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PASEN 

Al regent het nog zo hard, al lopen de rivieren over en staat er water in de stad, het duurt maar even, de zon 

breekt vast en zeker door en maakt alles weer droog : Goede Vrijdag loopt uit op Pasen. 

ZALIG PAASFEEST 

 

Soms huil je van verdriet en je denkt dat gaat nooit meer over, maar er komt een dag dat je weer vrolijk bent en 

het verdriet vergeten is: Goede Vrijdag loopt uit op Pasen. 

ZALIG PAASFEEST 

Al is de winter nog zo koud, al ligt de sneeuw ’n meter dik, na de winter komt de lente. 

Kijk maar om je heen, ieder jaar opnieuw gaat alles weer leven: Goede Vrijdag loopt uit op Pasen. 

ZALIG PAASFEEST 

Al gaan er mensen dood, zo dood als een boom in de winter, zo dood als een graankorrel begraven in de 

grond, toch komt alles weer goed. De boom krijgt blaadjes, de graankorrel groeit omhoog… krijgt honderd 

nieuwe korreltjes en de mensen…? 

Kijk naar Jezus, Zijn Goede Vrijdag loopt uit op Pasen…….Hij laat nog steeds van zich horen. 

ZALIG PAASFEEST                Kees Harte, Woorden met elkaar 

60-JARIG PRIESTERFEEST PASTOOR KURRIS 

Dit jaar viert pastoor Fons Kurris zijn 60-jarig priesterfeest. Hij was pastoor in Eys van 1982 tot 1999. Als mede-

oprichter is hij nog steeds actief lid en adviseur van de Goretti stichting, welke  financiële steun geeft aan 

diverse projecten, allen gericht op de allerarmsten in Zuidwest India, alsmede middels een sponsorprogramma 

dat zorgt voor een opleiding voor kinderen aldaar. 

Het jubileumfeest was gepland op zondag 19 april met om 11.00 uur een plechtige hoogmis in de basiliek van 

O.L. Vrouw “Sterre der Zee” te Maastricht. Wegens de maatregelen t.g.v het coronavirus gaat dit NIET door. 

Indien u een kaartje wilt sturen is het adres:  St. Pieterstraat 72-B02       6211JP Maastricht. 

PALMZONDAG EN PAASZONDAG 

=> Palmzondag zijn tussen 10.30 en 12.00 uur gewijde palmtakken af te halen bij de ingang van de kerk; ook  

     hier verzoeken wij u de afstand van minimaal 1,5 meter te respecteren. 

=> Paaszondag zullen wij om 11.00 uur de klokken luiden  

=> Paaszondag gaat pastoor Reijnen voor in de eucharistieviering te Wittem. Deze begint om 11.00 uur en is  

     te volgen op  “you tube”.  Zie de website van Wittem   www.kloosterwittem.nl/live 

Ook is het goed om te weten dat de volgende vieringen op landelijke en regionale tv te volgen zijn: 
 

Goede Vrijdag: om 15.00 uur Kruisweg met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2 
Paaszaterdag: om 23.15 uur live uitzending van de Paaswake vanuit de Munsterkerk in Roermond met onze 
hulpbisschop Mgr. Everard de Jong bij de KRO op NPO 2 
1e Paasdag: om 11.00 uur live uitzending van de viering van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond door 
onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2 en bij de L1  
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4e  Nieuwsbrief dorpsfeest Eys 21  juni 2020 => We  zetten de  kerk  feestelijk  in het midden   
 
Het had zo mooi kunnen worden, maar het coronavirus speelt het organiserend comité behoorlijk parten en is 
daardoor genoodzaakt in overleg met het kerkbestuur, de volgende besluiten te nemen: 
 
- De geplande dagtocht naar Münster op 25 april gaat niet door en  
  verschuift naar later dit jaar of eventueel naar 2021. 
- Het dorpsfeest, voorzien op 21 juni, gaat niet door en zal in 2021 
  gehouden worden. Een geschikte datum wordt later dit jaar bepaald. 
- Het jubileumboek/feestgids zal ook volgend jaar uitgegeven worden. 
 
                                                              Alvast een woord van dank aan meerdere plaatselijke ondernemers  
                                                              welke  reeds hun steun aan de organisatie van het feest en  
                                                              jubileumboek hadden toegezegd.  
  
                                                             Wij zullen er volgend jaar zeker een mooi jubileumfeest van maken !  
 

 

VASTENACTIE 

De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor de Vastenactie door de leden van het Missiecomité 

gaat dit jaar vanwege de coronavirus-maatregelen niet door. 

