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Jaargang  39                       nr.  5                                         mei  2020 
 
TIJDENS CORONACRISIS 
Is elke zondag de kerk geopend van 10.30 uur tot 12.00 uur, voor een rustig moment voor 
uzelf….. door gebed, bezinning, of om een kaarsje aan te steken en een hostie te 
ontvangen. 
 

OVERLEDEN  
-  Dhr. Jan Thiessen is op 93 jarige leeftijd te Gulpen overleden.   
Zijn uitvaart was op dinsdag 14 april jl. gevolgd door de begrafenis op ons kerkhof.  
We wensen zijn familie en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van hun dierbare. 

 
DE HOOP  
(Dit is het laatste artikel dat Pastoor René Graat verleden maand nog in het parochieblad van het 
cluster Terlinden schreef over HOOP, met verwijzing naar het coronavirus waaraan hij zelf onlangs is 
overleden ) 
 
- De Hoop in ons is dat wat ons zegt dat leven sterker is, zoals de lente die onweerstaanbaar 
doorgaat en die geen angst met zich wil meedragen maar bomen groen maakt en vogels laat zingen. 
 
- De Hoop, dat zijn de leraren op school die hals over kop de school opnieuw moeten uitvinden, die 
nu misschien nog wel meer werk hebben als anders. 
 
- De Hoop dat zijn de jonge mensen die, aanvankelijk blij met deze onverwachte “vakantie”, nu een 
gevoel van verantwoordelijkheid ontdekken voor hun scholing. 
 
- De Hoop dat zijn al die ouders die creatief nieuwe bezigheden ontdekken voor hun gezin, nu thuis 
en misschien “mobile-free” momenten weten te vinden zonder dat beeldschermen deze tijd samen 
verstoren. 
 
- De Hoop, dat zijn al die mensen in witte, gele, groene, blauwe of doorzichtige jassen en pakken die 
dag en nacht klaar staan voor corona – en andere – patiënten. En ook al die mensen die zorgen voor 
ouderen, mensen in de zorg die zich zorgen maken over kwetsbaren, die kaartjes en tekeningen 
sturen naar ouderen die alleen zijn, of boodschappen voor hen doen. 
 
Misschien kunnen we straks zeggen: corona heeft ons geholpen om echte waarden van het leven en 
de gemeenschap te herontdekken. We hebben nu de tijd om daar eens over na te denken. 
Missen werden uitgesteld. Voor sommigen onder ons is dit pijnlijk; we willen samen ons geloof 
vieren. Misschien kan deze beperking ons helpen de waarde van het persoonlijk gebed te 
herontdekken. 
                                                                                            René Graat mhm, 

Pastoor cluster Terlinden. 
Parochieblad: 

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren              

vóór 21 mei 2020  bij het secretariaat van onze pastorie. 

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


 

 

 

 

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN APRIL 2020  Pastorie 26 april 2020 
 

Dierbare parochianen, 

    HET IS STIL IN ONZE KERKEN 

Het was stil in onze parochiekerken in de zo genoemde Goede Week en Pasen. Tot nog toe ieder 

jaar was er gelegenheid samen in onze kerken de weg te volgen, die Jezus moest gaan door lijden 

en dood. Aan de hand van zijn verhaal konden we degenen indachtig zijn die in onze tijd te lijden 

hebben onder de machten van het kwaad. Met Pasen vierden we samen dat God opgewassen is 

tegen lijden en dood, zichtbaar geworden in de opstanding van Jezus, als eerste van ons allen.   Dit 

jaar waren de Goede Week- en Paasvieringen niet mogelijk.      

Het blijft de komende tijd stil in onze parochiekerken, tot nog toe altijd plekken waar we bij 

elkaar kwamen om te bidden, te luisteren, de namen te noemen van onze overledenen, 

(communicanten en vormelingen) het Christusbrood met elkaar te breken en  te delen. En als onze 

parochiekerken op zondag tussen 10.30 en 12.00 open zijn voor een gebed en het opsteken van een 

kaars, is dat nu slechts mogelijk op gepaste afstand. Van minstens anderhalve meter. En doen we 

onze doden uitgeleide dan mogen er nog slechts dertig aanwezigen zijn, verspreid over het 

kerkgebouw. Vreemd, waar normaal bij een uitvaart de kerk (grotendeels) vol zit.   

