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Kledingactie op zaterdag 29 mei 2021 
Stichting Missie-comité Eys, Nyswiller en Wahlwiller houdt de jaarlijkse kledinginzamelingsactie op 
zaterdag 29 mei.  
Zoals gebruikelijk is de opbrengst bestemd voor de projecten van Zr. Maria Goretti in India. Dit jaar is 
er extra geld nodig voor de vele mensen die, als gevolg van de coronacrisis, geen middelen hebben 
om te voorzien in hun levensbehoeften.  
Wij stellen het daarom zeer op prijs, wanneer onze actie dit jaar extra uw aandacht krijgt en dat u de 
gebruikte kleding zoveel mogelijk opspaart tot 29 mei.  
U kunt de zak(ken) met kleding, schoeisel en huishoudtextiel voor 9.00 uur op de stoep zetten. 
Wanneer u nog vragen heeft over de actie, kunt u bellen met 06-50218760.  

 

Veranderingen binnen het kerkbestuur                                                                                                                                                            
-  Na een zittingsperiode van 4 jaar heeft Annemarie Lemmens te kennen gegeven te stoppen als lid 
van het kerkbestuur.  
Zij was gedurende die periode verantwoordelijk voor de begeleiding en indeling van de misdienaars 
en acolieten. 
Het kerkbestuur dankt haar voor de inzet voor onze parochiegemeenschap. 
Er zal naarstig gezocht worden naar een opvolger. 

 
-  Na een zittingsperiode van 20 jaar was dhr. Hub Huijnen in 2010 gestopt als kerkbestuurslid. 
Nadien was hij tot heden als ere-kerkbestuurslid toch nog betrokken bij de dagdagelijkse gang van 
zaken van het kerkbestuur en met name het beheer, onderhoud en contactpersoon voor ons kerkhof. 
Na 30 jaar trouwe dienst heeft Hub Huijnen besloten eind mei te stoppen met al zijn diensten voor 
onze parochiegemeenschap. 
Gedurende zijn periode als (ere-) kerkbestuurslid zijn onder zijn leiding vele projecten uitgevoerd, 
zoals: de renovatie van de pastorie, de uitbreiding en onderhoud van ons kerkhof, het schilderen van 
de kerk, de buitenverlichting, de nieuwe verwarmingsketels, de renovatie van de sacristie, etc. 
Hub heeft dit steeds enthousiast en gedreven gedaan.  
Namens kerkbestuur en parochiegemeenschap danken wij hem dan ook van harte voor zijn inzet.   
Het onderhoud wordt inmiddels al gedaan door een groep vrijwilligers. 
De  contactpersoon en beheerder van het kerkhof zal voortaan Ad Broers zijn. 

 

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

donderdag 20 mei 2021 bij het secretariaat van onze pastorie. 
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Kerkdiensten in mei (onder voorbehoud en uitgaande van huidige “Corona-

beperkingen”)  

- 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 

- zaterdag 19 juni       19.00 uur  gezinsmis 

- vrijdag 25 juni      19.00 uur  H. Vormsel te Eys   

 

Collectes 
De opbrengst van de collectes van 1 januari t/m 28 maart 2021 bedroeg € 1.643,87 (inclusief extra 
dienst). 

 

ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP anders BELEVEN 

Bij de versoepeling van de coronamaatregelen blijft de vraag of we terug kunnen keren naar onze 

manier van doen van vóór de coronapandemie?                                                            

Er wordt door menige expert aan getwijfeld, alleen al als we de klimaatdoelen willen halen. De 

coronatijd heeft aan het licht gebracht hoe kwetsbaar we zijn, lichamelijk maar ook wat betreft 

psychische spankracht; maar ook hoe kwetsbaar onze aarde gebleken is onder onze manier van 

leven. Over wat goed of slecht is in ons doen en laten daarover leven heel verschillende meningen 

en praktijken. De coronatijd heeft voorbeelden laten zien van onbaatzuchtige en niet aflatende 

aandacht en zorg voor de medemens; maar er zijn ook voorbeelden van het tegendeel. Corona 

houdt ons allen een spiegel voor waarin we kunnen zien wie we werkelijk zijn of we nu gelovig zijn of 

niet.  Wij, die ons houvast vinden in het Evangelie, vragen ons ook af hoe als gelovige te leven hier 

en nu.                                       

We zijn ons hoe langer en meer gewone mensen gaan voelen zoals alle anderen en zijn ons ook zo 

gaan gedragen. Voor die de wereld van een halve eeuw geleden nog ervaren hebben is de huidige 

heel anders. Onze welvaart is toegenomen en daarmee ook onze vrijheid van denken en doen. Een 

man als paus Johannes XXIII zag wel in dat de katholieke kerk aan vernieuwing toe was. Hij riep de 

2e Vaticaanse kerkvergadering (1962-1965) bijeen en wilde de kerk bij de sterk veranderende  tijd 

brengen. Ze leerde ons o.a. uit het ‘hokjes denken’ te stappen van protestant, socialist, katholiek, 

humanist, enz. waarin toen algemeen werd gedacht. Ze leerde ons hoezeer wij onze aarde met alle 

mensen delen en er gemeenschappelijk zorg voor moeten dragen. Zij wees ons erop, dat ‘vreugde 

en hoop, verdriet en angsten van de mensen van vandaag, vooral van de armen en van hen die hoe 

dan ook te lijden hebben, evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst zijn van de 

leerlingen van Christus’. Wij christenen staan m.a.w. met een positieve instelling t.a.v. onze wereld 

en met een gevoel van solidariteit en liefde t.a.v. onze medemensen. Dat wil niet zeggen, dat we het 

kwaad in onze wereld ontkennen of niet (willen) zien. Integendeel. Jezus heeft ons een van kwaad 

bevrijdend Evangelie meegegeven, waarnaar we zelf proberen te leven en dat we onze 

medemensen willen aanreiken. Met dat accent kunnen we onze geloofsgemeenschap nieuw 

beleven.      

