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Bezinning voor de advent 

  
Elke dag wordt wat korter. 
Elke dag wordt het een beetje donkerder.  
Elke dag een beetje meer nacht. 
  

    In de donkerte van die nachten 
    ontsteken we elke week een kaars meer 
    tot we de krans rond zijn 
    en er weer genoeg licht en warmte zal zijn 
    om Hem een thuis te geven.    

   
Als je merkt dat duisternis en kilte 
ook in en rond mensen voelbaar zijn, 
wordt het verlangen groot naar ‘anders’ en ‘beter’        - wacht niet af - 
 
Als je warmte uitstraalt, 
langzaam weer mens wordt, 
meer mens met de ongeziene mens, 
dan is er groeiend licht, dan is er hoop, dan wordt het Advent… 
 
 
Vieringen tijdens de Advent en Kerstdagen  

Met de huidige Corona gerelateerde maatregelen gaan de kerkdiensten gewoon door met dien 

verstande dat: 

-  slechts een beperkt aantal zangers van de koren Octavia en St Cecilia vanaf het oksaal zal zingen.  

-  gezien de 1,5 meter afstand er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn.  

-  er geen reservering vooraf nodig is, maar let wel:  “vol is vol”. 

-  bij betreden kerk mondkapje verplicht is; zodra u zit mag het af. 

-  handen goed ontsmetten bij binnenkomst. 

-  bij gezondheidsklachten u thuis blijft.  

Ingeval het bisdom of overheid tussentijds andere maatregelen oplegt zullen wij u daarvan op de 

hoogte brengen middels de website of het publicatiebord bij de kerk. 

=> Tijdens de Advent kunt u op de websites van onze parochies op de dinsdag en de vrijdag teksten 

vinden ter bezinning als voorbereiding op Kerstmis. 

=> Onze gezinsmiswerkgroep werkt aan een “Kerstviering Thuis” voor degenen die mede uit vrees 

voor besmetting niet willen/kunnen deelnemen aan een kerkelijke viering. De ‘thuisviering’ zal 

verspreid worden via de  website, de kerken en de basisschool. 
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ADVENT en KERSTMIS in coronatijd. 

Wordt het een sobere decembermaand dit jaar? De maatregelen om de 4e coronagolf binnen de 

perken te houden lijken dat met zich mee te brengen. Het was al merkbaar bij de Sinterklaasintocht, 

die was sober. Ook (een aantal) kerstmarkten en -evenementen gaan niet door of in slechts in 

afgeslankte vorm. Koren schorten hun repetities (weer) op en zijn met anderhalve meter afstand niet 

in staat tot uitvoeringen. In de dag- en streekbladen wordt dagelijks melding gemaakt van 

afgelastingen. 

Het is voor velen een tegenvaller. We zijn er immers aan gewend geraakt, dat er op veel plaatsen in 

de donkere dagen ‘van alles te doen’ is. Nu dat niet het geval is en we daar weinig aan kunnen 

veranderen komt de vraag naar boven: kan dat ook positief uitpakken? ‘Er is meer rust in de tent, dat 

heeft ook zijn waarde’, hoor ik dezer dagen iemand zeggen. Daarmee zegt hij indirect ook, dat het 

leven van alle dag de nodige inspanning vergt en aandacht vraagt. Tot rust komen is er dan vaak 

niet bij. En rust en stilte zijn belangrijk om bij jezelf terecht te komen en bij wat in je leeft. Het gaat om 

je eigen ‘menswording’ in plaats van door van alles en nog wat geleefd te worden.  

Terzijde: zou gebrek aan rust en stilt niet de oorzaak kunnen zijn van de mentale problemen van veel 

jongeren?  Komen ze nog wel aan zichzelf toe bij alle prikkels die op hen afkomen en waarop  ze 

menen in te ‘moeten’ gaan??  

Het woord ‘menswording’ doet denken aan Kerstmis, de geboorte van het Jezuskind; voor de 

christen ‘Gods menswording onder ons’; teken van Gods liefdevolle betrokkenheid op ons en onze 

gang door het leven. In het geboorteverhaal van Lucas, in het driekoningenverhaal van Matteüs, in 

de inleiding op het evangelie bij Johannes wordt de betekenis van dit Mensenkind op verschillende 

manieren aangegeven. Hij is en wordt ervaren als ‘Woord van God’ tot ons; als ‘weg, waarheid en 

leven’, als ‘licht in de duisternis’, een duisternis, die het licht niet aannam. De Advent (komst) is de 

voorbereiding op het komen van het Kerstkind. Die ‘komst’ kan ook in ons een plaats krijgen als we 

zijn manier van leven proberen na te volgen. De geboorte van het Kerstkind houdt een uitnodiging en 

eigenlijk ook een oproep in om een goed mens te zijn, een mens van liefde, een mens van 

mededogen en barmhartigheid, een mens van gerechtigheid en vrede. Snakt de wereld niet naar dit 

soort mensen? Proberen wij van die mensen zijn. Mede namens pastor Franssen, ons clusterbestuur 

en kerkbesturen van harte gezegende kerstdagen ook al zijn die wellicht –gezien de te verwachten 

maatregelen-  gedwongen soberder dan normaal. A. Reijnen, pastoor 

Opbrengst collecte wereldmissiemaand 2021  

In oktober heeft de collecte plaatsgevonden voor de missie. Dit jaar 
stond deze in het teken van het pastorale werk in Guinee (West-
Afrika).  De collecte heeft een bedrag opgeleverd van € 1466,86. Het 
missie-comité Eys, Nyswiller en Wahlwiller bedankt iedereen die 
bijgedragen heeft aan dit mooie resultaat.     

