
 
       

VAN DEUR TOT DEUR 
Contactblad voor de parochiegemeenschap Eys 

 

Wezelderweg 14      6287 AM  Eys 

tel: 043-4511243 

e-mail:  h.agatha.eys@hetnet.nl  

Rabobank reknr. NL79RABO0115100385 

Ingbank  reknr.  NL41INGB0001059492 

Website: www.parochie-eys.nl. 

Secretariaat geopend: 

Maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 

    Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 

 
Jaargang  39                    nr.  8                                         augustus 2020 
 
Leven    ( Hans Harmsen) 

Leven is: gaan zitten met je hoofd in je 

handen. Wat haalt het allemaal uit en waar 

begin ik aan en toch weer opstaan en verder 

gaan en in godsnaam niet weten  

waar je de moed vandaan haalt 

Leven is: vertrouwen dat het goed komt  

is onverwoestbaar een mens zijn 

is niet kunnen geloven dat alles afgelopen is 

maar hopen dat er toekomst is en in 

godsnaam niet weten waar je de moed 

vandaan haalt is verdoofd en wanhopig zijn  

omdat zo iemand aan het kruis is geslagen                            

Schietgebedje                                  

                 

 

Leven is: iemand verliezen die je dierbaar is 

op wie je huizenhoog gebouwd hebt 

en dan toch weer doorgaan  

eerst aarzelend maar langzaam sterker 

en slechts in godsnaam weten  

waar je de moed vandaan haalt 

 

 

 

God, ik doe zo mijn best, ik ren me rot, maar ik kom nooit aan de bal. 

Ik train, ik hou me aan de regels, maar ik sta steeds aan de zijlijn, 

ik zit op de reservebank. 

Misschien luister ik nog te weinig naar de grote Coach, 

misschien moet ik me door Hem de tactiek en regels van het levensspel 

eerst duidelijk laten maken. 

COMMUNICANTJES 2020: 
Op zondag 6 september a.s. zullen onderstaande kinderen van groep 4 van onze basisschool 
Klavertje 4, hun eerste heilige communie doen: 
 
-  David Boltong  Op de Kamp 22              6287 CH  EYS 
-  Jill Crutzen            Mr Dr Froweinweg 58  6287 CD  EYS 
-  Max Houben          Wezelderweg 30  6287 AM  EYS 
-  Lincy van Laar      Eyserheide 10a  6287 NC  EYS 
-  Stella Nix               Vinkstraat 5   6287 BE  EYS 
-  Mathijs Palosi St Agathastraat 23  6287 AJ  EYS 
-  Stijn Wattel  Eyserbosweg 13   6287 NA  Eys 
 
We wensen alle communicantjes, ouders, broertjes en zusjes en verdere familie een mooie dag toe. 

Doopsel 
Op 5 juli is gedoopt  Sarah Iliohan , dochtertje van Patrick en Linda Iliohan – Senden. 
We wensen ouders en dopeling Gods zegen en héél véél geluk toe.  
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Proficiat gewenst 
Wij wensen pastoor Reijnen van harte proficiat met zijn 87e verjaardag, welke 
hij donderdag 23 juli vierde. Normaal verzamelen de kerkbesturen van Eys , 
Wahlwiller en Nijswiller zich dan ’s avonds in het klooster te Wittem samen met 
zijn zussen, zwagers, paters en leden van de communiteit om hem te 
feliciteren.  Dit jaar was dit vanwege corona helaas niet mogelijk, maar was er 
wel een “inloopmiddag” op de pastorie.   
 
Huwelijk 
Zaterdag 25  juli zijn in de kerk van Oud Valkenburg in het huwelijk getreden Michelle Hendriks ( uit 
onze parochie )  en  Philip Packbier.  Wij wensen hen veel geluk, voorspoed en Gods zegen. 
 

Overleden:  

 Zondag 5 juli is dhr Jo Niessen op 70 jarige leeftijd te Maastricht overleden. 

