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Neem de vreugde ernstig
De lawine van informatie over alles wat verkeerd loopt in de wereld maakt me soms misselijk.
Dat alles weegt op het hart van de mens, is verpletterend. De lichtpunten die soms even doorbreken, worden
meestal onmiddellijk weer gedoofd. De mensen krijgen de dood in de schoenen geschoven,
de dood van alle mooie dingen en van alle goede mensen. Hoe moet je dan leven en gelukkig zijn?
Ik zeg: slik niet alles wat men je dagelijks voorschotelt. Neem je part dat je dragen kunt en laat de rest liggen.
Maak je los van alle vaste en opgeschroefde problemen.
Er is één zaak die we niet ernstig genoeg nemen: de vreugde!
We beweren wel dat lachen gezond is, maar we houden ons veel te weinig bezig met deze kant van onze
gezondheid. Het gaat niet om de dwaze lach van de idioot, maar om de lach die groeit uit een innerlijke
tevredenheid en een diepe inwendige vreugde.
Ik wens dat je nog ergens in je hart een beetje kind bent gebleven, niet om kritiekloos in het leven te staan,
maar om weer verwonderd en blij te zijn met het bloeien van een bloem, het fluiten van een vogel, om weer te
geloven in de goedheid van de mensen, om weer te geloven in het wonder dat elke dag opnieuw begint als je
je ogen opendoet voor de duizend kleine dingen om je heen waarmee de engelen je weg versieren.
Phil Bosmans

Een ongemakkelijk besef
We hebben ons met pijn en moeite moeten verzoenen met maatregelen, die onze vrijheid inperkten. Er
stonden sancties, boetes op het niet naleven van de maatregelen. Maar dan nog: niet altijd trok men er zich
wat van aan. Dat we niet alles in de hand hebben is ons het laatste jaar wel duidelijk geworden. Leren we er
iets van omtrent het leven, hoe het in elkaar zit, wat ons kan overkomen, ondanks het gemak, het comfort die
onze welvaart met zich meebrengt? Mensen die het lijden aan het coronavirus hebben doorstaan vertellen van
hun besef van de eindigheid van ons bestaan. We worden overigens wel vaker daarmee geconfronteerd.
Bijvoorbeeld bij het overlijden van een dierbare in onze verbanden van familie en vrienden. In breder en
nationaal verband bij gelegenheid van, bijvoorbeeld, de dodenherdenking op 4 mei. Bij alle beperking t.g.v.
corona bracht brachten de media ons weer in herinnering hoeveel slachtoffers er zijn gevallen voordat we toe
waren aan vrede en vrijheid, poort naar onze welvaart voor velen. Terwijl ze ook maar één leven hadden, zijn
er miljoenen, vaak op jonge leeftijd, moeten sterven in vaak barbaarse omstandigheden. Wat steekt er toch
allemaal in de mens, zowel aan mogelijkheid tot goedheid en liefde maar ook aan boosheid en haat! Dat we
daar liever niet bij stilstaan is te begrijpen. Het is immers een ‘ongemakkelijk besef’. Het liefste kijken we naar
de meer plezierige dingen van het leven.
Op de keper beschouwd weten we ook als christenen van die dubbelheid in het leven. We weten aan de hand
van de geschiedenis van Jezus, oos Herrgötje’, van de moeite die de trouw aan zijn levensopdracht Hem heeft
gekost (Goede Week) maar ook van uiteindelijke vervulling (Pasen). Christengelovige mensen zijn erfgenamen
van zijn uiteindelijk Goede Tijding, bij alle ongemakkelijk besef van hoe het leven in elkaar steekt. Het maakt
dat wij, christenen positief en dienstbaar in het leven staan en hoopvolle mensen blijven. AR