A. Reijnen, Pastoor    

RUIMTE’ OM minstens voor even TE ZIJN de mens DIE MEN IS 

De kerkgebouwen in onze dorpen zijn veelal overdag gesloten of maar beperkt toegankelijk. Dat 

heeft zijn redenen. De kerken hebben hun kostbaarheden. Er is geen permanent toezicht. Zouden er 

camera’s hangen dan nog is er snel iets gestolen door mensen die zich onherkenbaar hebben 

vermomd. Parochianen zorgen goed voor hun kerkgebouwen. Ze worden door vrijwilligers goed 

onderhouden . Van bezoekers moet men maar veronderstellen dat ze er oog voor hebben en zich 

ernaar gedragen.  

 



 

 

Toch is het jammer, dat de kerken dicht zijn. Een kerk is er voor de eredienst en voor gebed maar 

niet alleen daarvoor.  De kerk kan ook ‘toevluchtsoord’, zijn;  ‘ruimte om gewoon maar stil te zijn’; 

‘ruimte om te verwijlen bij de mens die men ten diepste is’; vrij van pretenties, vrij van de druk van 

wat men allemaal moet en van verwachtingen van anderen. Die 

kunnen een mens vervreemden van zichzelf. Van een kerkgebouw 

moet niks.  Men is er vrij om de eigen dromen te dromen, de eigen 

kwetsbaarheid te overwegen. Dat kan gelden voor iedereen, 

gelovigen en niet-gelovigen, voor de parochiaan en voor de voorbij 

komende wandelaar, die nieuwsgierig is en het mooie dorpsbeeld 

bepalende gebouw wil bezoeken, soms een kaars wil opsteken. De 

voorbijganger zoekt even rust in een gebouw dat generaties vóór 

ons met eerbied hebben gebouwd en onderhouden. De in God 

gelovige mens die de kerk binnenkomt en er beseft dat God verblijft 

onder ons en in ons, ‘zijn woning onder ons’, ‘huis van gebed’. De 

Vlaamse auteur Rik Torfs, emeritus hoogleraar kerkelijk recht, 

brengt  me bij het lezen van zijn boek ‘De kerk is fantastisch’ op 

bovenstaande  gedachte. Ze kan ons wellicht helpen om opnieuw 

ons bewust te worden van de brede betekenis van onze parochies en parochiekerken.                            

A. Reijnen, Pastoor         

 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.  

Portret H. Agatha,  
Via Pastoor Ralf Schwillens uit Stein zijn wij (als geschenk) in het bezit gekomen van een 

geborduurd en ingelijst “portret” van de H. Agatha (patrones van onze kerk en parochie). Dit 

“portret” is afkomstig uit een erfenis en waarschijnlijk vervaardigd ca 1850. 

 

 
 
Op de foto: Pastoor Ralf 
Schwillens uit Stein 
overhandigt aan pastoor 
Reijnen het portret. 

  

Het leven is als jaargetijden,  

waarin de warmte soms verdwijnt. 

Laat je niet door neerslag leiden, 

Omarm de zon wanneer ze schijnt. 

 

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. 

 

Za.   1 mei 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Jaspers – van Loo 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie  
 

Zo.   2 mei   9.45 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma.   3 mei 19.00 uur 1e Jaardienst Alice Mullenders - Claessens 
 

Za.   8 mei 19.00 uur Gest. Jrd. ouders van Wersch – Jeukens 

Mia Conjaeerts – Theunissen 

Hein Muyrers 
 

Zo.   9 mei   9.45 uur Jaardienst Sjir Beckers 

Jaardienst ouders Boon – van Loo en kinderen 

Gest. Jrd. overl. van de familie van Can – Souren 

Gest. Jrd. Johan en Leentje Kokkelmans – De Bie 

Otto Janusch 

Melanie Gidding – Geurts (collecte) 
 

Ma.  10 mei 19.00 uur Ouders Xhonneux – van Kan en kinderen 
 

Do.  13 mei   9.45 uur HEMELVAART 

1e Jaardienst Lien  Meessen – van Loo 

Gest. H. mis voor levende en overl. leden van Schutterij en 

Baron Gustaaf van Thimus 
 

Za.  15 mei 19.00 uur Gest. Jrd. Hubert en Maria Vanwersch – Mannens 
 

Zo.  16 mei   9.45 uur 1e Jaardienst Hub Kleijnen 
 

Ma.  17 mei 19.00 uur Ouders Debie – Pelzer en overl. fam. en Frans en  

Willem Pelzer 
 

Za.  22 mei 19.00 uur Bijzondere intentie 
 

Zo.  23 mei   9.45 uur PINKSTEREN 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma.  24 mei 11.00 uur 2de PINKSTERDAG 

Anneke Boots (nms. buurt op de Kamp) 
 

Za.  29 mei 19.00 uur 1e Jaardienst Netie Cox – Hamers 

Jaardienst Jo Sauren 

Gest. Jrd. ouders Mullenders – Canisius 
 

Zo.  30 mei   9.45 uur Jaardienst Maria Huveneers – Engelen en Hub Huveneers 

Gest. H. mis ouders Vanwersch – Souren 
 

Ma.  31 mei 19.00 uur Gest. Jrd. ouders van Loo - Wöltgens 

 

 

   

    

    

    



 


