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KOSTERES HEDY LAHAIJE-BOON BUITENGEWOON BEDIENAAR H.COMMUNIE 
In de basiliek in Meerssen heeft donderdagavond 3 juni de aanstelling door hulpbisschop Everard 
de Jong plaatsgevonden van nieuwe buitengewoon bedienaren van de heilige communie. Dit jaar 
waren dat er maar liefst negenendertig, waaronder ook onze kosteres Hedy Lahaije-Boon.   

Buitengewone bedienaren van heilige communie zijn (leken)medewerkers van een parochie die 
een aanstelling krijgen om te helpen bij het uitreiken van de communie. De kandidaten hebben 
afgelopen voorjaar een aantal cursusbijeenkomsten bijgewoond over de betekenis van de liturgie 
en met name de eucharistie. De aanstellingen zijn op Sacramentsdag uitgereikt in de basiliek in 
Meerssen, omdat deze toegewijd is aan het Heilig Sacrament.  

 

VERSOEPLING CORONAPROTOCOL 
Vanaf 26 juni mogen wij, rekening houdend met de 1,5 meter,  weer ca. 100 personen toelaten in 
onze kerk bij reguliere kerkdiensten, bruiloften of begrafenissen. Verder is het dragen van een 
mondkapje niet meer vereist. Wel vragen wij u de handen te ontsmetten bij het betreden van de 
kerk. Vooraf registreren is ook niet meer nodig. 
Laten we hopen dat dit een volgende stap is in de richting van het “oude normaal” ! 

 

MEVR C. COX-JANSSEN 100 JAAR 

Woensdag 30 juni wordt mevr. C. Cox-Janssen, 

wonende op Eyserheide in wijngoed De Salamander, 

100 jaar. Tijdens de processie of afsluiting van de 

Mariamaand ( mei ) vindt het Allerheiligste steeds bij 

haar onderdak en kan pastoor zich omkleden en 

gereedmaken voor de eredienst. Wij danken haar voor 

deze gastvrijheid en hopen dit nog vaak te kunnen 

doen. 

Wij wensen haar van harte proficiat, een fijne feestdag 

en nog vele gezonde jaren. 

 

 

 

 
DOOPSEL:   
Op zondag 6 juni j.l. zijn onderstaande kinderen in onze parochiekerk gedoopt: 
-  Vesper Hodiamont, zoontje van Ramona en Menno Hodiamont-Lacroix en broertje 
van Mathias. 
-  Epke Pasmans, zoontje van Kyra Crijnen en Tommy Pasmans en broertje van 
Robijn en Guusje. 
We wensen ouders, dopeling, zusje, broertjes en grootouders Gods zegen en héél 
véél geluk toe.  
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BRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN CLUSTER ‘MORGENSTER’   

 

 

Dierbare parochianen 
 
 
Eigenlijk zouden onze kerkbesturen van onze 
parochies jullie in vergadering bijeen willen roepen, 
maar ondanks de versoepeling  van de 
coronamaatregelen is dat tot nu toe, helaas, niet 
mogelijk geweest. Daarom deze brief om jullie te 
informeren over wat er momenteel speelt. 

 
EEN FELICITATIE 

Op de eerste plaats, mede namens pastor Franssen en de kerkbesturen, een hartelijk proficiat aan al 
degenen, die een diploma in het voortgezet onderwijs hebben gehaald. Het moge duidelijk zijn dat 
we ook meeleven met degenen, die het slagen moeten uitstellen tot het volgend jaar. Verder willen 
we alle kinderen, die de basisschool verlaten en overstappen naar het voortgezet alle goeds wensen. 
Het is voor hen en hun ouders een hele overgang naar een andere omgeving, een ander type 
onderwijs, een periode voor het maken van keuzes, die belangrijk zijn voor de toekomst. Onze 
voorbereiding op de viering van het H. Vormsel was gericht op die overgang. Moge de vormelingen 
‘verder leven in Jezus’ Geest.   

Eveneens een felicitatie aan het adres van alle ouders uit wie de laatste tijd  een kind 
geboren is. Met hen hopen we dat hun verlangens naar een goede toekomst voor het jonge leven, 
dat hen is toevertrouwd, in vervulling mogen gaan. Tijdens de weekeindevieringen in onze kerken 
hebben we aan ouders en kinderen in onze gebeden gedacht. 