St Antonius => Zoeken en vinden – speurtocht voor kinderen
Heilige Antonius, goede vrind Help mij dat ik mijn ... terugvind.
Een oud versje; St. Antonius van Padua werd altijd aangeroepen als men iets kwijt was.
Op zondag 13 juni – feestdag van de H. Antonius – is daarom in Klooster Wittem een
speurtocht door de kloostertuin: kinderen kunnen dingen zoeken die kwijt zijn en
daarmee een puzzeltje oplossen.
De speurtocht kan worden gestart tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de kloosterkerk en hij
duurt ongeveer een half uur (of iets langer voor de minder goede zoekers).
Alle kinderen, met ouders of grootouders zijn hartelijk welkom! Opgeven is niet nodig.
Voor verdere info: Werkgroep Kindernevendienst Klooster Wittem 043 4501741
Aanmelden voor bijwonen kerkdiensten niet meer nodig
De versoepeling van de door de overheid opgelegde ( Corona-) beperkingen en het feit dat de meeste
( oudere ) kerkgangers gevaccineerd zijn, heeft het kerkbestuur doen besluiten dat aanmelding voor het
bijwonen van de kerkdiensten ingaande 6 juni niet meer nodig is.
Voor normale vieringen geldt:
- maximaal 50 personen en alleen zitten op plaats met groene sticker. ( bij uitvaart 100 personen )
- handen ontsmetten bij ingang en 1,5 afstand houden.
- mondkapje bij betreden/verlaten kerk en kan af wanneer u zit.
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 ) .

Toediening vormsel vrijdagavond 25 juni
Dit jaar krijgen 4 schoolverlaters het vormsel toegediend door Vicaris-Generaal
mgr. R. Maessen en wel vrijdagavond 25 juni om 19.00 uur in onze kerk.
De vormelingen zijn :
Arjan Beckers
Leienhoesweg 4
Wijlre
Aukje van Kan
Bergstraat 7
Eys
Pimchanouk Kankaew Mr Dr Froweinweg 24
Eys
Florence Souren
Lodewijk XIVe straat 85
Eys
Kerkhof
Ook dit jaar zullen weer een aantal graven geruimd gaan worden op het onderste gedeelte van ons kerkhof.
Om te voorkomen dat er een “kaalslag” gaat plaatsvinden en er dus teveel open plaatsen ontstaan zijn enkele
mogelijkheden bedacht:
=> het stimuleren om gebruik te maken van de open plaatsen op het onderste deel van het kerkhof. In plaats
van een compleet en vrij duur grafmonument ( met rechtopstaande en liggende steen) kan men ook hier kiezen
voor een eenvoudig kruis of rechtopstaande steen. De kerkhofbeheerder weet welke geruimde graven hiervoor
geschikt zijn.
=> van een te ruimen graf de rechtopstaande steen laten staan en indien mogelijk de namen verwijderen. Het
graf zelf wordt bedekt met rode split. Betreffende familie maakt dan geen aanspraak meer op het graf en hoeft
dit niet meer te onderhouden.
=> Een aantal oude graven zijn door het kerkbestuur als monument gekenmerkt omdat deze karakteristiek en
beeldbepalend zijn voor ons kerkhof. Indien een betreffende familie besluit de grafrechten niet meer te
verlengen, zal het graf toch blijven bestaan en indien nodig door het kerkbestuur onderhouden worden.
Vervallen kerkdiensten
In de vakantieperiode vervallen ook dit jaar weer de kerkdiensten op maandag- en zaterdagavond in de
maanden juli en augustus
Parochieblad
Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór
donderdag 24 juni 2021 bij het secretariaat van onze pastorie.

