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Agathaspeld voor Jo Vliex  
Eerder dit jaar is Jo Vliex, na 50 jaar trouwe dienst,  gestopt als penningmeester 
van het Missiecomité Eys-Nijswiller-Wahlwiller.   Aan het einde van de 
eucharistieviering op Wereldmissiedag, zondag 24 oktober, heeft pastoor Reijnen 
aan Jo de Agatha-speld uitgereikt als dank en waardering voor zijn inzet 
gedurende al die jaren. 

Schoonmaakster gezocht voor pastorie 
Na 22 jaar trouwe dienst is Elly Dritty deze maand gestopt als schoonmaakster op onze pastorie. 
Zij zorgde ervoor dat onze pastorie er steeds tip top uitzag. Bij haar afscheid dankte pastoor Reijnen 
haar dan ook voor haar inzet al die jaren. 
Het kerkbestuur is nu naarstig op zoek naar een opvolg(st)er; de tijdsbesteding is ca 2 uur per week. 
Indien u interesse heeft of iemand voor deze functie weet, laat het dan weten aan mevr. Jose 
NIessen-Berger. 
 
Goede Doelen Collecteweek  
Er loopt een onderzoek of het haalbaar is om in Eys in 2022 een gezamenlijke Goede Doelen 
Collecteweek te organiseren.  Daartoe zouden we graag in contact komen met de organisatoren van 
alle landelijke goede doelen waarvoor in Eys gecollecteerd wordt. 
Dus ben/ken jij een collecte-organisator, geef dan de contactgegevens door aan:  
Willy Spierts 06-44828373 of spierts@ziggo.nl 

Wereldmissiedag 24 oktober 2021 
Oktober is wereldmissiemaand. Met als speerpunt dit jaar het werk van de zusters Servantes de 
Marie Virgie et Mere in Guinee (West-Afrika).  Zij zetten zich in voor het welzijn van kinderen en 
vrouwen en willen hun situatie verbeteren door onderwijs, bewustwording en voorlichting.  Meer 
informatie treft u aan op de site www.missio.nl      
Uw bijdrage kunt u in de envelop doen en deponeren in de kerk of bij een van de adressen die op de 
flyer zijn vermeld.   U kunt ook een bijdrage overmaken op onze bankrekening met nummer 
NL33RABO0361538928 o.v.v. “wereldmissiedag 2021”   
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.     
Stichting Missiecomité Eys, Nyswiller en Wahlwiller           Bij voorbaat onze dank.     
 
Doopsel:  

 Op zondag 3 oktober j.l. werden onderstaande kinderen in onze parochiekerk gedoopt: 

-  Teun Bindels, zoontje van Joep Bindels en Astrid Brouns,  

                            broertje van Daan en Max. 

-  Romeé van der Linden, dochtertje van Luc van der Linden en Manon Schaap. 

We wensen de ouders, dopelingen, broertjes en grootouders Gods zegen en héél véél 

geluk toe.  
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Federatievorming parochies  Morgenster (Wahlwiller, Nijswiller en Eys), 

Er staan ons flinke veranderingen te wachten. Ik probeer ze nog even voor jullie op een rijtje te 
zetten:   

Vanaf 1 januari heeft onze cluster een nieuwe pastoor, n.l. pastoor-deken Paul Bronneberg van 
Gulpen en Wijlre. Hij is nu al pastoor van de federatie Epen, Mechelen en Slenaken alsmede van de 
federatie in oprichting Gulpen, Wijlre. 
Hij wordt per 1 januari ook voorzitter van de federatie in oprichting Morgenster (Wahlwiller, Nijswiller 
en Eys). De bedoeling is dan dat drie kerkbesturen gaan verdwijnen. Onze federatie Morgenster 
krijgt in plaats daarvan één juridisch bevoegd kerkbestuur. Onze huidige drie kerkbesturen worden 
vervangen door ‘parochieraden’ met controlerende en uitvoerende taken op het gebied van 
administratie plaatselijke financiën, zorg voor (kerk)gebouwen, begraafplaatsen etc. 

Pastoor-deken Bronneberg wordt bijgestaan door twee kapelaans uit 
India.  Kapelaan Marthoma met vooral aandacht voor de federatie 
EMS en kapelaan Vince, Siju (spreek uit Sidjoe) Beysingh, nu 
onlangs in India tot diaken gewijd, met speciale zorg voor onze 
federatie Morgenster. Kapelaan Siju zal in April in India tot priester 
worden gewijd en kan dan de taken van mij overnemen.  

Er zijn parochianen die zich afvragen waarom deze veranderingen, 
waarom moet dat allemaal? Wat winnen we ermee? Om op dit soort vragen een antwoord te geven 
heb ik een kleine brochure geschreven van 16 bladzijden in  A-5 formaat. De brochure heet 
‘Veranderingen in samenleving en kerk’. Ik probeer aan te geven hoe veranderingen in onze 
manier van (samen)leven ook veranderingen meebrengt voor het leven mét en ín geloof en kerk. De 
brochure heeft de volgende inhoud: 

1. In grote trekken worden de veranderingen in de samenleving beschreven. Vervolgens: 
2. Een andere positie van geloof en kerk. 
3. Pogingen om de ‘kerk bij de tijd’ te brengen. 
4. De Kerk als ‘eigendom van de Heer’. 
5. De vreugde van het Evangelie. 
6. Van fijnmazige parochiestructuur naar federatie en fusie. 
7. Een vitale geloofsgemeenschap. 