Het is ook stil in de pastorie. Het secretariaat is telefonisch tijdens kantooruren en via  de mail 

bereikbaar. Alle vergaderingen en bijeenkomsten van groepen zijn afgelast. De koren repeteren niet, 

‘Samenscholingen’ van meerdere mensen zijn niet toegestaan. Vreemd allemaal. Ook voor ons, 

pastores, is het een vreemde tijd.  

 

HET GEVAARLIJKE VIRUS ! 

Het gevaarlijke coronavirus en de genomen overheidsmaatregelen hebben ons leven overhoop 

gehaald.. Veel van wat normaal was kan en mag momenteel niet. In plaats van de handdruk, de 

omhelzing, de arm om de schouder, de knuffel, de ontmoeting, het elkaar nabij komen, is het leven 

op afstand gekomen. Dat laatste raakt ook in he bijzonder onze bejaarden en inwoners van 

zorgcentra en hun families. Vereenzaming ligt op de loer.  Maar er staat ook wat tegenover: er is 

aandacht en zorg voor elkaar, meer dan anders, ook in onze dorpen. Aandacht en zorg zijn de motor 

van veel creativiteit om de negatieve gevolgen van de crisis op te vangen. Dat is bemoedigend, 

toch…..?     

Er is nog geen vaccin er is nog geen ‘coronaprik’ zoals de griepprik. En zolang die er 

niet zijn moeten we er alles aan  doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan,  wat het 

ons ook kost. Het kan nog een tijd duren voor dat vaccin er is. We zitten nu in een crisis en we zijn er 

nog niet uit.   

Die maatregelen raken ons allemaal, ook in onze dorpen, de een nog meer dan de ander. Het 

is best moeilijk om goed om te gaan met de ons opgelegde beperkingen en de extra belasting die dat 

met zich meebrengt? We denken aan ouders met kinderen. De scholen van basis- en voortgezet 

onderwijs zijn dicht, slechts open voor de opvang van een beperkte groep kinderen. Het is een heel 

nieuwe ervaring om buiten de (grote) vakantie de kinderen gedurende zo lange periode  thuis te 

hebben. Dat vraagt de nodige soepelheid, geduld, uithoudingsvermogen en creativiteit.      

 Misschien zijn er ook een aantal onder jullie, die thuis moeten werken. Maar er kunnen ook 

dorpsbewoners zijn hun baan dreigen te verliezen of zonder inkomsten komen te zitten ondanks alle 

steunmaatregelen van de regering. De horeca (in ons toeristisch gebied), de evenementen, de 

planning van feesten, zijn ook bijzonder getroffen.  

Hoe gaat het met onze voormalige dorpsbewoners die nu in Zorginstellingen verblijven?  Die 

zijn momenteel dicht voor bezoek. Dat is erg voor hen, die zo graag bezoek ontvangen. Dat is ook 

erg voor degenen, die zo graag uit genegenheid en zorg een bezoek brengen. Nogmaals: het is 

hartverwarmend te zien hoe én verzorgenden én familieleden dit op proberen te vangen. 

Gelukkig is er veel aandacht voor elkaar, veel bereidwilligheid om met elkaar zorgvuldig om te 

gaan. Veel bereidheid  elkaar te helpen. Het valt te hopen dat we het volhouden.  



 

 

 

 

 

AANLEIDING TOT BEZINNING ? 

Leidt de uitbraak van het coronavirus tot bezinning? Wat opvalt is de uitlating van menigeen: 

‘zoals we tot nu toe leefden, zo kon het toch ook niet langer’. Wat zegt dat? Duidt het niet op een 

zekere ongerustheid, op een gevoel van een (heimelijk) onbehagen? Dat gevoel wordt ingevuld in de 

zin als Jeangu Macroy dat uitte in het dagblad Trouw van zaterdag j.l. (Macroy is de geboren 

Surinamer, die Nederland zou vertegenwoordigen op het Europese Songfestival van dit jaar, dat nu 

uitgesteld is tot het volgend jaar). Hij zegt: ‘we denken dat we alles in de hand hebben, maar dat is 

niet zo. Het virus maakt ons nederig en leert ons dat het de hoogste tijd is ons gedrag te 

veranderen’. Geluiden van dezelfde strekking vallen regelmatig te beluisteren. 