 
EEN TEKEN VAN MEDELEVEN 

Ook is een teken van medeleven op zijn plaats voor al degenen, die een vertrouwd iemand door de 
dood hebben verloren. De beperkte deelname mogelijkheden bij het afscheid, de afwezigheid van 
koren en samenzang drukten hun stempel op onze afscheidsvieringen.  Dorpsbewoners misten de 
mogelijkheid ‘als dorp’ afscheid te kunnen nemen; nabestaanden  namen de situatie zoals ze was en 
waardeerden menigmaal de intimiteit van het afscheid met en onder elkaar. Onze parochies gaven 
aandacht, naast de uitvaartplechtigheid in de kerk, door het luiden van de kerkklok en gebed tijdens 
de weekeindevieringen     

 
ONZE ZIEKEN 

Ook zij worden niet vergeten als we samen zijn om ons geloof te vieren. Gebeden wordt om 
beterschap, om de juiste behandeling, maar ook om de steun van lieve mensen om de zieken heen.  
 

ONZE TOEKOMSTIGE PAROCHIESTRUCTUUR 
In verband met de plannen van ons bisdom te komen tot grote parochiefederaties is Vicaris-Generaal 
R. Maessen gevraagd –zo mogelijk- nog voor de zomervakantie, zo mogelijk, een vergadering te 
beleggen van leden van de Herstructureringscommissie van ons bisdom met afgevaardigden van de 
kerkbesturen van de parochies van de gemeente Gulpen-Wittem. Volgens de Blauwdruk 2010-2020 
van het bisdom zouden die parochies samen, behalve Reijmerstok,  een grote federatie gaan 
vormen met één bestuur. Die federatie zou voor 1 januari 2022 gevormd moeten zijn. Met het oog 
daarop zijn kerkbestuursleden, die moesten worden herbenoemd en ook ik als pastoor, aangesteld 
tot die datum. Bij de kerkbesturen leeft de vraag of de voorgenomen federatie op die datum wel van 
start kan gaan? Zo ja wat er dan allemaal nog dient te gebeuren, zo nee welke dan de 
consequenties zijn.  
Het contact tussen het te benoemen centrale bestuur en de huidige parochies zou in stand kunnen 
blijven doordat de huidige kerkbesturen, eventueel aangevuld of nieuw ‘bemenst’ worden 
omgevormd tot parochieraden. De vergadering met leden van de huidige kerkbesturen is tot nog toe 
alsmaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.  
Intussen is Mgr. Maessen, ten gevolge van de ziekte van onze bisschop, belast met het bestuur van 
ons bisdom. Hopelijk komt de gevraagde bijeenkomst daardoor niet in gevaar. Als die vergadering 
heeft plaats gevonden worden jullie, parochianen van onze cluster Morgenster, zo spoedig mogelijk 
op de hoogte gesteld.  
 
 



 
 
 
De Blauwdruk 2010-2020 van ons bisdom wat betreft de opzet van parochiestructuur is overigens 
niet uit de lucht komen vallen. De veranderingen in de samenleving, die zich sinds de 2e 
wereldoorlog op verschillende terreinen hebben voorgedaan, vragen om bezinning op huidige positie 
en rol als geloofsgemeenschap. Ik hoop als pastoor binnen afzienbare tijd in een brochure de 
achtergronden daarvan voor jullie nader te beschrijven. 
 

 
HERSTART VAN ACTIVITEITEN 

Al meer dan een jaar zijn er –vanwege de pandemie- geen groepsbijeenkomsten in cluster 
Morgenster meer geweest. Het betrof de Pastoraatsgroep, die ten behoeve van onze parochies 
meedenkt over de vraag wat er in onze tijd ervoor nodig is om een plaatselijk vitale 
geloofsgemeenschap te zijn. Ook het Liturgisch Beraad, het Zorgoverleg, de Lectoren zijn niet meer 
bijeen geweest. Ook zijn er geen ‘Ouder gesprekken’ meer gevoerd over voor ouders relevante 
onderwerpen. De groep volwassenen, die hun geloof wilden verdiepen, zijn ook niet meer bij elkaar 
geweest. Ook onze koren hebben niet kunnen zingen en hun jaarvergaderingen af moeten gelasten. 
Hopelijk kunnen we onze activiteiten na de grote vakantie weer opstarten. Het is te hopen dat alle 
actief betrokkenen bij ons parochieleven na de versoepeling van de coronamaatregelen hun activiteit 
weer oppakken. Maar de parochiebesturen zijn niet de enige die met die hoop leven. Die hoop leeft 
ook, als ik het goed begrepen heb, bij de besturen van de verenigingen in onze dorpen. Juist onze 
parochies en verenigingen verbinden mensen met elkaar en ondersteunen de vitaliteit van onze 
dorpse gemeenschappen.   Rest ons nog om alle parochianen, die – ook in deze coronatijd- hun 
bijdrage hebben geleverd, aan het overeind houden van ons parochieleven: materieel/financieel, 
door hun deelname aan de vieringen, door hun vrijwilligerswerk, door hun zorg voor elkaar, door hun 
interesse, van harte te bedanken 
Pastor Franssen, onze kerkbesturen en ik wensen allen de komende tijd de nodige ontspanning en 
mogelijkheid om bij te tanken. En daarna gaan we maar weer gezamenlijk aan de slag in de tijd die 
ons gegeven is.                                                      
                                                                                           Hartelijke groet, A. Reijnen, pastoor 
 
