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ADVENT EN KERSTMIS 2020 
 
Wat komt er dit jaar terecht van de Advent, de voorbereiding op het kerstfeest en Kerstmis zelf ?  Tot 
nog toe hielden we geen vieringen omwille van het volgen van de overheidsmaatregelen met als 
basis zo weinig mogelijk groepsvorming en de anderhalve meter afstand van individuen van elkaar.  
Gisteren hebben we onze manier van doen geëvalueerd in de vergadering van het bestuur van 
cluster Morgenster, waarbij ieder kerkbestuur afzonderlijk nog het recht heeft de voorstellen/besluiten 
nog te beoordelen op de relevantie voor de eigen parochie.   
 
Wat Kerstmis zelf betreft is het nog even afwachten wat de overheid toestaat, maar we verwachten 
niet, dat toegestaan wordt met meer dan dertig de vieringen in de kerk te bezoeken. Er zijn plannen 
bij omroep 3-Heuvelland de Nachtmis in de kerk van Wahlwiller uit te zenden. Het clusterbestuur 
verwijst daarnaar. In Eys en Nijswiller zullen derhalve geen Nachtmissen zijn. Wel 
op de 1e en 2e Kerstdag in Nijswiller om 9.30 uur, in Eys en Wahlwiller om 11.00 uur 
telkens met niet meer dan 30 deelnemers, tenzij de overheid anders beslist. 
Derhalve is aanmelding van tevoren verplicht. Iedere parochie zal iemand 
aanwijzen bij wie men zich kan melden. In Eys is dat bij de secretaris van het 
kerkbestuur Ad Broers.  
Op zondag 27 december zouden we dan de kerken open kunnen stellen tussen 
10.30 en 12.00 uur voor bijv. het bezoeken van de kerststallen in de kerk. 
 
Dan de Advent.  Op de normale tijden tijdens de weekenden en door de week zijn dan de 
gebruikelijke eucharistievieringen ( max. 30 deelnemers) ; ook hiervoor is aanmelding vooraf vereist.  

Waarom deze verandering t.a.v. de afgelopen weken waarin geen vieringen 

in de kerken werden gehouden?  Het verlangen naar een kerkelijke viering 

leeft onder meerdere parochianen en daar komen we aan tegemoet. Ze 

ondervinden er steun aan en bemoediging in deze tijd van onzekerheid en 

menigmaal ook angst: ‘God als toevlucht aan wie men zich kan 

toevertrouwen bij hetgeen ons overkomt’. Met handhaving van de 

anderhalve meter afstand,  het beperkte aantal deelnemers hopen we de 

verspreiding van het coronavirus te verhinderen. Het dragen van een mondkapje is in kerken niet 

verplicht, zoals 19 november bekend werd gemaakt. We gaan dus opnieuw kerkelijke vieringen 

houden. Er is evenwel begrip en respect voor degenen, die liever zouden zien dat we géén vieringen 

houden.  

Advent en Kerstmis dagen ons uit creatief te zijn, nu in de kerk van alles niet kan. We zouden nu 

thuis (ook) samen met de kinderen een Adventskrans kunnen maken met vier kaarsen erop, voor 

iedere adventsweek één. We zouden bij de gezinsmaaltijd de kaars kunnen ontsteken, iedere week 

er eentje bij. Daarmee geven we aan op weg te zijn naar het licht (Licht). Er komen op onze websites 

korte teksten met toelichting die ons kunnen helpen ons op Kerstmis voor te bereiden. 

       Vóór Kerstmis zouden we samen met de kinderen de kerstboom kunnen optuigen en een 

kersstalletje plaatsen en daarbij het kerstverhaal vertellen. De menswording van Jezus als 

uitnodiging om meer en meer mens te worden gedurende ons leven. De coronacrisis houdt een 

uitdaging in onze creativiteit aan te spreken en thuis ons geloof in licht (Licht) en leven (Leven) te 

vieren. Ik wens ons allen een goede voorbereiding op Kerstmis.                    A. Reijnen, pastoor 
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Ton Reijnen 20 jaar pastoor in Eys, Wahlwiller en Nijswiller  

Het is alweer 20 jaar geleden dat we op zondag 10 december 2000 pater Redemptorist Ton Reijnen  

het herdersschopje van de parochies Eys, Wahlwiller en Nijswiller overhandigden. Het zou voor een 

periode van 5 jaar zijn en dan zou er eens verder gekeken worden. Inmiddels zijn dit al 20 jaar 

geworden en onze pastoor heeft te kennen gegeven nog door te gaan;  tenminste zolang zijn 

gezondheid het toelaat en zolang hij kan steunen op de vele vrijwilligers; niet te vergeten pastor 

Franssen die hem ook veel werk uit handen neemt. 

