat ogen zien, dringt binnen in het hart. Het kan ons blij maken of ook heel droevig. 

Het kan ons soms zo diep raken, dat we er ziek van zijn. 

Ogen zijn de vensters van ons hart. Wie ze opent voor het licht, voor de zon overdag, 

voor de mooie dingen en voor de sterren in de nacht, is een blij en gelukkig mens. 

 

Met licht en meer moois in onze ogen komt er kleur in ons anders zo grijze leven. 

Positief kijken wil zeggen: kijken naar de goede kant, naar de kant van het licht, 

waar alles helder is, waar je vreugde vindt. 

Negatief kijken wil zeggen: kijken naar de donkere kant, waar alles grijs en mistig is, 

waar men struikelt en valt, waar geen uitzicht meer is, maar angst en vertwijfeling. 

Phil Bosmans, Leven is de moeite waard 

 
 