 Zijn  uitvaartdienst was op zaterdag 11 juli  gevolgd door crematie. 

 We wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen, verdere familie  en vrienden héél véél sterkte   

 met het verlies van hun dierbare. 

 

Agenda  

- zondag 6 september om 9.45 uur :   Eerste H. Communie. 

- zaterdag 26 september om 19.00 uur:   Gezinsmis met oogstdankviering. 

- zondag 27 september om 9.45 uur:  Oogstdankviering 

 

Collecte 

De opbrengst van de collectes in de periode van 6 maart t/m 12 juli bedroeg € 1.409,39  ( incl. extra 

diensten ).  

 

Mededelingen inzake Corona  

- Het parochiekantoor is weer geopend op de gebruikelijk tijdstippen ( zie boven ) 

- Wegens het uitvallen van de missen in de maanden maart t/m juni zijn de “bestelde” missen  

  uitgevallen. Indien u deze toch wilt laten doorgaan verzoeken wij u zich met het secretariaat in  

  verbinding te stellen. 

- Zolang de Corona- maatregelen in de kerk van toepassing zijn zal er slechts één collecte   

  plaatsvinden in plaats van de gebruikelijke 2 collectes.  

- Bij het ter communie gaan wordt u vriendelijk verzocht bank voor bank te gaan en slechts één rij te  

  vormen en ook de 1,5 meter afstand te respecteren.  

- Sinds 1 juli is het toegestaan dat enkele leden van het kerkelijk zangkoor St Cecilia samen met  

  organiste Andrea Senden de kerkdiensten met zang en orgelspel ondersteunen, hetgeen ons weer  

  een beetje terug bij “het normale” brengt. 

 

Kerkhof 

Zaterdag 18 juli hebben 16 vrijwilligers in totaal 15 graven geruimd op ons kerkhof.  

Hierbij zijn alleen de  grafsteen en fundament verwijderd. Het was een helse klus, want het is steeds 

onvoorstelbaar hoeveel beton er tevoorschijn komt en afgevoerd moet worden. Om weer op krachten 

te komen was er door Tiny Huynen voor koffie, broodjes en (fris-)drank gezorgd. Het is overigens 

dezelfde groep vrijwilligers die per toerbeurt ons kerkhof onderhoudt en ervoor zorgt dat deze steeds 

tip top uitziet. Het kerkbestuur dankt allen hiervoor. 

 

Door het ruimen van graven komen dan ook weer enkele graven vrij welke hergebruikt kunnen 

worden ingeval de nabestaanden dit wensen.  

 

Parochieblad: 

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór 27 augustus a.s. bij 

het secretariaat van onze pastorie. 

 



 

 

 

 

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 aug. 19.00 uur  Geen H. mis 

 

Zo.   2 aug.   9.45 uur Lien Meessen – van Loo (collecte) 

Ouders van de Weijer -  Bremen en familie 

Ouders Broers – Houben en Harie Houben 

 

Ma.   3 aug. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Za.   8 aug. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo.   9 aug.   9.45 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny 

Anneke Boots – Lendfers (nms. buurt op de Kamp)  

 

Ma. 10 aug. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Za. 15 aug. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo. 16 aug.   9.45 uur Maria Tenhemelopneming  Zegening “Kroetwusj” 

Gest. Jrd. Ouders Bremen – Kleuters 

Gest. Jrd. Ouders Schijns – Sporck 

 

Ma. 17 aug. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Za. 22 aug. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo. 23 aug.   9.45 uur Zeswekendienst Jo Niessen  

Gest. Jrd. Ouders Huynen - Eussen 

Gest. Jrd. Ouders Olislagers – Schlenter 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Ma. 24 aug. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Za. 29 aug. 19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo. 30 aug.   9.45 uur Jaardienst Gertie van Houtem – Brauers 

Gest. Jrd. Rita en Leo Thiessen – Curfs 

Frans Thiessen 

 

Ma. 31 aug. 19.00 uur Geen H. mis 

 

 

 


