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DAGELIJKS ETEN WE BROOD 

Dagelijks eten we brood. Bruin brood, wit brood, grijs brood, boerenbrood, knäckebröd, 

rozijnenbrood, suikerbrood, stokbrood. Heel veel brood – maar wat is brood? Wat is brood werkelijk? 

 

Weet je niet vanwaar het brood komt? Het is brood van de aarde, van 

onze akkers, van onze arbeid, voor ons leven. Maar wie weet wat 

brood is? Weet het de verzadigde, die meer heeft dan hij eten kan? 

Weet het de verwende, die brood omruilt voor een taart? Weet het de 

hongerende, die in de afvalbakken van de rijken zoekt? Wat is brood 

werkelijk? 

 

Brood wil zeggen alles wat mensen nodig hebben om te leven. Brood is vader en moeder. Brood is 

broeder en zuster. Brood is de vriend, de vriendin. 

 

Brood is geven en nemen, de arbeid tijdens de dag en de slaap in de nacht. 

MISSIEZONDAG 18 OKTOBER 

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt 
Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria. 
  
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van 
vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote 
problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is 
die vrede onder druk komen te staan.  
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, 
armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook 
stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, 
leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede 
tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want 
alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.  Deze 
stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere 
in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische 
hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. 
Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter 
vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te 
geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.  
 
De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Wereldmissiedag door de leden van het Missiecomité gaat dit 

jaar vanwege de Coronavirus-maatregelen niet door. Wilt u toch een bijdrage geven, dan kunt u deze 

storten op onderstaand landelijk bankrekeningnummer: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 

Wereldmissiemaand, te Den Haag.     Alvast dank.    Voor meer informatie: www.missio.nl   
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KLEDINGACTIE  ZATERDAG 24 OKTOBER  
 
Ieder jaar houdt het Missiecomité van Eys, Wahl- en Nyswiller in de maand mei een inzamelingsactie 
van gebruikte kleding.  Vanwege de coronacrisis kon de inzamelingsactie in mei niet doorgaan.  
Nu de omstandigheden het weer mogelijk maken, is er een nieuwe datum gepland. De actie wordt nu 
gehouden op zaterdag 24 oktober a.s. 
U kunt de zak(ken) met de kleding, schoeisel en huishoudtextiel voor 9.00 uur op de stoep zetten. 
Wanneer u vragen heeft over de actie kunt u bellen met nummer 06-50218760. 
Het Missiecomité hoopt wederom op een mooie opbrengst, welke ook nu weer bestemd is voor de 
Gorettistichting.  
 
ALLERZIELENVIERING  ZATERDAG 31 OKTOBER EN  ZONDAG  1 NOVEMBER 
 

Het coronavirus en de dientengevolge opgelegde maatregelen met voor 
onze kerk maximaal 100 zitplaatsen, heeft het kerkbestuur ertoe gebracht 
het volgende besluit te nemen. 
 
=> de Allerzielenviering om 15.00 uur op zondag 1 november is alleen 
toegankelijk voor die families welke afgelopen jaar een dierbare verloren 
hebben. Zij zullen tijdig een uitnodigingsbrief met verdere informatie 
toegestuurd krijgen. 
 
=> Tijdens de vieringen op zaterdagavond en zondagmorgen zal ook 

aandacht besteed worden aan alle overige overledenen. 
 
 
Wij verzoeken u dan ook hiermee rekening te houden en dit binnen uw familie of kennissen bekend 
te maken. 
 
 
GEEN KERSTCONCERT DIT JAAR 
 
Het coronavirus heeft het kerkbestuur ook doen besluiten dit jaar geen kerstconcert te organiseren.  
Reden is het beperkte aantal zitplaatsen alsmede het feit dat koren niet mogen zingen en onze 
harmonie niet mag musiceren in de kerk.  
 
