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Klein Paaslied 

Tussen waken, tussen dromen, in het vroege morgenlicht wordt de steen van ’t graf genomen  

horen vrouwen het bericht dat door dood en duisternis Jezus leeft en bij ons is. 

Zij die zich als eerste buigen over leven in haar schoot, zijn op Pasen kroongetuigen 

van nieuw leven uit de dood. Vrouwen hebben Hem ontmoet, weten zich bevrijd voorgoed. 

Uit een sprakeloos verleden, weggeschoven, ongehoord, wordt een nieuwe tuin betreden 

open is de laatste poort, sluiers worden weggedaan: het is tijd om op te staan 

Lente kleurt de kale bomen, door het leven aangeraakt bloeien bloemen aan de zomen, 

zo wordt alles nieuw gemaakt. Juichend stemt het leven in, met de toon van het begin.          Hanna Lam 

 
Kerkdiensten (helaas) nog steeds voor maximaal 30 personen 
  
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. 
 
Ziekencommunie 
 
Degenen die in de Goede Week de ziekencommunie thuis willen ontvangen kunnen dit doorgeven aan mw. 
Hedy Lahaije  (043-4512780) of aan het secretariaat tijdens de openingstijden   (043-4511243) 
 
Geen wegkruisentocht 2021 
 

 
Vanwege de opgelegde Corona-beperkingen zal er dit jaar 
ook geen wegkruisentocht mogelijk zijn. U kunt deze 
natuurlijk wel zelfstandig lopen op Goede Vrijdag of op een 
andere dag. 
 
Op onze website www.parochie-eys.nl  kunt u de route 
vinden met daarbij de teksten behorende bij elke statie van 
de kruisweg  
 
 

 
 

Gevonden autosleutels 

Gevonden op de Mesweg een bruin leren beursje met Hyundai autosleutel. Af te halen op pastorie 

tijdens de kantooruren maandagmorgen en donderdagmiddag. 
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Brief aan de parochianen 
  
Dierbare parochianen,  
‘Het zijn toestanden’...... placht  een collega vaak te zeggen als hij zich verwonderde  
en niet goed raad wist met wat zich voordeed. Ik denk dat een dergelijke uitlating menigeen  
kan ontvallen nu de pandemie maar voortduurt. ‘Het zijn toestanden’.....waarin veel niet  
mogelijk is. Bijvoorbeeld,  graag had ik jullie, parochianen uitgenodigd, om u te informeren  
over wat ons waarschijnlijk te wachten staat, al kan de coronapandemie tot enig uitstel  
leiden.  
 
Ons bisdom is lang bezig met plannen voor de herstructurering van de parochies van  
ons bisdom. Men schreef een zogenoemde Blauwdruk 2010-2020 voor herstructurering van  
alle dekenaten van ons bisdom, over federaties en fusies van meerdere parochies. Er zijn in  
de loop van de jaren al diverse federaties of fusies tot stand gekomen. Vier vijf en meer  
parochies staan onder leiding van één bestuur.  Voorbeelden daarvan in ons dekenaat is de  
federatie Terlinden-Margraten, die Banholt, Reijmerstok, Noorbeek, Margraten en Scheulder  
omvat; of de federatie  Vaals, Vijlen , Lemiers en Holset. 
 
 
 

Zo wordt in de Blauwdruk voorzien federatie in een federatie van de 
parochies in de gemeente Gulpen-Wittem (zonder Reijmerstok). 
Slenaken, Epen en Mechelen hebben al een overkoepelend bestuur. 
Onze cluster Morgenster heeft ook een overkoepelend bestuur, maar 
de kerkbesturen van onze parochies de bevoegdheid gelaten om 
voorstellen/besluiten op de relevantie voor de eigen parochie te 
beoordelen.  
 
Wellicht dat de voor het einde van dit jaar voorziene federatie van de 
huidige parochies in de kernen van onze gemeente nog enig uitstel 
krijgt.  

 
Men heeft in alle geval van de kant van het bisdom alle (her)benoemingen van kerkbestuursleden van onze 
afzonderlijke parochies en ook van mij als pastoor op 31 december van dit jaar laten aflopen.  
We hebben de pech als parochies, dat we vanwege de coronamaatregelen geen parochiebijeenkomsten 
kunnen houden voor de bespreking van deze ontwikkeling. Daarom deze informatie per brief. 
Het bisdom heeft toegezegd zo spoedig mogelijk, als de coronamaatregelen het toelaten, met 
kerkbestuursleden van de huidige parochies in onze gemeente in contact  te treden. 
Daar moeten we op wachten, Daarna horen jullie meer. 
 
Onder de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus horen ook de dertig-bezoekers-
maatregel voor de vieringen in de kerken (met uitzondering van 50 aanwezigen bij een uitvaart), de avondklok, 
nu v.a. 22.00, de afwezigheid van koor- en volkszang in de parochies  Dat is jammer. Maar, zoals we in 
Limburg zeggen: ’t is neet angesj, wat deed me d’r aan’?  
 
We proberen de mogelijkheden voor Vieringen Thuis uit te breiden, zodat men toch mee kan doen aan de 
voorbereiding op Pasen. U vindt op de websites van onze parochies beschouwingen op ‘ wat aan de Goede 
week voorafging’.  
Vervolgens een tekst en gebed voor de Palmzondag; voor de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag en  
Paaszaterdag. Voor Pasen heeft de Gezinsmiswerkgroep van Eys voor de gezinnen en andere 
geïnteresseerden een mooie PAASVIERING-THUIS ontworpen. Ook deze staat op de  
sites.  Van al deze teksten komen een aantal exemplaren v.a. Palmzondag in onze kerken  
liggen voor hen die niet over een computer en internet beschikken. Over onze vieringen in de 
Goede Week vindt men informatie in de regio- en parochiebladen. 
 