Het was in 2000 voor onze pastoor  geen gemakkelijke opgave want op 67- jarige leeftijd ben je 

ineens herder van maar liefst 3  parochies, die totaal verschillend zijn,  met elk hun   eigen 

verenigingen, gebruiken, bewoners, wekelijkse missen, begrafenissen, huwelijken of andere 

plichtplegingen, waarvoor je steeds “paraat” moet zijn en de nodige  voorbereidingen moet doen. En 

wat te denken van de talloze kerkbestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en feestavonden van de 

diverse verenigingen.  

 

Naast de gebruikelijke taken als pastoor heeft onze pastoor zich ten doel 

gesteld de 3 parochies voor te bereiden op een toekomst, waarin wegens 

priestergebrek de rol van de leken almaar groter wordt. Middels een  

beleidsplan op het gebied van  viering, verkondiging, dienstbaarheid en 

gemeenschapsopbouw heeft hij voor ons een soort spoorboekje 

opgesteld als basis voor een goed functionerende geloofsgemeenschap, 

welke op haar beurt de basis vormt voor een waardiger  leven in onze 

dorpen. 

Om dit te realiseren  heeft hij  het  netwerk van vrijwilligers in en rond de 

kerk verder uitgebreid, zoals  de pastoraatsgroep, het liturgisch beraad,  de lectorengroep , de 

rouwverwerkingsgroep, het  zorgoverleg , etc, etc.  

Zijn drijfveer en levensmotto als pater redemptorist en pastoor is daarbij steeds geweest : “ Wij 
verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem 
Uw dienaren zijn.”   Bij de uitvoering van zijn pastorale werk wordt hij dan ook geleid door het 
Evangelie van de Heer en het wel en wee van zijn parochianen. 
 
Pastoor Reijnen maakt zich daarbij wel ongerust over de toekomst. Hij vraagt zich af of de mensen 
nog wel vertrouwd zijn met de goede tijding van het Evangelie in onze geseculariseerde wereld. 
Daarnaast baart hem de steeds minder wordende betrokkenheid zorgen; niet alleen binnen de 
geloofsgemeenschappen, maar ook tussen de mensen onderling en verenigingen. 
 
Het bisdom Roermond is momenteel bezig met de definitieve uitwerking van de blauwdruk, waarbij 
parochies samengevoegd gaan worden in grotere eenheden ( federaties)  met als doel pastoraal als 
ook economisch gereed te zijn voor de toekomst. Voor de 9 parochies van de gemeente 
Gulpen-Wittem zal er dan uiteindelijk een overkoepelend bestuur komen dat de afzonderlijke 
parochieraden in elk dorp aanstuurt. 
 
Pastoor Reijnen heeft aangegeven voorlopig door te gaan als herder van zijn parochies totdat de 
nieuwe federatie gevormd is ( naar verwachting eind 2021) en dan plaats te maken voor een 
opvolger, waarbij hij dan wel graag ondersteunende diensten wil blijven uitvoeren. 
  
Met zijn 87 jaren in goede gezondheid zegt Ton Reijnen steeds weer:  
 “het is mij gegeven dit werk gedaan te hebben en nog te mogen doen –es God bleef-“ 
 
Groot is dan ook de dank aan pastoor Reijnen voor al het goede dat hij gedurende deze 20 jaar heeft 

gedaan voor de parochiegemeenschappen Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Wij feliciteren hem met dit 

toch wel unieke jubileum en wensen hem nog vele gezonde en voorspoedige jaren. 

De kerkbesturen van Eys, Nijswiller en Wahlwiller 

 



 
 
 
HERVATTEN KERKDIENSTEN INGAANDE 28 NOVEMBER 
 
Met de Advent en Kerst in het vooruitzicht hebben de samenwerkende kerkbesturen van Eys,  
Wahl- en Nijswiller besloten om de kerkdiensten te hervatten, zij het met al zijn “Corona” 
beperkingen opgelegd door de overheid en bisdom.  
 
In het overzicht van de kerkdiensten staan de geplande vieringen opgesomd.  In Eys is er 
Kerstavond geen gezinsviering en Nachtmis. Er is dan wel een viering in Wahlwiller welke 
mogelijk via omroep Heuvelland wordt uitgezonden of de viering in het klooster Wittem welke u kunt 
volgen op https://www.kloosterwittem.nl/live. 
 
