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3e  Nieuwsbrief dorpsfeest Eys 21  juni 2020       =>      
                                                                        We  zetten de  kerk  feestelijk  in het midden   

Het organiserend comité is reeds 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 gaat een ouderwets gezellig dorpsfeest worden, verbindend voor jong en oud.   
 
**  Wij zijn bijzonder verheugd u te informeren dat de dagtocht op zaterdag 25 april naar 
Munster en Nordkirchen is met 54 personen is volgeboekt. Betrokkenen zullen binnenkort 
verdere informatie toegestuurd krijgen. 
 
**  De schooljeugd van Eys gaat ook medewerking aan het dorpsfeest verlenen).  Groep 1 
t/m 4 gaan aan de slag met een kleurwedstrijd. Groep 5 t/m 8 krijgen 2 lessen, gegeven door 
historicus Luc Wolters, over de geschiedenis van ons dorp en de Agathakerk gevolgd door 
een rondleiding met bezoek aan de kerk en blik over Eys uit de kerktoren. 
 
**  Na de plechtige hoogmis op 21 juni wordt er een “dorpsbrunch” met verassing 
aangeboden. Hiervoor kan iedereen zich vooraf inschrijven en aanschuiven tegen betaling 
van € 7,-/p.p.   Een aanmeldingsformulier zal met het parochieblad van mei huis aan huis 
bezorgd worden.  
 
**  De feestelijkheden zullen o.a. plaatsvinden in een gezellig feestpaviljoen om en nabij de 
pastorietuin. Om organisatorische redenen en vanwege de veiligheid is er vergunning 
aangevraagd om de hele Wezelderweg dat weekend af te sluiten voor verkeer. De bewoners 
vragen wij om begrip en zullen hiervan nog t.z.t. persoonlijk op de hoogte gesteld worden. 

 

OVERLEDEN:  Op maandag 27 januari jl. is mevrouw  Riet Claesens – Grooten op 75 - 

jarige leeftijd overleden.  Haar uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 1 februari gevolgd door 

afscheid op ons kerkhof en crematie in stilte.  We wensen haar zoon Roger en echtgenote 

Jolanda, kleinkinderen Maud en Floor, familie en vrienden héél véél sterkte toe met haar 

verlies. 

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


OP WEG DOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 1: 

Na carnaval het feest van bruisende vitaliteit voor de één en dagen van wintersport voor de 

ander, begint voor christenen de Veertigdagentijd ter voorbereiding van het Paasfeest, Het is 

een tijd van bezinning en inkeer. In vroeger tijden had je in de parochies op zondagmiddag 

de zogenoemde ‘lijdensmeditaties’. Zij werden druk bezocht, zeker in de tijd van de 2e 

wereldoorlog (1940-1945) en gaven een structuur aan de toen ook ‘vastentijd; genoemde 

periode in het kerkelijk jaar. Allerlei gewoonten waren er ten dienste van een zekere 

‘onthechting’, wat afstand doen van waar men door werd ‘meegenomen’ om zo ruimte te 

scheppen voor ‘inkeer’. Op vrijdag werd er geen vlees gegeten, andere dagen werden we 

verondersteld te vasten of minder te eten dan gewoonlijk. Alleen mensen met zware 

beroepen zoals de ondergrondse mijnwerkers waren van deze praktijken uitgezonderd. De 

kinderen bewaarden de door de week gekregen snoep in een trommeltje tot de zondag, 

soms tot het einde van de vasten. Tegenwoordig wordt er eerder ‘gevast’ om te ‘lijnen’ met 

het oog op de gezondheid. Toch is niet iedereen tevreden met de eigen levenswijze, 

Menigeen voelt dat het leven onder druk staat en zou graag wat afstand nemen om wat meer 

‘tot zichzelf te komen’. De parochie wil degenen die dat willen een suggestie doen om een 

paar keer per week een moment van stilte te zoeken . Op dinsdag en vrijdag in de 

veertigdagentijd presenteren parochianen van cluster Morgenster een korte Bijbeltekst met 

de suggestie die bewust te lezen. (In afwijking daarvan verschijnt de eerste tekst op 

Aswoensdag, de dag dat de Veertigdagentijd begint). Er worden enkele vragen gesteld, die 

helpen bij een moment van bezinning. De teksten komen op de verschillende parochiesites 

en een aantal exemplaren komen te liggen achter in onze parochiekerken.                                                     

A. Reijnen, Pastoor                                                                                    

                                                  Zie  website :  www.parochie-eys.nl      

Leidraad voor bezinning:  

Het begin:    We proberen een moment tijd te nemen en het stil te maken in onszelf, wat ons  
                    bezig houdt even los te laten. Daarbij kan het enige tijd bewust  in en uit te  
                    ademen helpen. 
Vervolgens:   Lees de aangegeven tekst langzaam en nog een keer.  
Vragen:  Overweeg en beantwoordt voor jezelf de gestelde vragen. 
 

