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OVERLEDEN:  
Op 22 november jl. is Mevr. Melanie Gidding-Geurts op 79 jarige leeftijd overleden.   
Haar uitvaart was op vrijdag 27 november jl. in onze parochiekerk, gevolgd door de begrafenis 
op ons kerkhof.   We wensen echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en vrienden héél véél sterkte 
toe met het verlies van hun dierbare. 
 
DOOPSEL: 
Op zondag 8 november 2020 is Merle Sporck in onze parochiekerk gedoopt.   
Merle is het dochtertje van Stan en Charelle Sporck en zusje van Bente. 
We wensen ouders en dopeling Gods zegen en héél véél geluk toe.  
 
COLLECTES: 
De opbrengst van de collectes van 19 juli t/m 11 oktober 2020 bedroeg € 2.146,46 (inclusief  
extra diensten). 
 

Een heel gelukkig Nieuwjaar 

Dat wensen we een ieder toe 

Opa, oma, kinderen, pa en moe                      

Dat het goed gaat met elkaar 

 

Niemand weet hoe het zal gaan  

Wordt het goed of slecht dit jaar 

Een jaar zonder geweld en gevaar? 

Zullen er geen rampen ontstaan?? 

 

Moge God een gezegend jaar geven          

Gezondheid, vrede en veiligheid 

In geloof, hoop liefde en vrijheid 

Laten we naar het allerbeste streven 

 

Een heel gelukkig, gezond Nieuwjaar 

Hopelijk gaat alles goed 

Houd maar goede moed 

Moge God ons bewaren voor elkaar 
 

PAROCHIEBLAD:  

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

donderdag 21 januari 2021 bij het secretariaat van onze pastorie. 

  

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


 
Tarieven 2021 Samenwerkingsverband  

 H. Agatha Eys   -  St. Dionysius Nijswiller  -  H. Cunibertus Wahlwiller 
 
  

Heilige Missen en overige diensten 

Misintentie door de week €     12,50 

Misintentie zaterdagavond/zondagmorgen €     21,00 

Jubileumdienst vereniging tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst €     21,00 

Jubileumdienst vereniging niet tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst €   250,00 

Jubileumdienst (aparte dienst) 50 jarige bruiloft zonder betaling kerkbijdrage €   250,00 

Jubileumdienst (aparte dienst) 50 jarige bruiloft mét betaling kerkbijdrage   €     21,00 

Huwelijksdienst €   440,00 * 

Huwelijksdienst t/m 2 jaar samenwonen mét betaling kerkbijdrage door ouders        Vrij 

Avondwake / dienst / H. Mis €   150,00 * 

Uitvaartdienst €   440,00 * 

Uitvaartdienst en Avondwake €   500,00 * 

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders (na uitvaartdienst) €     75,00 * 

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders met woorddienst €   440,00 * 

Begeleiding urnbijzetting €     25,00 * 

Eerste Heilige Communie / Heilig Vormsel €     40,00 * 

Doopdienst       Vrij 

 
Vrijstellingen bij bedragen met een sterretje* 

De bijdrage voor een uitvaartvaartdienst, huwelijksdienst, avondwake, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, 
begeleiding crematorium of begeleiding urnbijzetting wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vijf jaren 
voorafgaand aan het jaar van de betreffende dienst kerkbijdragen hebben betaald aan de parochie (of aan de 
parochie waarin zij woonachtig zijn) en per jaar ten minste het gemiddelde van de in die periode geldende 
minimum-kerkbijdrage hebben betaald. 
Is dit niet het geval, dan worden de in deze jaren daadwerkelijk aan de parochie (of aan de parochie waarin zij 
woonachtig zijn) betaalde kerkbijdragen in mindering gebracht op het betreffende van een sterretje (*) voorziene 
bedrag en zal een eventueel restbedrag alsnog betaald moeten worden.  
Daarbij kunnen bruidsparen die al langer zelfstandig wonen (> 2 jaar) geen beroep doen op de kerkbijdrage van 
hun ouders. De minimum kerkbijdrage voor 2021 bedraagt € 88,00 
 

Gestichte jaar- en andere diensten 

Leesmis looptijd 10 jaar €   125,00 

Leesmis looptijd 20  jaar €   250,00 

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 10 jaar €   210,00 

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 20 jaar €   420,00 
                                          

Grafrechten 

Graf delven enkel/dubbel/driedubbel diep Dagprijs 
grafdelver Graf delven urnengraf 

Uitstrooien as op strooiveld €      50,00 

Grafrecht kindergraf (excl. graf delven) ongeacht grootte en looptijd       Vrij 

Grafrecht per enkel graf (excl. graf delven) looptijd 20 jaar €    650,00 

Grafrecht per dubbel graf** (excl. graf delven) looptijd 20 jaar € 1.300,00 

Grafrecht urnengraf (excl. graf delven) looptijd 10 jaar €    162,50 

Grafrecht urnengraf (excl. graf delven) looptijd 20 jaar €    325,00 

Verlenging grafrecht per enkel graf met 10 jaar €    325,00 

Verlenging grafrecht per dubbel** graf met 10 jaar €    650,00 

Verlenging grafrecht urnengraf  met 10 jaar €    162,50 

Eénmalige bijdrage voor verwijdering grafsteen en onderhoud kerkhof enkel graf €    150,00 

Eénmalige bijdrage voor verwijdering grafsteen en onderhoud kerkhof dubbel graf** €    300,00 

Eénmalige bijdrage voor verwijdering urnengrafsteen en onderhoud kerkhof (incl. 
uitstrooien as op strooiveld) 

€    100,00 

 
** Dubbel graf zijn twee graven naast elkaar  

  



 

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.   2 jan. 19.00 uur Jaardienst Mathieu Gulpen 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

 

Zo.   3 jan.   9.45 uur Lien Meessen – van Loo (nms. broers en zussen) 

 

Ma.   4 jan. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Za.   9 jan. 19.00 uur Jaardienst Wim Lemmens 

Clara Wenders – Limpens (collecte) 

 

Zo.  10 jan.   9.45 uur Zeswekendienst Melanie Gidding – Geurts 

1e Jaardienst Christine Grooten - Nijskens 

1e Jaardienst Wiel Grooten 

1e Jaardienst Riet Claessens – Grooten 

 

Ma. 11 jan. 19.00 uur Voor alle parochianen 

 

Za. 16 jan. 19.00 uur Hub en Paula Canisius – Houben 

 

Zo. 17 jan.   9.45 uur Gest. H. mis voor levende en overleden leden van 

Schutterij St. Sebastianus 

 

Ma. 18 jan. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Za. 23 jan. 19.00 uur Fer Gulpen (collecte) 

 

Zo. 24 jan.   9.45 uur Uit dankbaarheid 

 

Ma. 25 jan. 19.00 uur Bijzondere intentie 

 

Za. 30 jan. 19.00 uur Gest. Jrd. Sjir Mullenders 

Gest. H. mis Willy Schmetz – Heinen en  

ouders Heinen – Stoffels 

 

Zo. 31 jan.   9.45 uur  Gest. Jrd. ouders Vanwersch – Souren en familie 

Mia Conjaerts - Theunissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


