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OVERLEDEN:  
- Mevr. Jeanne Gulpen-Gehlen is op 30 januari op 96-jarige leeftijd te Maastricht overleden. 

Haar uitvaart was op vrijdag 5 februari jl. in onze parochiekerk, gevolgd door de begrafenis op 

ons kerkhof.   

- Mevr. Jo Gulpen-Loneus is op 6 februari op 90-jarige leeftijd te Valkenburg overleden.  Haar 

uitvaart was op donderdag 11 februari jl in onze parochiekerk, gevolgd door de begrafenis op 

ons kerkhof. 

- Dhr. Renẻ Hameleers is op 7 februari op 86-jarig leeftijd te Eys overleden.  Zijn uitvaardienst 

was op vrijdag 12 februari jl. in onze parochiekerk, gevolgd door de crematie. 

We wensen echtgenote, kinderen, kleinkinderen en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies 

van hun dierbaren. 

 
 

De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd 

staat opnieuw in het teken van beroepsonderwijs en 

ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een 

gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een 

redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Voor meer informatie, 

zie: www.vastenactie.nl.     

De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor de Vastenactie door de leden van het Missiecomité gaat 

dit jaar vanwege de coronavirusmaatregelen niet door. 

Wilt u een bijdrage storten om de Vastenactie te steunen dan kan dit op  

bankrekeningnummer NL33 RABO 0361 5389 28 t.a.v. Stichting Missiecomité Eys – Nijswiller – 

Wahlwiller.  Alvast dank. 

 

KERK DIENSTEN in april 2021 

Donderdag  1 april 19:00 uur Witte Donderdag 
Vrijdag    2 april 09:00 uur Goede Vrijdagviering samen met onze schoolkinderen 
   15:00 uur Goede Vrijdagviering inclusief kruisweg 
   19:00 uur Kruisentocht 
Zaterdag  3 april 21:00 uur  Plechtige Paaswake 
Zondag    4 april 09:00 uur Gezinsmis Pasen  
   11:00 uur Hoogmis Pasen  
Maandag  5 april 11:00 uur 2de paasdag  
 

 
PAROCHIEBLAD:  

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

donderdag 25 maart 2021 bij het secretariaat van onze pastorie. 
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BERICHT AAN JONGEREN VAN CLUSTER MORGENSTER  
Hallo jongeren van onze parochies,  

de landelijke berichten over de gemoedstoestand van menige jongere in ons land maken niet 

vrolijk.   Er wordt melding gemaakt van depressiviteit, eenzaamheid, onzekerheid  en van gebrek 

aan toekomstperspectief.   Ze zeggen dat jullie, jongeren, momenteel de ‘normale’ 

mogelijkheden missen om elkaar te ontmoeten en aan elkaar te ontdekken wie jullie zijn.   

Mijn vraag:  Is dat ook zo bij ons in het Heuvelland?  Hier heb je immers nog altijd de ruimte van 

de mooie natuur.   Onze dorpen zijn overzichtelijk vergeleken met de stad.    

De meeste mensen kennen elkaar.   We hebben onze kameraadschap binnen de verengingen. 

Oog daarvoor kan ons helpen.   

Tot aan de coronatijd waren onze mogelijkheden bijna onbeperkt. Dat is nu anders.    

We komen aandacht tekort en kunnen ons eenzaam voelen.   Maar daarin ben je niet de enige.     

Als die eenzamen elkaar eens zouden ‘opzoeken’.  Stuur een mail, neem de telefoon, gebruik 

whatsapp of facebook/face-time, herontdek de brief als mogelijkheid je ervaringen met elkaar te 

delen, houd een dagboek bij, leef bewust met wat je blij maakt, luister naar je geliefde muziek, 

beweeg, zorg ervoor dat je fit blijft.  

Wat ook goed werkt is op een of andere manier aandacht te besteden aan iemand van wie je 

weet, dat hij/zij eenzaam is, bejaard, de drempel van zijn huis niet overkomt.  Je zult er innerlijk 

een tevreden gevoel aan overhouden. Dat helpt dan weer om de beperkingen van het 

coronavirus vol te houden.  

Laat je niet hangen.  Zet als het even kan zelf stappen en vraag als het nodig is hulp aan iemand 

van wie je op aan kunt.  Vanaf Aswoensdag, 17 februari zijn we op weg naar Pasen, dag van 

opstanding, dag van leven en ontmoeting na tegenslag en teleurstelling, dag van hoop en 

voorbeeld.  Ook wij kunnen elkaar helpen  ‘op te staan’ ook in coronatijd.  

Ik wens jullie goede moed en vertrouwen in jezelf en je mogelijkheden.     A. Reijnen, pastoor        

 
 

Financieel Overzicht 2020 
 

INKOMSTEN             2020       2019 

Bijdrage parochianen       €  62.878 €  50.876   

Opbrengst uit bezittingen grafrechten incl. verlenging   €    9.607 €  11.273   

Pachten         €    2.953 €    3.455  

Functionele inkomsten      €      -   €       - 

Incidentele baten       €      -  €       - 

Rente         €          17 €         23   

TOTALE OPBRENGSTEN      €  75.455 € 65.627  

 

UITGAVEN              2020        2019 

Pastorie        €   9.779 €    8.346   

Kerkgebouw         € 19.914 €  18.050  

Begraafplaats        €   2.771 €     2.325  

Overige kosten       €   4.954 €    3.779  

Huishouden        €    2.510 €    2.850  

Kosten eredienst       €    5.697 €    6.405  

Kosten pastoraal       €       111 €       712   

Verplichte en vrijwillige bijdrage (Bisdom/Dekenaat)  €  11.764 €  11.257   

Beheerskosten       €  11.333 €  10.690  

Bestuur en representatie       €    1.513 €    2.834   

Kosten pastoor en assistentie      €    5.641 €    6.624   

TOTALE KOSTEN        €  75.987 €  73.872   



 
 

 
Toelichting op het financiële jaar 2020  
 

 
Ter afsluiting van het jaar 2020 hierbij een korte toelichting op het financiële overzicht van onze 
parochie H. Agatha, Eys.  
 