Hoe negatief het virus ons momenteel ook in de greep houdt, hoeveel moeite we ons ook moeten 

getroosten om de verspreiding ervan tegen te gaan, het zou ook wel eens een positief gevolg 

kunnen hebben. Dat we n.l.  ervaren dat we deel uitmaken van een Werkelijkheid die ons omvat in 

plaats van dat wij die in eigen hand hebben. We maken deel uit van onze aarde met haar dag en 

nacht, lucht en water, dieren en de planten (lees het Boek van de Schepping uit de bijbel, hst. 1 en 

2). Die werkelijkheid omvat ons maar is ons ook toevertrouwd om ervoor te zorgen en zorgvuldig te 

gebruiken. 

 

    GELOOF ALS ONDERSTEUNING ? 

Kan ons geloof als christen van betekenis zijn? Een gebed kan de mentaliteit in ons versterken 

om in Godsnaam zorgvuldig en aandachtig met elkaar om te gaan. Enkele weken geleden stond op 

onze sites en in onze parochiebladen een ‘gebed in deze tijd van coronacrisis’ met als kern: ‘Doe ons 

beseffen dat Gij (God) met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren’.   

Betekent het gaan naar onze parochiekerken een steun voor een stil gebed en het opsteken 

van een kaars? Onze kerken zijn op zondag open tussen 10.30 en 12.00 u. 

TV- en radio- uitzendingen landelijk, regionaal en lokaal kunnen een ondersteuning bieden van ons 

vertrouwen dat we, wat er ook gebeurt, in Gods hand zijn. Tot Hem kunnen we bidden als Onze 

Vader. Ook teksten op onze parochiesites of in onze bladen kunnen helpen. 

 Het is goed dat die bezinning er is. Het is goed dat we mogen leven vanuit ons geloof in Gods 

liefde voor de mens. En het zal fijn zijn als we elkaar in onze parochies weer kunnen ontmoeten om 

het pad van gelovige bezinning samen verder te gaan en het Brood voor onderweg met elkaar te 

breken en te delen. Moge Gods zegen met ons zijn. Mogen we gezond blijven. Mogen we de crisis 

met elkaar uithouden Hartelijke groet, 

Mede namens collega pastor A. Franssen,   A. Reijnen, pastoor  
 

 
JAARLIJKSE KLEDINGACTIE  MISSIE-COMITE VERPLAATST. 
De voor mei 2020 geplande KLEDINGACTIE van het missie-comité Eys, Wahl- en Nyswiller vindt, 

vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis, geen doorgang.  De inzamelingsactie wordt 

verplaatst naar oktober 2020.  

Wij willen u vragen, indien mogelijk, de kleding zolang thuis te bewaren.  

Wanneer dat niet mogelijk is, kunt u de kleding ook afgeven bij: 

 

Pastorie Wezelderweg 14 - Eys   

Dhr. J. Senden Wittemerweg 13 - Eys tel. 043-4511203 

Mevr. M. Didden Hoebigerweg 33 (onder carport) - Eys tel. 043-4511851 

Dhr. J. Sevarts             Nachtegaalstraat 9 - Eys                         tel. 043-4512034 

 

Is niemand thuis, zet de zak(ken) dan gewoon bij de deur of bij de garage.  

Heeft u nog vragen over de kledingactie, dan kunt u contact opnemen met 06-50218760. 

De opbrengst is zoals altijd, bestemd voor de Gorettistichting. Wilt u meer weten, kijk dan op de site 

www.gorettistichting.nl of stuur een mail naar info@gorettistichting.nl. 

http://www.gorettistichting.nl/
mailto:info@gorettistichting.nl


 

 
Toelichting op het financiële jaar 2019  
 

Ter afsluiting van het jaar 2019 hierbij een korte toelichting op het financiële overzicht van onze parochie 
H. Agatha, Eys.  