Wilt u een bijdrage storten om de Vastenactie te steunen dan kan dit op  

bankrekeningnummer:  NL68RABO 0147 51 6625   t.a.v. jhvliex  ( Missiecomité Eys-Wahl-

Nijswiller)  

 

OVERLEDEN:   

- Op zaterdag 28 februari is op 63 jarige leeftijd in het hospice te Mamelis overleden dhr. Fons Vaendel. Zijn 

crematie vond in stilte plaats op 4 maart. 

- Zondag 1 maart is op 82 jarige leeftijd thuis overleden dhr. Michel Creusen. Zijn uitvaart met schutterseer 

vond plaats zaterdag 7 maart, gevolgd door begrafenis op ons kerkhof. 

- Donderdag 26 maart is mevr. Clara Wenders – Limpens op 83 jarige leeftijd overleden. In besloten kring 

vond haar uitvaart en crematie plaats op 3 april. 

- Zaterdag 28 maart is dhr. Fer Gulpen op 66 jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart in besloten kring vond plaats 

zaterdag 4 april, gevolgd door crematie.   

- Woensdag 1 april is mevr. Anna Boots – Lendfers op 77 jarige leeftijd te Kerkrade overleden. Haar uitvaart 

en begrafenis op ons kerkhof vond plaats op 6 april. 

Wij wensen hun partners, (klein-)kinderen, familie en vrienden veel sterkte met het verlies van hun dierbare. 

NACHTMIS 24 DECEMBER OM 22.30 UUR   

Op verzoek van de koren Octavia en St Cecilia zal de nachtmis dit jaar om 22.30 uur beginnen. Dit in verband 

met de beschikbaarheid van hun nieuwe dirigent Bart van Kerkvoort. 

VERVALLEN MISINTENTIES EN GESTICHTE JAARDIENSTEN 

Vanwege het coronavirus zijn er in de maanden maart, april en mei geen kerkdiensten en vervallen  de 

geplande intenties.  Het kerkbestuur heeft derhalve het volgende besluit genomen: 

- Gestichte jaardiensten  worden met 1 jaar verlengd; indien u dit niet wilt verzoeken wij u dit kenbaar te maken 

aan ons secretariaat. 

- afzonderlijk bestelde intenties ( incl. 6 wekendiensten of jaardiensten)  verschuiven naar een later tijdstip. U 

dient hiervoor zelf met ons secretariaat contact op te nemen.  

 

COLLECTES 

De opbrengst van de collectes in de periode  van 1 januari t/m 1 maart bedroeg € 4.061,12  

( incl. extra diensten ) 

 



 

 

 

ALLES  (B)LIJKT  ANDERS. 

In de situatie waarin we sinds de uitbraak van het coronavirus verkeren lijkt niets meer normaal. ‘Normaal’ was 

ons doen en laten zoals we gewend waren in de situatie vóór de uitbraak. We konden onze gang gaan. We 

konden overeenkomstig onze financiële positie kopen wat we wilden en wanneer 

we wilden;  op pad gaan te voet, met elektrische fiets, met auto, bus, trein, 

vliegtuig; elkaar bezoeken, evenementen, concerten, feesten. Heel veel was 

mogelijk. De voorzieningen waaronder de gezondheidszorg waren van dien aard, 

dat we erop konden rekenen.  

Momenteel is bijna alles anders, geen knuffels, omhelzingen, handen schudden 

meer, maar afstand, anderhalve meter; geen groepsbijeenkomsten, 

vergaderingen, evenementen en partijtjes meer; kerkelijke vieringen afgelast, 

uitgezonderd uitvaarten en huwelijken met een beperkt aantal mensen. Alles lijkt 

anders. Datgene waaraan we niet meer zo gewend waren, is plotseling (weer) 

gebleken: we hebben niet alles in handen, we zijn kwetsbaar; we ervaren de 

betrekkelijkheid van ons bestaan.  De WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie) 

is van mening dat zelfs een ‘lockdown’, d.w.z. een land, de wereld afsluiten, niet helemaal afdoende kan zijn om 

ons te beschermen. Wat nu?  

Op allerlei manieren wordt ernaar gezocht om deze crisis met zijn lichamelijke, sociale en economische 

gevolgen te boven te komen. Wij, in het welvarende Westen mogen dan nog van geluk spreken. We hebben 

ruime middelen op het gebied van de gezondheidszorg maar ook financieel en economisch. Maar de ‘rijke 

wereld’ voelt zijn verantwoordelijkheid toch ook voor ‘de arme wereld’ en de vluchtelingen. Helpt de crisis ons 

om opnieuw ons bestaan onder ogen te zien? Te beseffen dat we het leven hebben ‘gekregen’ en er dankbaar 

voor te zijn. Te doen waarvoor we op deze aarde zijn: in goedheid, liefde en solidariteit het leven met elkaar te 

delen? 

OP WEG NAAR PASEN. 