De bronchure staat op de parochiewebsites en een klein aantal exemplaren ligt in onze kerken.     
Ook kan ze tijdens kantooruren worden afgehaald bij de pastorie in Eys.Onze huidige kerkbesturen 
zullen jullie verder op de hoogte houden.   Alle goeds; moge God met ons zijn, ook in deze 
veranderende tijden,                                                                                          T. Reijnen, pastoor   
 

HEILIGE MISSEN in OKTOBER - DECEMBER 2021 
Zondag    31 oktober  15:00 uur Allerzielendienst 
Dinsdag     2 november 19:00 uur Allerzielendienst met gezinsmissengroep op het kerkhof 
Zondag    21 november 09:45 uur Viering Ceciliafeest 
Zaterdag  18 december  09:45 uur 4e advent tevens boeteviering 
Zondag    19 december 16:00 uur Kerstconcert 
Maandag 20 december 19:00 uur geen H. Mis 
Vrijdag     24 december 18:00 uur gezinsmis 
    22:30 uur Nachtmis 
Zaterdag  25 december 09:45 uur Hoogmis Kerstmis 
Zondag    26 december 11:00 uur H. Mis met Hanzon Vocaal 
Maandag 27 december 19:00 uur geen H. Mis 
 

 

PAROCHIEBLAD : 

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

25 november 2021 bij het secretariaat van onze pastorie. 

 

 



 

Overledenen   november 2020 – oktober 2021 

 

Melanie Gidding-Geurts 

 

Jeanne Gulpen – Gehlen 

 

Jo Gulpen – Loneus       

 

René Hameleers 

 

Celestina Cox – Janssen 

 

Bertien Mulders – Canisius 

 

Gedachtenis van allen die ons zijn voorgegaan 

Het is herfst, de bomen kleuren, de bladeren vallen, het donker treedt eerder in dan enkele maanden 

geleden. We dragen warme kleding die bij het herfstklimaat past, de verwarming verdrijft de kilte uit 

ons huis. We kijken met bezorgdheid naar het omhoogschieten van de energieprijzen. In de herfsttijd 

vieren we Allerheiligen en Allerzielen, gedenken degenen, die ons in de dood zijn voorgegaan. Ook 

wij zullen eens horen bij degenen, die herdacht worden. Wij vragen de voorspraak van Alle Heiligen. 

Ze dienen ons tot voorbeeld door de  manier waarop ze door alle moeilijke momenten heen overeind 

zijn gebleven. Ze benadrukken steeds dat ze dat danken aan Gods genade. Dichter bij ons zelf  

staan wellicht  degenen die ons het naaste waren. Wij hebben met onze overleden ouders, 

grootouders, broers, zussen, familie en vrienden het leven gedeeld. Onze ouders stonden aan de 

oorsprong ervan. Onze band is onlosmakelijk blijvend. Maar zij zijn niet de enigen, die hebben  

bijgedragen aan wie we geworden zijn of nog altijd aan het worden zijn. Ze waren met velen, broers, 

zussen, familieleden, vrienden, opvoeders, collega’s, buren.  

Allerheiligen en Allerzielen nodigen uit tot bezinning, maakt ons bedachtzaam en stil; we hebben 

herinnering aan wat waardevol was en voor ons nog steeds is; we hebben misschien ook herinnering 

ook aan wat beter had gekund. Zulke momenten van stilte zijn belangrijk in onze hectische wereld, 

gevuld met zoveel wat onze aandacht vraagt en ons wordt aanbevolen als noodzakelijk voor ons 

welzijn. Generaties zijn ons voorafgegaan, binnen hun eigen omstandigheden, maar allen met 

eenzelfde verlangen naar een zinvol leven voor henzelf en voor degenen, die na hen kwamen. 

Gedenken we degenen, die ons zijn voorgegaan met eerbied en respect en waar nodig met 

barmhartigheid, wetend dat onze God een God van liefde en ontferming is. Mogen we leren van 

degenen, die ons zijn voorgegaan.      AR       

 

  



 

 

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. 

 

Ma.    1 nov.  19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Di.   2 nov.  18.30 uur Allerzielenviering op kerkhof   Gezinsmissengroep 
 

Za.   6 nov.  19.00 uur Gest. Jrd. ouders Bindels – Schijnen 

Tiny van Mullekom – Senden 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 
 

Zo.   7 nov.   9.45 uur Uit dankbaarheid  
 

Ma.   8 nov. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 13 nov. 19.00 uur Bijzondere intentie 
 

Zo. 14 nov.   9.45 uur Jaardienst Paul van Wersch  

Jaardienst Miep Tijchon - Havenith 

Gest. Jrd. ouders van de Berg – Hensgens en zonen Hub en 

Sjef 

Gest. Jrd. Jean Vaessen 

Gest. Jrd. Guillaume en Bertha Xhonneux 

Ouders Gulpen – Gehlen (collecte) 
 

Ma. 15 nov. 19.00 uur Voor alle parochianen 
 

Za. 20 nov. 19.00 uur Jaardienst Frans Thiessen 

Theo Flipsen (collecte) 

Netty Cox – Hamers (collecte) 
 

Zo. 21 nov.   9.45 uur Viering Ceciliafeest 

1e Jaardienst Melanie Gidding – Geurts 

Voor levende en overleden leden van de koren Octavia en 

St. Cecilia 
 

Ma. 22 nov. 19.00 uur Voor de wereldvrede 
 

Za. 27 nov. 19.00 uur 1e Advent 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Zo. 28 nov.   9.45 uur 1e Advent 

Gest. Jrd. ouders Broers – Houben en Harie Houben 
 

Ma. 29 nov. 19.00 uur Voor alle zieken en eenzamen in ons samenwerkingsverband 
 

 

 