Voor een stil gebed en de kerststal te bezoeken stellen we de kerk open op: 
- 1e Kerstdag na de H. Mis van 11.00 tot 12.30 uur 
- 2e Kerstdag na de H. Mis van 11.00 tot 12.30 uur 
- zondag 27 december tussen 10.30 en 12.00 uur 
 
 
Voor alle vieringen geldt: 
- maximaal 30 personen toegestaan en alleen zitten op plaats met groene sticker.  
- handen ontsmetten bij ingang en 1,5 afstand houden. 
- mondkapje bevelen we aan en kan af wanneer u zit. 
- tijdig vooraf aanmelden is vereist om een plaats te reserveren; dit kan alleen bij  secretaris  
  Ad Broers (06-51479453) en wel op maandag (9.00-12.00 uur) of donderdag (14.00 -16.00 uur)              
- ook ingeval van (reeds eerder) bestelde misintenties en/of jaardiensten is aanmelding 
verplicht. 
 
Bovenstaande is onder voorbehoud, afhankelijk van toekomstige besluiten van de overheid. Mocht er 
de komende weken iets wijzigen zullen wij dit kenbaar maken op het publicatiebord bij de kerk 
alsmede op onze website  ( www.parochie-eys.nl ) . 

 
 
INKOMSTEN EN UITGAVEN 

Het jaar 2020 is voor ons allen door corona heel anders dan andere jaren. Dat is niet eenvoudig, 
maar we steunen elkaar daar waar we kunnen. Helaas is het voor onze parochie ook financieel 
minder dan andere jaren. De kosten stijgen terwijl de inkomsten achterblijven doordat we nauwelijks 
inkomsten uit collectes hebben. Mocht u in staat zijn ons hierin te ondersteunen, dan kunt u dat doen 
door extra aan ons te denken in de missen die we in december hebben. Bent u niet in de 
gelegenheid of bent u voorzichtig waardoor u niet naar deze missen komt, kunt u ook (anoniem) uw 
bijdrage in een envelop in de brievenbus van de pastorie deponeren of overmaken op 
bankrekeningnr. NL79RABO0115100385 of NL41INGB0001059492.  
Hartelijk dank!       

 
 
PAROCHIEBLAD 

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

Maandag 21 december bij het secretariaat van onze pastorie. 

 

De parochiebladmedewerkers  wensen u   

Zalig Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar. 

Aan het parochieblad werken mee: pastoor Reijnen,  Jet Beckers,  Riet Jeukens,  Wies Ramaekers, 

Miet Didden,  José Bost,   Hub Sintzen,  Ad Broers  en  alle huis-aan-huis bezorgers. 
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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. 28 nov. 19.00 uur 1e Advent 

Paula Canisius – Houben en Hub Canisius 
 

Zo. 29 nov.   9.45 uur 1e Advent 

Clara Wenders – Limpens (collecte) 

Gest. Jrd. Ouders Broers – Houben 
 

Ma. 30 nov. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Za.   5 dec. 19.00 uur 2de Advent 

Gest. Jrd. ouders Olislagers – Schlenter 

Gest. Jrd. Mia en Nico Bartholomé – Offermans 

Hub Kleijnen (collecte) 

Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie 
 

Zo.   6 dec.   9.45 uur 2de Advent 

Otto Janusch 
 

Ma. 7 dec. 19.00 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 12 dec. 19.00 uur 3de Advent 

Jaardienst ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny 

Gest. Jrd. Jacobus en Netta Canisius – Sluijsmans 

Gest. Jrd. Maria en Antoine Cox – Lardinois 
 

Zo. 13 dec.   9.45 uur 3de Advent 

Gest. Jrd. echtgen. Creusen – Baumans 

Gest. Jrd. ouders van Loo – Senden 
 

Ma. 14 dec. 19.00 uur Andrees Voncken, Bertien Lauvenberg en overige fam.leden 
 

Za. 19 dec. 19.00 uur 4de Advent 

Ouders Jeukens – van Loo 
 

Zo. 20 dec.   9.45 uur 

 

4de Advent 

Gest. Jrd. Zef Sieben 

Gest. Jrd. Jan Sleijpen 
 

Ma. 21 dec. 19.00 uur Geen H. Mis 
 

Do 24 dec Kerstavond Geen H. Mis 

Vr. 25 dec. 11.00 uur Lien Meessen – van Loo (nms. broers en zussen) 

Jos Huppertz – Vaessen 

Mia Conjaerts - Theunissen 
 

Za. 26 dec. 11.00 uur Ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny 

Ouders Boon - van Loo en kinderen 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

Hub Kleijnen (collecte) 
 

Zo. 27 dec.   9.45 uur Geen H. Mis (kerk open van 10.30 uur tot 12.00 uur) 
 

Ma. 28 dec. 19.00 uur Geen H. Mis 

 