Ook dit is dit jaar anders. De gewone route van Veertigdagentijd met Palmzondag en Goede Week kan niet in 

het gebruikelijke ritme plaatsvinden. Er zijn geen openbare vieringen. Toch is Pasen het voornaamste feest van 

ons, christenen. God blijkt erin opgewassen tegen de dood. Daar waren eerder al 

tekenen van, bijvoorbeeld bij de profeet Elisa, man Gods, die een dood kind aan zijn  

moeder teruggaf. Met Pasen vieren we dat God zijn Zoon en Mensenzoon, een van 

ons, Jezus Christus opwekt uit de dood. Overigens na een leven van inzet van zijn kant 

en van verzet van de kant van  degenen, die Hem niet wilden aanvaarden. Met 

Kerstmis vierden we zijn  geboorte, mens geworden Woord van God: ‘Gods Woord is 

vlees geworden en heeft onder ons gewoond’. Dan volgt zijn leven van  vermanende en  

liefdevolle woorden, van daden van weldoen, van godsgetrouwheid, van delen van ons 

levenslot tot in lijden en dood. Wat er gebeurt na zijn intocht in Jeruzalem, door ons 

gevierd op Palmzondag, draait voor Hem en zijn leerlingen uit op een regelrechte 

teleurstelling. Hoe wispelturig kunnen  mensen zijn. Jezus onderkent het. Hij houdt zijn 

Laatste Avondmaal (Witte Donderdag) met zijn leerlingen ‘in het bewustzijn  dat Hij van God, zijn en onze 

hemelse Vader was uitgegaan en naar Hem terugkeerde’. Hij drinkt de lijdensbeker tot de laatste druppel leeg 

en sterft de dood van een misdadiger op de dag die we Goede Vrijdag zijn gaan noemen. Een dag gebeurt er 

niets (Paaszaterdag) tot ’s avonds in de Paaswake de klokken weer gaan luiden en melden: Jezus is verrezen’. 

Tot ons geluk. In Hem zijn wij. Hij is onze hoop. De Goede Week moeten we anders doorbrengen dan 

gebruikelijk. Kijk op wat  de TV u biedt.  

 



HET LOT VAN JEZUS EN HET ONZE 

Op het eerste gezicht is ons lot onvergelijkbaar met dat van Jezus. We leven in totaal andere omstandigheden. 

De mensheid heeft enorme ontwikkelingen doorgemaakt en vooruitgang geboekt, wetenschappelijk, technisch, 

op het gebied van kennis, informatie en mobiliteit. 

Maar er zijn ook overeenkomsten. We blijven kwetsbaar. We ervaren dat op het ogenblik heel duidelijk. Heel het 

leefsysteem dat we hebben opgebouwd staat onder druk. We ervaren ook, dat de huidige crisis veel positieve 

reacties oproept: aandacht voor elkaar, rekening houden met elkaar, hulp bieden aan elkaar, zorgvuldig 

omgaan met elkaar. Toch blijft  ook de andere kant zichtbaar in mensen die proberen te profiteren van de nood 

van anderen, van hun kwetsbaarheid, behoefte aan aandacht en hulp. Erg is dat, maar klaarblijkelijk blijft de 

mogelijkheid tot misbruik naast de onbaatzuchtige liefde ons eigen. Dat betekent dat in dit opzicht de mens niet 

is veranderd. Dagelijks ervaren we die twee kanten van ons bestaan, de goede en de kwade kant. Welnu in díe 

wereld, de onze , waarvan wij allemaal deel uitmaken  treedt Jezus in Godsnaam binnen. Hij roept ons op de 

weg te gaan van de liefde, Hij geeft ons aanwijzingen om vrij te worden en niet de weg  te gaan van het kwaad. 

Egoïsme achterwege te laten. Hij ervaart tegenstand  van de mensen die van anderen profiteren, en met behulp 

van het voorhanden wetssysteem onder druk zetten. He zijn mensen die bedacht zijn op de handhaving van 

hun eigen machtsposities, geldzucht, mening dat ze beter zijn dan anderen. Jezus wordt er het slachtoffer van, 

zoals er in onze tijd ook slachtoffers vallen. De ‘weg, waarheid en leven’, die Jezus is, laat zien dat het zo niet 

hoeft, dat dodelijk kwaad overwinbaar  is. Dat we daaraan niet hoeven mee te doen. Pasen is daarvan de 

bezegeling. God is sterker dan het kwaad dat tot de dood leidt. Dat besef moge met Pasen (opnieuw) in ons tot 

leven komen.  

Mede namens pastor Franssen en de kerkbesturen van cluster Morgenster wens ik u een heilzame Goede 

Week en een Zalig Pasen. A. Reijnen, pastoor. 


