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Hervatten kerkdiensten in juli: 

De kerkdiensten worden met ingang van 3 juli weer hervat, zij het met de nodige beperkingen. 

Het kerkbestuur dient zich daarbij te houden aan de voorschriften opgelegd door het RIVM en het bisdom, 

hetgeen nogal wat improvisatie en aanpassingsvermogen vraagt van kerkbestuur als ook van u als parochiaan. 

Onderstaand vindt u beknopt hoe wij in Eys invulling willen geven aan bovenstaande: 

- In de maanden juli en augustus is er geen avondmis op zaterdag en maandag ( vakantieperiode ) 

- Het maximum aantal personen per viering is 100. Rekening houdend met 1,5 meter afstand zijn de  

  toegestane zitplaatsen gemarkeerd. Alleen gezinnen mogen daarbij naast elkaar zitten in dezelfde bank. 

- In verband met het controleren van het aantal kerkgangers is alleen de hoofdingang open. 

- Aanmelding vooraf is niet nodig; wij noteren naam en adres van de kerkganger bij de ingang van de kerk:  

  dit zijn wij verplicht te doen. Deze gegevens worden discreet opgeslagen en t.z.t. vernietigd.  

- Komt u wat vroeger omdat het noteren van bovenstaande gegevens enige tijd in beslag neemt. 

- Bij het betreden en verlaten van de kerk dient u 1,5 meter afstand te houden. 

- De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk. 

- Bij het bestellen van misintenties dient u op te geven met hoevelen u komt. Uiterlijk donderdag voor de  

  betreffende zondag dient u namen en adressen door te geven aan het secretariaat ( 043-4511243  of  

  h.agatha.eys@hetnet.nl ). 

Voor het kerkbestuur is dit alles ook nieuw en kan e.e.a. zo nodig aangepast worden.  

 

Overleden:  
-  Mevr. Lieske Scheepers-Sieben is op 88 jarige leeftijd op 26 mei 2020 te Eyserheide overleden.   
Haar uitvaart was op zaterdag 30 mei jl. gevolgd door de crematie in stilte. 
-  Mevr. Nettie Cox-Hamers is op 78 jarige leeftijd op 29 mei te Gulpen overleden. 
Haar uitvaart was op donderdag 4 juni jl. gevolgd door de begrafenis op ons kerkhof. 
We wensen echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van hun 
dierbare. 
 
Opruimen van grafmonumenten op ons kerkhof: 
2de helft van juli worden weer een aantal graven geruimd, de graven zijn gemarkeerd met een geel band.  
Alleen het monument en fundament worden verwijderd.  De stoffelijke resten blijven onaangeroerd.    
Tot 10 juli kunnen spullen die nog op betreffende graven staan worden weggehaald. 

 
Donateursactie Dameskoor Octavia Eys: 
Vanwege het Coronavirus houden we dit jaar geen donateursactie van deur tot deur. 
Wilt U ons tóch steunen, dan kunt U uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: 
NL85 RABO 0147529123 t.n.v. Dames koor Octavia.  Het koor dankt U hartelijk voor uw steun. 
 
Maria Ten Hemelopneming: 
Op zondag 16 Augustus vieren wij om 09:45 uur Maria Ten Hemelopneming en tevens wordt de “Kroetwusj” 
gezegend. 
 
Parochieblad: 
Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 24 juli a.s. bij het 
secretariaat van onze pastorie. 
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BRIEF AAN DE PAROCHIANEN JULI 2020 

 

Dierbare parochianen.  

Terwijl ik begin te schrijven. Woensdagmiddag 24 juni, ben ik in afwachting van de 

persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge van vanavond. De voornaamste 

versoepelingen zijn,  al of niet met opzet, gelekt om ons er alvast aan te wennen. De anderhalve 

meter afstand voor mensen die niet vanwege gezinsverband bij elkaar horen blijkt te worden 

gehandhaafd. Voor de rest zijn er talrijke versoepelingen.  