 
MISSIE-COMITE BEDANKT ALLE VRIJWILLIGERS  
Op zaterdag 29 mei j.l. heeft de Stichting Missie-comité Eys, Wahl- en Nyswiller de jaarlijkse 
kledingactie gehouden. Ook nu weer een groot succes.  
In 2021 is er alweer meer dan 12 ton aan kleding en overig textiel ingezameld.  
Ook nu weer is de opbrengst bestemd voor de projecten van de Gorettistichting in India.  
De Stichting Missie-comité wil bij deze iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Met 
name worden alle vrijwilligers bedankt die geholpen hebben met flyeren en het ophalen van de 
kleding. 
 
DANK GULLE GEVERS 
De Gorettistichting heeft onlangs een oproep gedaan voor financiële steun voor de gevolgen van 
Covid-19 in India. De bedoeling is dat met dit geld voedselpakketten beschikbaar worden gesteld 
aan arme gezinnen. Velen hebben aan deze oproep gehoor gegeven.    Mede door deze donaties en 
door de opbrengst van de onlangs gehouden kledingactie, heeft de Gorettistichting een bedrag van € 
15.500,00 beschikbaar kunnen stellen aan Sr.Goretti, Sr.Veera, Sr.Joel en Fr.Gabriel. Heel veel 
dank aan alle gulle gevers voor dit geweldige mooie resultaat.  
 

ACTIVITEITEN KLOOSTER WITTEM 

 
- Kennismaking Meditatie: op zondagmiddag 18 juli zijn er tussen 14:00 en 16:00 uur enkele korte 
meditatie bijeenkomsten, waarbij u uitleg krijgt hoe u kunt mediteren.  U kunt binnenlopen en even 
toekijken, of u aansluiten bij het groepje dat aanwezig is.  Deelname is gratis; opgave is niet nodig. 
 
- Een kijkje achter de kloostermuren (rondleiding): Vanaf juli is het (zeer waarschijnlijk) weer 
mogelijk: deelnemen aan een rondleidingen door Klooster Wittem: door kerk en kapellen, de refter, 
de tuin, de grafkelder en de monumentale kloosterbibliotheek. Na afloop van de rondleiding is er een 
kopje koffie of thee met een stuk vlaai.   
Data en tijd: iedere woensdag en zaterdag van 11:00 uur tot 13:00 uur 
Aanmelden is verplicht, want het aantal deelnemers is in verband met de coronaregels beperkt. 
Aanmelden kan tot 9.30 uur op de betreffende dag via 043 450 1741 
Prijs: 10 euro incl. koffie/thee en vlaai.  
 



 
 
30 JUNI ORGELCONCERT IN AGATHAKERK 
Orgelconcert Eys op woensdag 30 juni om 20.00 uur in de kerk, door Tannie van Loon en Tom 
Koster (trombone). Entree vrij 
 
PASSIESPELEN TE TEGELEN 

Passiespelen Tegelen van 3 juli 2021 t/m 5 september 2021. Voor meer info: www.passiespelen.nl 
 
MARIA TEN HEMELOPNEMING 
Zondag 15 augustus Maria Ten Hemelopneming en zegening van de kroetwusj. 
. 

PAROCHIEBLAD  

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

donderdag 22 juli 2021 bij het secretariaat van onze pastorie. 

 

 
 

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.    3 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo.    4 jul.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Schmitz - van Helden 

Gest. Jrd. Joan van Wersch - Heuijerjans  

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

 

Ma.    5 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Za.  10 jul.  19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo.  11 jul.   9.45 uur 1e Jaardienst Jo Niessen 

Jaardienst Mia Conjaerts - Theunissen 

Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Ma.  12 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Za.  17 jul. 19.00 uur Geen. h. mis 

 

Zo.  18 jul.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Kruijen – Peukens 

Melanie Gidding – Geurts (collecte) 

 

Ma.  19 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Za.  24 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo.  25 jul.   9.45 uur Jaardienst Jozef Colleye en Suze Colleye – Sparreboom 

Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Clara Wenders – Limpens 

 

Ma.  26 jul. 19.00 uur Geen h. mis 

Za.  31 jul. 19.00 uur Geen h. mis 
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