Inkomsten 
Ondanks de lagere inkomsten van de kerkbijdrage, de collectegelden en de Heilige Missen 
hebben we ca. € 10.000 meer ontvangen ten opzichte van 2019. Dit is te danken aan de vele 
giften van parochianen, die onze parochie in deze coronacrisis een warm hart toedragen. 
Hartelijk dank hiervoor!! 
 
Uitgaven 
Aan de uitgavenkant zijn we echter geconfronteerd met gestegen kosten (ca. €2000) t.o.v. 2019.  
Het gevolg hiervan is dat we in 2020 ca. € 500 meer uitgegeven dan ontvangen hebben. Dit ten 
opzichte van het negatieve saldo van ca. € 8.000 in 2019.  
 
Als kerkbestuur zijn we natuurlijk erg verheugd over de vele giften. We hopen verder dat in 2021 
ook de parochianen die tot op heden niet of niet meer deelnemen aan de kerkbijdrage, 
overwegen hier ook (weer) aan deel te gaan nemen. Dit in het belang van onze 
geloofsgemeenschap en de sociale functie die wij als parochie hebben en waarop iedere 
parochiaan in zowel goede alsook slechte tijden een beroep mag doen.   
 
Het mag duidelijk zijn dat het in leven en actief houden van een parochie de nodige 
organisatorische en financiële inspanningen vereist. Deze inspanningen worden met plezier 
verricht door het kerkbestuur met aan het hoofd natuurlijk onze meneer pastoor Reijnen. Het zou 
echter niet mogelijk zijn om onze parochie draaiende te houden zonder uw financiële steun en 
de inzet van onze vele vrijwilligers! 
 
Onze rekeningen en boeken zijn na controle door dhr. J. Görtzen (lid kerkbestuur) en dhr. J. 
Urlings (geen kerkbestuurslid) voor akkoord bevonden, waarna wij de jaarrekening van onze 
parochie H. Agatha (geaccordeerd door het kerkbestuur), ter goedkeuring aan het Bisdom 
hebben aangeboden.  
  
Tot slot hopen wij als kerkbestuur nog jaren te mogen rekenen op uw aller sympathie, steun en 
participatie bij de activiteiten die er toe bijdragen dat onze geloofsgemeenschap levendig voor 
iedereen gehouden worden. 
 
Bent u geïnteresseerd in de financiële huishouding van onze parochie en wilt u hier verder over 
geïnformeerd worden, is het mogelijk om via ons secretariaat (tel.: 043-4511243) een afspraak 
te maken met de penningmeester.  
 
 
Namens het kerkbestuur 
 
H. Smeets 
Penningmeester 
  



 

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. 

Ma.   1 mrt. 19.00 uur Jaardienst Leo Ploumen 

  

Za.   6 mrt. 19.00 uur In dankbare herinnering Theo Flipsen en wederzijdse ouders 

Flipsen – de Laat en de Hoon - Zwijgers (collecte) 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

 

Zo.   7 mrt.   9.45 uur Hub Kleijnen (collecte) 

 

Ma.   8 mrt. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Za.  13 mrt. 19.00 uur Jrd. André Kösters, ouders Kösters – Meens en  

ouders Duisings – Winthaegen 

Gest. Jrd. Martha Senden – Drummen 

Gest. Jrd. ouders van de Weijer – Bremen 

 

Zo.  14 mrt.   9.45 uur Gest. Jrd. Hubert en Maria Vanwersch – Mannens 

 

Ma.  15 mrt. 19.00 uur H. Jozef 

Ouders Debie – Pelzer en overl. familie en Frans en 

Willem Pelzer 

 

Za.  20 mrt. 19.00 uur Jaardienst Jos Huppertz – Vaessen 

Jaardienst ouders Schoffelen – Maassen 

Gest. Jrd. ouders Noteborn – Reijnders 

Math en Jeanne Gulpen – Gehlen en Fer en Elly (collecte)  
Zo.  21 mrt.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Grooten – Schrijvers 

 

Ma.  22 mrt. 19.00 uur Maria Boodschap 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Za.  27 mrt. 19.00 uur Zeswekendienst Jo Gulpen – Loneus 

Gest. Jrd. Fieny van Wersch 

Gest. Jrd. ouders Peter en Bertha Ploum – Hendriks 

Voor leden en overleden leden van handbalver. ESIA 

 

Zo.  28 mrt.      9.45 uur Palmzondag 

1e Jaardienst Clara Wenders – Limpens 

1e Jaardienst Fer Gulpen 

Jaardienst Hub en Bertha Urlings – Jongen 

 

Ma.  29 mrt. 19.00 uur Gest. Jrd. Sjeng Senden en overl. fam. Senden - Lenaerts 

 
 
 
 