DOOPSEL 
 
Op zondag 6 september is gedoopt  Owen Budie , zoontje van Chris en Kelly Budie-Crutzen 
We wensen ouders en dopeling Gods zegen en héél véél geluk toe.  
 

AGENDA 

 

- zondag 1 november  15.00 uur Allerzielendienst   (zie boven)  

- maandag 2 november 18.00 uur Gezinsmis met Allerzielenviering op kerkhof 

- zaterdag 28 november en zondag 29 november 1e Advent 

 
PAROCHIEBLAD 
 
Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren  
vóór 23 oktober  a.s. bij het secretariaat van onze pastorie. 
 
 

 



 

WAT ONS (waarschijnlijk) TE WACHTEN STAAT…. 

Het bisdom Roermond, samenvallend met de Provincie Limburg, is bezig aan een inhaalslag. We liggen, 

vergeleken bij andere bisdommen achter met de herinrichting van ons bisdom. Niet dat er niets op gang 

gebracht was, maar de samenleving  en de betrokkenheid t.a.v. geloof en kerk veranderen zo snel dat de 

hervorming van de kerkelijke structuur het niet bijbenen. 

Parochies als geheel zijn vaak moeilijk in beweging te krijgen. Degenen die betrokken zijn houden het vaak het 

liefst bij het oude. Dat zijn ze zo gewend en is mogelijk zo lang de financiën nog toereikend zijn; het is evenwel 

vaak nu al moeilijk het salaris op te brengen van een priester beneden de pensioengerechtigde leeftijd….en 

wat te denken indien grote kosten komen aan het onderhoud van de kerkgebouwen. 

 

In onze cluster ‘Morgenster’ van de parochies Wahlwiller, Nijswiller en Eys zijn we al een aantal jaren bezig 

met samenwerking van onderop.  

 - We hebben een overkoepelend clusterbestuur, dat 

de afzonderlijke besturen besluiten voorlegt en 

voorstellen doet.  

 - We hebben een ‘denktank’ die Pastoraatsgroep 

wordt genoemd en op het ogenblik al flink gevorderd 

is met een gezamenlijk beleidsplan. Al jaren komen 

degenen, die in onze kerken uit de H. Schrift lezen en 

voorgaan in de voorbede, bijeen om zich in de 

verschillende soorten Bijbelboeken te verdiepen door 

samen Schriftteksten te lezen.  

- We hebben een liturgisch beraad dat zich buigt over 

elkaars afstemming van de diensten in onze 

parochies en op de vraag hoe we de vieringen het 

beste vorm kunnen geven. 

- We hebben een gezamenlijk Zorgoverleg, dat bekijkt wat we vanuit onze parochies met de mogelijkheden die 

we hebben kunnen doen voor mensen, die daar behoefte aan hebben. In coronatijd hebben we afgesproken 

attent te zijn naar de negatieve gevolgen ervan en waar het kan te helpen al is het maar door aandacht te 

schenken aan degenen de het ’t hardste nodig hebben.  

- Koren zijn bereid elkaar bij te springen, maar tot nu toe is daar nog geen gebruik van gemaakt.  

- We hebben een gezamenlijk missiecomité, dat de verschillende missieactiviteiten door het jaar onder de 

aandacht van de parochies brengt.  

Zo zijn we in Morgenster van onderop bezig.    

 

Ons Bisdom heeft in 2010 een zogenoemde Blauwdruk gemaakt van hoe de structuur van het bisdom eruit zou 

zien. Parochies zouden op grote schaal worden samengevoegd in grotere eenheden, federaties. In delen van 

ons bisdom zijn deze inderdaad tot stand gekomen. Ook in ons dekenaat Gulpen, dat de parochies omvat in 

het Heuvelland met aan de westkant Eijsden, aan de oostkant Vaals en aan de noordkant Valkenburg zijn er 

federaties tot stand gekomen. De parochies van Eijsden en omliggende kerkdorpen Mesch, Rijckholt, 