DIENSTEN in April 2020 

Zaterdag 4 april 19:00 uur Gezinsmis Palmpasen m.m.v. communicantjes 

Zondag   5 april 09:45 uur Palmpasen 

Donderdag 9 april 19:00 uur Witte Donderdag 

Vrijdag   10 april 09:00 uur Goede Vrijdagviering samen met onze schoolkinderen 

   15:00 uur Goede Vrijdagviering inclusief kruisweg 

   19:00 uur Kruisentocht 

Zaterdag 11 april 21:00 uur  Paaswake 

Zondag   12 april 09:00 uur Gezinsmis Pasen 

   11:00 uur Hoogmis Pasen 

Maandag 13 april 11:00 uur 2de paasdag m.v.m. Hanzon Vocaal 

 

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


OP WEG DOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 2:                                                                      
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 b.v. 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                                                                         

 

Vasten………………   
 
                                                                                                         

Voortdrijvend in de chaos 
door de menigte verdrukt, 
terug in de werkelijkheid  
onder de dagelijkse dingen gebukt 
       Nog wat dronken van de drank 
       en de oorverdovende geluiden 
       beginnen we aan de grote schoonmaak  
       hier in het Zuiden 
Zes weken lang 
vasten in de dagen 
om ons weer voorbeeldig 
te gaan gedragen 
    We stappen in het rustige ritme 
    van de realiteit 
    ieder weer in de passen 
    van de alledaagsheid 
    

 

 

 



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 mrt.   9.45 uur Jaardienst ouders Souren – Kruijen 

 

Ma.   2 mrt. 19.00 uur Jaardienst ouders Hendriks – Haambeukers 

Ouders Debie – Pelzer en Frans en Willem Pelzer 
 

Za.   7 mrt. 19.00 uur Zeswekendienst Wiel Grooten 

Jaardienst André Kösters en ouders Kösters – Meens en 

ouders Duisings – Winthaegen 

Jaardienst ouders Crutzen – Heuts 

Ouders van de Weijer - Bremen 
 

Zo.   8 mrt.   9.45 uur Voor alle parochianen 
 

Ma.   9 mrt. 19.00 uur Gezinsmis 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 14 mrt.  19.00 uur Jaardienst Leo Ploumen en Hein Muyrers 

Gest. Jrd. Martha Senden – Drummen 

Gest. Jrd. Ouders van de Weijer – Bremen 
 

Zo. 15 mrt.   9.45 uur Jaardienst Bertha Coenen – van Wersch 

Jaardienst Wim en Rije Gulpen 

Gest. Jrd. Ouders Degens – Schijen en Finie 

Gest. Jrd. Hubert en Maria Vanwersch – Mannens 
 

Ma. 16 mrt. 19.00 uur  Gezinsmis 

Voor alle leden en overleden leden van het IVN afdeling Eys 
 

Za. 21 mrt. 19.00 uur Jaardienst ouders Schoffelen- Maas 

Gest. Jrd. Ouders Noteborn - Reijnders 
 

Zo. 22 mrt.   9.45 uur Zeswekendienst Riet Claessens – Grooten 

1e Jaardienst Sjra Horbach 

Jaardienst Pierre Claessens 

Jaardienst Ouders Blezer – Urlings 

Jaardienst Bertha en Hub Urlings – Jongen 

Gest. Jrd. Ouders Grooten – Schrijvers 

Christine Grooten – Nijskens (collecte) 

Hein Grooten  

Wiel Grooten (collecte) 

Frans Thiessen 
 

Ma. 23 mrt.  19.00 uur Gezinsmis 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 28 mrt. 19.00 uur Bijzondere intentie 
 

Zo. 29 mrt.   9.45 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma. 30 mrt. 19.00 uur Gezinsmis 

Gest. Jrd. Sjeng Senden en overl. fam. Senden – Lenaerts                                              

 