De uitbraak van het coronavirus heeft wel wat teweeg gebracht, wereldwijd. De angst dat 

onze gezondheid zou worden aangetast heeft ons maatregelen doen accepteren, waar we in het 

‘gewone normaal’ niet over gepeinsd zouden hebben. Maatregelen, die bij het gunstiger worden van 

de cijfers van opname op de IC en sterfgevallen ook hoe langer hoe minder gemakkelijk 

geaccepteerd worden. Om van de angst voor de krimp in de economie nog maar te zwijgen als 

motor om  maar weer ‘normaal’ te gaan doen. Ook in onze dorpen hebben we de gevolgen van de 

maatregelen van de overheid ondervonden. Denk aan de verenigingen en de pogingen van de 

besturen om zo goed mogelijk oplossingen te bedenken. Ook daar was er sprake van een krimp aan 

mogelijkheden om het verenigingsleven zoals gebruikelijk in stand te houden. In de parochies 

vonden geen weekeinde-vieringen plaats en werden groepsbijeenkomsten afgelast.  

Kerkbesturen vragen zich af hoe de geloofsgemeenschappen uit de stilteperiode in het 

parochieleven tevoorschijn gaan komen? Het kan zijn dat trouwe kerkgangers ernaar verlangen weer 

samen te kunnen komen om te bidden, te zingen, na te denken over Gods woord in menselijke 

verhalen en uitdrukkingen.  Het kan ook zijn, dat parochianen het moeilijk vinden het ritme weer op te 

pakken. ‘So wie so’ hing het kerkbezoek vóór de coronatijd al samen met de ‘sociale’ betrokkenheid 

met de mensen, die een misintentie hadden aangereikt. Nu hoor ik mensen zeggen, dat de 

‘gedwongen rust’ door de beperkingen tijdens coronatijd hen goed gedan heeft.  De ruimte die er 

kwam door de geringere mobiliteit, het thuis kunnen werken, het gering aantal vergaderingen, werd 

gevuld met aandacht voor elkaar, meer met elkaar in gesprek gaan, meer aandacht voor de ander en 

wat hem/haar ter harte ging. ‘We zijn er beter door in ons eigen vel komen zitten’ zei iemand.  Het 

zou kunnen zijn, dat het verlangen de rust vast te houden parochianen (opnieuw) naar onze 

vieringen in de kerk doet gaan.  Immers daar komen we bijeen voor wat rust en om ons te bezinnen 

op belangrijke waarden voor het leven waar wij als christenen voor staan omwille van een 

‘menswaardige’ wereld  De ons uit noodzaak opgedrongen maatregelen van de overheid hebben 

menigeen tot bezinning gebracht rond de vraag: ‘werd/word ik geleefd door het economisch en 

maatschappelijk systeem van onze tijd of had/heb ik zelf nog enigermate de regie over mijn leven in 

handen’?  Nogmaals, hoe zullen de parochies uit de coronacrisis tevoorschijn komen?  Wellicht is de 

onderlinge betrokkenheid van mensen en de zorg voor elkaar toegenomen en worden deze positieve 

eigenschappen ondersteund door onze kerkelijke vieringen waar iedereen welkom is. Daar kan men 

ervaren dat men er is voor elkaar in aandacht, in dienstbaarheid, in vergevingsgezindheid, in 

mildheid en met zorg.  Het gaat om de opdracht tot dienstbare liefde, grondslag van een 

echtvaardige en vredige wereld. 

De anderhalve meter norm staat voorlopig nog symbool voor de zorg voor elkaars gezondheid en 

een zekere terughoudendheid die deze zorg met zich meebrengt. Houden we vol, blijven we gezond 

met en voor elkaar. Mede namens collega-pastor Franssen groet u hartelijk en wenst u  Gods zegen 

toe,   A. Reijnen, pastoor. 