   
Pastor Franssen, onze kerkbesturen en ik wensen jullie van 
harte een ZALIG EN GEZEGEND PAASFEEST  
.  
A. Reijnen, pastoor 

 

 

 

 

 



 

Kerkdiensten in mei ( onder voorbehoud en uitgaande van huidige “Corona-beperkingen )  

- zaterdag 1 mei  19.00 uur   Geen H. Mis 

- zondag   9 mei 9.45   uur                    H. Mis, ervan uitgaande dat de processie naar Trintelen  

                                                                      niet doorgaat. 

- ma, di, wo 10,11, 12 mei  19.00 uur Geen kruisprocessies 

- donderdag 13 mei   9.45 uur  Hemelvaart  

- zondag 23 mei      9.45 uur  Pinksteren 

- maandag 24 mei 11.00 uur  Pinksteren   

 

Feest “250 jaar kerkwijding H. Agatha” definitief afglast.  

 

Het had zo mooi kunnen worden……het geplande feest op 21 juni 2020.  Het Coronavirus dwong 

ons het feest te verplaatsen naar 13 juni van dit jaar. Echter de recente ontwikkelingen en de nog 

steeds geldende beperkingen maken het onmogelijk überhaupt ook maar iets te kunnen plannen, op 

korte termijn als ook in de nabije toekomst. 

Derhalve hebben het organiserend comité en kerkbestuur besloten het feest definitief af te gelasten.   

Er wordt wel gekeken of een andere activiteit in het kader van 250 jaar kerkwijding georganiseerd 

kan worden. 

Eveneens gaat de geplande reis naar Munster, met afsluitend een diner op de Eyserhof, niet door. 

De deelnemers welke de reissom reeds hadden betaald krijgen dit teruggestort op hun rekening. Ook 

hier zal overwogen worden om het uitstapje volgend jaar te ondernemen.  

 

Dit jaar geen Eerste Heilige Communie  

Tijdens een overleg tussen betrokken ouders en onderwijzer,  pastoor Reijnen en Marij Pasmans is 
besloten dit jaar de Eerste Heilige Communie te verplaatsen naar 15 mei 2022.  
Vanwege de Corona-gerelateerde beperkingen is op dit moment geen goede voorbereiding mogelijk 
en zou de communieviering  met slechts een beperkt aantal bezoekers ook niet fijn zijn.  
 
Processies 2021 ?  

De grote bronk naar Trintelen alsmede de Sacramentsprocessie naar de Piepert zullen naar alle 

waarschijnlijkheid ook dit jaar geen doorgang vinden. Mocht de situatie in positieve zin veranderen 

waardoor buiten bijeenkomsten weer toegestaan worden in mei/juni,  willen we deze alsnog door 

laten gaan.    

Website 
 

Op onze website ( www.parochie-eys.nl )  vindt u alle relevante informatie over onze parochie en 

daarbij behorende onderwerpen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat deze steeds actueel 

gehouden wordt. Een woord van dank dan ook aan Piet van Loo die hiervoor zorg draagt.  

 
 

Parochieblad  

 

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

donderdag 22 april 2021 bij het secretariaat van onze pastorie. 
 

 

http://www.parochie-eys.nl/


 

 

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. 

Do.    1 apr. 18.00 uur       

19.00 uur 

 

tot 19.00 uur Aanbidding m.m.v. Schutterij  

Witte Donderdag 
 

Vr.   2 apr. 15.00 uur 

 

Goede Vrijdagviering incl. kruisweg 
 

Za.   3 apr. 19.00 uur Plechtige Paaswake 

Jaardienst John Sauren 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

Ouders Heinen – Stoffels en Willy en Tiny 

Michel Creusen voor de 84ste geboortedag (collecte) 
 
 

Zo.   4 apr.   9.45 uur Pasen 

Jaardienst ouders Hermans – Olischlager en Jrd. ouders 

Pisters- Custers en Jrd. ouders Peltzer - Toorens  

Felix Mertens en Theo Flipsen (nms. zangkoor St. Cecilia) 
 
 

Ma.   5 apr. 11.00 uur 2de Paasdag 

Jaardienst Hub Boon en Chris en Minou 

Jaardienst Miep Tijchon - Havenith 
 

Za. 10 apr. 19.00 uur Gest. Jrd. Michel Senden 

Theo Flipsen (collecte) 
 

Zo. 11 apr.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Bertrand – Boon 

Gest. Jrd. Hub en Paul Grooten – Spork 

Ouders Scheepers – Blezer en Tien Blezer 
 

Ma. 12 apr.  19.00 uur Andrees Voncken – Bertien Lauvenberg en overl. familie 
 

Za. 17 apr. 19.00 uur Jaardienst Sjra Horbach 

Jaardienst ouders Muyrers – Groenemeyer en familie 

Jaardienst Huub Schouteten 

Tiny van Mullekom – Senden 
 

Zo. 18 apr.   9.45 uur Gest. Jrd. Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma. 19 apr. 19.00 uur Gest. Jrd. Gerrit Mager 

Ouders Debie – Pelzer en overl. familie en Frans en Willem 

Pelzer 
 

Za. 24 apr. 19.00 uur Jaardienst Joep Schreuders 

Gest. Jrd. Jeanny Palosi – Vermeeren 
 

Zo. 25 apr.   9.45 uur Gest. Jrd. Alfons Widdershoven 

Gest. Jrd. Frits en Henriëtte Kokkelmans – Mulders 

Gest. Jrd. Jan Sleijpen 
 

Ma. 26 apr. 19.00 uur Gest. Jrd. Guillaume en Bertha Xhonneux 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