Inkomsten 
Ondanks de hogere inkomsten van de kerkbijdrage (€ 1.200; 4%) en de collectegelden (€ 3.600; (30%), 
hebben we ruim € 4.000 minder ontvangen ten opzichte van 2018. Dit is te wijten aan de lagere 
opbrengsten uit Heilige Missen, bezittingen en grafrechten.  

Uitgaven 
Aan de uitgavenkant zijn we erin geslaagd om de uitgaven te verlagen. Maar, zoals u in het overzicht kunt 
zien, zijn de uitgaven ook in 2019 veel hoger dan de inkomsten. Het gevolg hiervan is dat we in 2019 ca. 
€ 8.000 meer uitgegeven dan ontvangen hebben (ten opzichte van het negatieve saldo van ca. € 7.000 in 
2018).  
Als kerkbestuur zijn we natuurlijk erg verheugd over de toegenomen kerkbijdrage en hopen dat in 2020 
ook de parochianen die tot op heden niet of niet meer deelnemen aan de kerkbijdrage, overwegen hier 
ook (weer) aan deel te gaan nemen. Dit in het belang van onze geloofsgemeenschap en de sociale 
functie die wij als parochie hebben en waarop iedere parochiaan in zowel goede alsook slechte tijden een 
beroep mag doen.   
 
Het mag duidelijk zijn dat het in leven en actief houden van een parochie de nodige organisatorische en 
financiële inspanningen vereist. Deze inspanningen worden met plezier verricht door het kerkbestuur met 
aan het hoofd natuurlijk onze meneer pastoor Reijnen. Het zou voor ons echter niet mogelijk zijn om onze 
parochie draaiende te houden zonder uw financiële steun en de inzet van onze vele vrijwilligers. 
 
Onze rekeningen en boeken zijn na controle door dhr. A. Broers (lid kerkbestuur) en dhr. N. Bergmann 
(geen kerkbestuurslid) voor akkoord bevonden, waarna wij de jaarrekening van onze parochie H. Agatha 
(geaccordeerd door het kerkbestuur), ter goedkeuring aan het Bisdom hebben aangeboden.  
 
Tot slot hopen wij als kerkbestuur dan ook nog jaren te mogen rekenen op uw aller sympathie, steun en 
participatie bij de activiteiten die er toe bijdragen onze geloofsgemeenschap levendig en voor iedereen 
interessant te maken en te houden. 
Bent u geïnteresseerd in de financiële huishouding van onze parochie en wilt u hier verder over 
geïnformeerd worden, is het mogelijk om via ons secretariaat (tel.: 043-4511243) een afspraak te maken 
met de penningmeester.  
 
Namens het kerkbestuur:     H. Smeets (penningmeester) 
 

Financieel Overzicht 2019 
 

INKOMSTEN            2019        2018 

Bijdrage parochianen       €  50.876  €  50.544   

Opbrengst uit bezittingen grafrechten incl. verlenging   €  11.273  €  15.908   

Pachten        €    3.455  €    2.830  

Functionele inkomsten      €      -    €       261 

Incidentele baten       €      -   €       120 

Rente        €          23  €         18   

TOTALE OPBRENGSTEN     €   65.627  €  69.681  

 

UITGAVEN             2019         2018 

Pastorie        €   8.346   €    8.497   

Kerkgebouw        € 18.050   €  25.244  

Begraafplaats       €   2.325   €        114  

Overige kosten       €   3.779   €    3.717  

Huishouden       €    2.850  €    2.568  

Kosten eredienst       €    6.405  €    7.336  

Kosten pastoraal       €       712  €       644   

Verplichte en vrijwillige bijdrage (Bisdom/Dekenaat)   €  11.257  €  11.647   

Beheerskosten       €  10.690  €    6.706  

Bestuur en representatie       €    2.834  €    3.647   

Kosten pastoor en assistentie      €    6.624  €    6.761   

TOTALE KOSTEN       €  73.872  €  76.881 

  

 


