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Jaargang  40                                  nr. 9                             september 2021 
 
COLLECTES:  Opbrengst van de collectes van 29 maart t/m 23 juli 2021 (incl. extra diensten)  
bedroeg  € 2.115,63                                                    Hartelijk Dank hiervoor 
 
OVERLEDEN:  Mevr. C. Cox-Janssen is op 100 jarige leeftijd te Eyserheide overleden.   
Haar uitvaart was op zaterdag 28 augustus jl. in onze parochiekerk, gevolgd door de begrafenis op 
ons kerkhof.    We wensen kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en vrienden héél véél sterkte 
toe met het verlies van hun dierbare. 
 
DOOPSEL:  In de maand augustus werd  Loua Gulpen in onze parochiekerk 
gedoopt, zoontje van Lars Gulpen en Renee Ramaekers. 
We wensen de ouders, dopeling en grootouders Gods zegen en héél véél geluk toe.  
 
HEILIGE MISSEN in OKTOBER 2021 
Zondag 24 oktober  09:45 uur  Wereldmissie dag 
Zondag 31 oktober 15:00 uur  Allerzielendienst  
 

Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september,  is een initiatief 
van de Zonnebloem.   Het doel is om Nederlanders bewust te maken van 
de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving.   
En om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun 
‘gezonde’ omgeving te bevorderen.  Deze boodschap is dus voor 

iedereen bedoeld; niet specifiek voor de mensen die al actief zijn bij de Zonnebloem.  Dat proberen 
we te bereiken door op Nationale Ziekendag alle Nederlanders aan te spreken.  Daarbij vragen we 
ze of ze mensen kennen in hun eigen omgeving die ziek of gehandicapt zijn en of ze eens contact 
willen leggen. Het contact tussen gezonde en zieke mensen is daarbij niet bedoeld als eenrichtings- 
verkeer: de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor gezonde mensen. 
 
GEVONDEN:   Op woensdag 28 juli j.l. is er op de parkeerplaats bij het Patronaat een rood met 
zwarte damesbril gevonden. 
 
NIEUWE CURSUSSEN LITURGISCHE VORMING:  De Sint-Gregoriusvereniging en Academie 
Rolduc bieden vanaf het nieuwe studiejaar 2021-2022 weer een cursus liturgische vorming aan.                                                                  
Deze wordt vanaf september in Gulpen gegeven.  Als katholieken vieren we op zondag de 
eucharistie.  De Kerk noemt deze viering bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven.   Maar 
wat vieren we eigenlijk en waarom vieren we zoals we vieren?  En wat betekenen alle afzonderlijke 
handelingen.  Daarover gaat de cursus ‘Blijft dit doen om mij te gedenken’.  De cursus bestaat uit zes 
bijeenkomsten. De cursus kan met name heel interessant zijn voor mensen die bij de liturgie 
betrokken zijn, zoals kosters, acolieten en lectoren.   Maar ook alle anderen zijn van harte welkom.                                       
In Gulpen begint die op 18 september.  Aanmelden kan via ons secretariaat tel. 043 – 451 1243 

PAROCHIEBLAD : 

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

donderdag 23 september 2021 bij het secretariaat van onze pastorie. 
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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.   4 sep.   19.00 uur Geen H.Mis 

 

 

Zo.   5 sep.    9.45 uur Gest.jrd. ouders Franken – Sintzen 

Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie 

 

 

Ma.   6 sep. 19.00 uur Bijzondere intentie 

Andrees Voncken – Bertien Lauvenberg en 

overleden familieleden 

 

 

Za 11 sep . 19.00 uur Geen H.Mis 

 

 

Zo. 12 sep.   9.45 uur Gest.jrd. ouders v.d. Linden – Lacroix 

 

Ma. 13 sep. 19.00 uur  Fer Gulpen (collecte) 

 

Za. 18 sep.. 19.00 uur 1e jaardienst Wiel Degens 

Jaardienst Lieske Vanhommerig – Hamers 

Gest.jrd. Werner en Willy Schmetz – Heinen 

Netty Cox – Hamers (collecte) 

Clara Wenders – Limpens 

 

 

Zo. 19 sep.    9.45 uur Gest.h.mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Ma. 20 sep.. 19.00 uur Ouders van Wersch – Jeukens en Paul en Joan 

 

Za. 25 sep.. 19.00 uur Oogstdankviering – Gezinsmisgroep en agrariërs 

Jaardienst Geert Sprokel 

Gest.jrd. ouders Huynen – Eussen 

 

 

zo 26 sep..  9.45 uur Oogstdankviering 

Gest.h.mis ouders Vanwersch – Souren en familie 

Ouders Gulpen – Gehlen (collecte) 

 

 

Ma.. 27 sep. 19.00 uur Gest.h.mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Voor alle leden en overleden leden van het I.V.N. afd. Eys 

 

 

   

 
    

 
 



 
 
 