Laat de Geest zorgen voor een parochiegemeenschap met een leven in saamhorigheid
Ramsey Nasr, acteur en schrijver van naam, zoon van een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder,
schreef tijdens de werkloze coronatijd een boekje: ‘De fundamenten’. De eerste druk verscheen in maart van
dit jaar, de zesde druk in april van dit jaar bij De Bezige Bij in Amsterdam. De kop van een artikel in de NRC
van 23 april vermeldde wat hem bezig houdt: ‘Er is een opstand van de geest, van het geweten nodig’. En de
reden waarom de auteur dat vindt: ‘Alles kwam ons toe. Vrijheid, welvaart, we vonden het vanzelfsprekend. Die
gedachte staat nu onder druk en dat is goed ’. Ik ga het boekje van 140 blz. lezen.
De coronapandemie heeft immers heel wat op gang gebracht. Veel van wat vanzelfsprekend leek bleek het
niet te zijn. In deze coronatijd leerden we veel over ons zelf, over hoe we ons gedragen, over onze
samenleving en hoe die functioneert, over de condities waaronder wij leven. Er zijn nog steeds mensen die niet
willen weten van corona en de gevolgen ervan. Ze willen koste wat kost hun ‘vrijheid’ of wat ze daaronder
verstaan. Men wil op velerlei terrein op de oude voet doorgaan en steekt de kop in het zand. Daarop lijkt Nasr
op te wijzen.
We hebben intussen via de media voldoende kennis kunnen nemen van de vele terreinen waarop het virus zijn
invloed uitoefent. Dat die invloed ook merkbaar is op ons leven in de dorpen is iedereen wel duidelijk. Het is ’s
avonds stil op straat. Bijna niemand te zien, niemand op weg naar een vergadering of repetitie van harmonie,
schutterij of koor, alleen misschien wat jongeren naar de training van de voetbal- of handbalclub. Een of ander
met de hond een straatje om. We leiden noodzakelijk een wat ‘saai’ bestaan, omdat we elkaar niet willen
besmetten. Ook onze verenigingen en parochies, die aangewezen zijn op ontmoeting en samenzijn lijden
onder corona. Gelukkig lijkt er –bij ons- een kentering op handen en toenemende
versoepelingen. Menigeen vraagt zich af: hoe gaat ons dorpse leven verder? Al een
aantal jaren stond het toch al onder druk van de toenemende individualisering. Komen
de verenigingsleden terug? Willen we nog aan de verplichtingen ervan voldoen? Heeft
Ramsey Nasr dát voor ogen als hij zegt: ‘alles kwam ons toe. Vrijheid, welvaart, we
vonden het vanzelfsprekend? Zouden we erdoor verwend geraakt zijn en vergeten zijn,
dat zinvol samenleven, ook in een dorp inzet, moeite kost.
Pinksteren, 23 mei, vierden we de komst van de Geest, die vermoeide en
teleurgestelde leerlingen van Jezus de power gaf om te getuigen van de hoop, die hij hun had gebracht. Zij
stonden op en kwamen a.h.w. opnieuw tot leven. Heeft Ramsey Nasr dat zoiets voor ogen als hij het heeft over
‘een opstand(ing) van de geest (Geest), van het geweten’? Ik ben benieuwd. Wat er ook van zij, hopelijk
blijven zorgt de Geest in onze parochies gemeenschappen voor leven met moed en in saamhorigheid. A.
Reijnen, pastoor

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.

5 jun.

19.00 uur

Sacramentsdag
Gest. h. mis ter ere van het Allerheiligst Sacrament
(stg. Lodewijk XIV)
Ouders van de Weijer – Bremen en familie

Zo.

6 jun.

9.45 uur

Ma.

7 jun.

19.00 uur

Gest. H. mis ter ere van het H. Hart van Jezus

Za.

12 jun.

19.00 uur

Clara Wenders – Limpens

Zo.

13 jun.

9.45 uur

Ma.

14 jun.

19.00 uur

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Za.

19 jun.

19.00 uur

Gest. Jrd. Hub en Netta Huynen – Canisius
Theo Flipsen (nms. buurt)

Zo.

20 jun.

9.45 uur

Ma.

21 jun.

19.00 uur

H. Johannes de doper
Ouders Debie – Pelzer en overl. familie en Frans en Willem
Pelzer

Vr.

25 jun.

19.00 uur

H. Vormsel Vormheer Mgr. R. Maessen Vic. General

Za.

26 jun.

19.00 uur

Hub en Paula Canisius – Houben

Zo.

27 jun.

9.45 uur

Ma.

28 jun.

19.00 uur

1e Jaardienst Lieske Scheepers – Sieben
Wiel Grooten (collecte)
Felix Mertens en Theo Flipsen (nms. zangkoor St. Cecilia)

Gest. Jrd. ouders Sieben – Haambeukers

Tiny van Mullekom – Senden

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux
H.H. Petrus en Paulus
Andrees Voncken, Bertien Lauvenberg en overl. fam.leden