 

 



 

 

 

 

Actie kerkbalans:  Een gezonde parochiegemeenschap:  
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers 
de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en 
waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar 
juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders 
vormgegeven worden dan voorheen.  
Onze kerk is een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende 
waarde. Ook mensen die geen speciale binding hebben waarderen de 
kerk vaak als ontmoetingsplek. We komen er samen voor de scharnier 
momenten in het leven, zoals doop en huwelijk en voor momenten van 
rouw en verdriet. Maar ook voor momenten van stilte en bezinning. We 
willen dit alles graag behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen 
en kleinkinderen.  
 
Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal 
contact met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit 
veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt. 
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien 
zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd 
bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen ! 
Door het wegvallen van de kerkdiensten gedurende de afgelopen 3 maanden betekent ook 
beduidend minder inkomsten.  Derhalve vragen wij u, binnen de u gegeven mogelijkheden, om een 
extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u deze oproep beantwoordt. Helpt u mee.  
Alvast bedankt            Het Kerkbestuur 
 
 
 
Toediening vormsel vrijdagavond 3 juli: 
Dit jaar krijgen 11 schoolverlaters het vormsel toegediend door pastor Franssen en wel  vrijdagavond 
3 juli om 19.00 uur in onze kerk.  Hierbij zijn aanwezig de vormelingen, ouders en verdere familie. 
Het kan dus zijn dat er geen plaats meer is voor overige parochianen. Gelieve hiermee rekening te 
houden                                               
 
De namen van de vormelingen van Basisschool Klavertje Vier 2020: 
Jelle Gidding   Wittemerweg 19  6287 AA EYS 
Senna Houben  Mesweg 41a   6287 BG  
Tara Houben   Mesweg 41a   6287 BG  
Didi Janssen   Piepertweg 15a  6287 AD 
Thibault Kessels  Op de Kamp 11  6287 CG 
Christiaan Lahaije  JC Schlaunstraat 26  6287 AV 
Fleur Lemmens  De Wissel 12   6287 BR 
Fleur van Loo   Vinkstraat 6   6287 BE 
Ruben Smeets  Hoebigerweg 27  6287 AR 
Marieke Wagenaar  Hoebigerweg 39  6287 AS 
Nina Willems   Lodewijk XIV straat 55 6287 CN 
 

 
Voorstellen communicantjes zaterdagavond 4 juli: 
Zaterdagavond 4 juli is er een speciale avondmis waarbij de 6 communicantjes worden voorgesteld. 
Naast hun ouders, broertjes/zusjes is er ook plaats gereserveerd voor de grootouders en 
peters/meters. 
Ook hier zal er dan beperkt plaats zijn voor overige parochianen. Ook hier vragen wij voor begrip. 
 
  



 

 

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. 

 

Vr.   3 jul.  19.00 uur H. Vormsel 

 

Za.   4 jul. 19.00 uur Voorstellingsmis communicantjes 

 

Zo.   5 jul.   9.45 uur Zeswekendienst Hub Kleijnen 

Gest. Jrd. Joan van Wersch – Heuijerjans 

Gest. Jrd. Ouders Schmitz – van Helden 

Ouders van de Weijer – Bremen 

Lien Meessen – van Loo (collecte) 

 

Ma.   6 jul. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Za. 11 jul. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo. 12 jul.   9.45 uur Jaardienst Jo Merken 

Jaardienst Mia Conjaerts - Theunissen 

Gest. H. mis ouders Grooten – Schrijvers 

 

Ma. 13 jul. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Za. 18 jul. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo. 19 jul.   9.45 uur Gest. Jrd. Ouders Kruyen – Peukens 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Ma. 20 jul. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Za. 25 jul. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo. 26 jul.   9.45 uur Jaardienst Jozef en Suze Colleye- Sparreboom 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Ma. 27 jul. 19.00 uur Geen H. mis 

 