Gronsveld en Eckelrade vormen sinds ze een nieuwe pastoor hebben een federatie. Dat is ook het geval bij de 

cluster Terlinden (Banholt, Reijmerstok, Noorbeek) en Margraten/Scheulder. Ook Valkenburg,  

Oud-Valkenburg , Schin op Geul vormen een federatie waarbij Sibbe gaat aansluiten. Ook Vaals, Vijlen, 

Lemiers en Holset vormen een  federatie. Ze staan onder leiding van een pastoor-moderator met om zich heen 

assistenten: priesters, diakens, pastoraal werkenden. 

 

Binnen onze gemeente Gulpen Wittem is er de federatie Mechelen, Epen en Slenaken met één bestuur en één 

pastoor. Wahlwiller, Nijswiller en Eys vormen de cluster Morgenster, met een overkoepelend bestuur met 

beperkte bevoegdheid zoals eerder aangegeven. De parochies Wijlre en Gulpen praten over samengaan 

onder één pastoor, een diaken en een stagiair. Onze cluster Morgenster heeft twee pastores, pastor Franssen 

en pastoor Reijnen.  

In de Blauwdruk 2010-2020 zou het eindresultaat zijn dat alle huidige parochies uit onze  gemeente 

samengaan in één federatie met een moderator en een of meer assistenten.   

 

Het lijkt erop dat zulk een federatie ons te wachten staat. De huidige kerkbesturen zouden dan omgevormd 

gaan worden tot een soort adviesraden. De kerkbesturen wachten nu op nadere uitleg van de kant van de 

herstructureringscommissie van ons bisdom. Er leven nog vele vragen en wij zullen u uiteraard op de hoogte 

houden van de verdere ontwikkelingen.  AR       



 

 

 

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.   3 okt. 19.00 uur Jaardienst Théresia en Harie Cox – Lardinois 

Gest. Jrd. ouders Delarosette – Mertens 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

Tiny van Mullekom - Senden 

Lien Meessen – van Loo (collecte) 

Hub Kleijnen (collecte) 
 

Zo.   4 okt.   9.45 uur Gest. Jrd. Mia en Stef Boltong – Janssen 
 

 
 

Ma.   5 okt. 19.00 uur Ouders Debie – Pelzer en familie en Frans en Willem Pelzer 
 

Za. 10 okt. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Senden – Hendrickx 

Tiny van Mullekom – Senden (collecte) 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

Ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny 
  

Zo. 11 okt.   9.45 uur Jaardienst Jac Gulpen 

Ouders Hubert en Lieschen Houben – Schümmer en zoon 

Jan 

Ouders Houben – Schümmer en zoon Jos en gezusters 

Houben 

Michel Creusen van de wandelvrienden 

Uit dankzegging 
 

Ma. 12 okt. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Andrees Voncken en Bertien Lauvenberg en overige familie 
 

Za. 17 okt. 19.00 uur Jaardienst Juun Gulpen en voor Maud 

Gest. Jrd. Hub en Miet Thiessen – van de Broek 

Jos Huppertz – Vaessen 
 

Zo. 18 okt.   9.45 uur Wereldmissiedag 

Ouders Xhonneux – van Kan 

Uit dankbaarheid 
 

Ma. 19 okt. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 24 okt. 19.00 uur Jaardienst Frans Schouten en Jrd. Mia Schouteten -  

Jaardienst Mia Schouteten - Mols 

Gest. Jrd. ouders Schmetz – Heinen 

Gest. Jrd. Pasmans – van Laar 

Mathieu Cox en overl. familieleden 

Wiel Grooten (collecte) 

Fer Gulpen (collecte) 
 

Zo. 25 okt.   9.45 uur Jaardienst Desirée Cox – Coemans 

Ma. 26 okt. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux  

Za. 31 okt. 19.00 uur Anneke Boots – Lendfers (nms. buurt Op de Kamp) 

 