Wafelactie handbalvereniging Esia 
 

De jaarlijkse wafelactie van handbalvereniging Esia wordt dit jaar gehouden 
op woensdag 29 december.  
Vanaf 10 uur wordt gestart bij het Agathahofke, in der Bend en de Taandel.  
Tevens zullen in de middag de kernen Trintelen en Eyserheide worden bezocht. 
De overige straten bezoeken we tot ongeveer 20 uur. 

 

Concert van Mozart-ensemble  
 
Een groep van 5 klarinettisten is bezig met het instuderen van kerstliederen. Zij willen ook anderen 
laten genieten van hun muziek en daarom geven zij op zondag 19 december van 14.30 tot 15.30 uur 
gratis een concertje in oze kerk. Dan kunt u ook onze kerststal bewonderen. 

 

 



 

OVERLEDEN:  

Mevr. Fien Andriolo – van Loo is op 78  jarige leeftijd in het ziekenhuis te Sittard overleden.  Haar 

uitvaart was op dinsdag 2 november in onze parochiekerk, gevolgd door de begrafenis op ons 

kerkhof.    We wensen haar kinderen, kleinkinderen , familie en vrienden héél véél sterkte toe met 

het verlies van hun dierbare. 

DOOPSEL:   
Op 7 november werden in onze parochiekerk gedoopt: 
-    Sef Meertens, zoontje van Philip Meertens en Joyce Vinck en broertje van Sofie en Boaz. 
-    Jason Charlier, zoontje van Roy Charlier en Fiona Janssens en broertje van Sem. 
-    Bram Hendrix, zoontje van Pim Hendrix en Connie Senden en broertje van Siem. 
 We wensen de ouders, dopelingen en grootouders Gods zegen en héél véél geluk toe.  
 
Oudjaar en Nieuwjaar. 

Ook 2021 is bijna voorbij, zoals alle tijd voorbijgaat, zoals ook wij voorbij gaan. Terugkijkend op 2021 

moet je constateren dat er weer veel gebeurd is in de wereld, in onze samenleving, in de omgeving 

waarin we leven; kranten, tijdschriften, TV geven een terugblik; maar ook de meesten van ons kijken 

terug, zeker als we ervaringen hebben opgedaan die ons diep raken. In het algemeen kunnen we 

vaststellen, dat het coronavirus dit jaar weer zijn stempel op ieder heeft gedrukt. Het virus heeft niet 

alleen voor velen fysieke gevolgen gehad, maar ook mentale. 

Er is ook heel wat verschil van mening aan het licht gekomen omtrent thema’s als vrijheid en 

verantwoordelijkheid, gekoppeld al of niet aan vaccinatie en het wel of geen gevolg geven aan door 

overheid getroffen maatregelen. Er is een groot verschil aan het licht getreden t.a.v. waarden en 

normen en/of de interpretatie daarvan.  De protesten in de samenleving duidden op frustratie, 

teleurstelling en gevoelens van achterstelling. De coronamaatregelen boden de gelegenheid die te 

uiten. Dat gebeurde niet altijd op een vreedzame manier.  

Er was overigens ook veel goeds te melden. Denken we aan de inzet van ziekenhuis- en 

zorgpersoneel, aan de vele spontane hulp bij de overstromingen deze zomer in onze regio. Denken 

we aan het meeleven met elkaar in verdrietige omstandigheden van het leven als ziekte en 

overlijden, en bij pech in het ondernemen ten gevolge van coronamaatregelen. De betrokkenheid op 

elkaar kreeg gelukkig weer een impuls. Er leeft nog veel goeds onder ons.  

Het valt te hopen dat we volhouden er te zijn voor elkaar. En dat geldt dan het nieuwe jaar 2022. We 

hopen op een stabiele regering, waarvan het beleid gericht is op het welzijn van allen in onze 

samenleven. We worden weliswaar hoe langer hoe meer gewaar, dat  we deel uitmaken van een 

grotere wereld dan de onze. We zullen allemaal onze bijdrage moeten leveren aan, bijvoorbeeld, de 

beheersing van de opwarming van de aarde, de bestrijding van armoede en geweld, het 

vluchtelingenprobleem, de wereldwijde beheersing van het coronavirus. Onze individuele vrijheden 

nemen een belangrijke plaats in ons waardenpatroon maar vragen om in balans te blijven met onze 

verantwoordelijkheid voor elkaar.  

Het nieuwe jaar houdt beloften in, maar zal ons ook voor opgaven stellen. Christenen staan 

vertrouwvol in het leven. Bij alles wat ons overkomt en bij alles wat we ondernemen geloven we 

immers in Gods hand te zijn. De geboorte van het Christuskind is een teken van Gods betrokkenheid 

op ons, zijn mensen. Uit zijn levensloop kunnen we leren dat al hetgeen we uit liefde doen 

eeuwigheidswaarde heeft. Mede namens pastor Franssen en onze kerkbesturen wens ik u van harte 

een voorspoedig 2022.    A. Reijnen, pastoor. 

 

De parochiebladmedewerkers  wensen u  Zalig Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar. 

Aan het parochieblad werken mee: pastoor Reijnen,  Jet Beckers,  Riet Jeukens,  Wies Ramaekers, Miet 

Didden,  José Bost,   Hub Sintzen,  Ad Broers  en  alle huis-aan-huis bezorgers. 

 

 

 



 

 

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 dec. 19.00 uur Ouders van de Weijer – Bremen en familie 
 

Zo.   5 dec.   9.45 uur 2de Advent 

Otto Janusch 
 

Ma.   6 dec. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 11 dec. 19.00 uur Jaardienst ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny 

Gest. Jrd. Nico en Mia Bartholomé – Offermans 

Gest. Jrd.  Maria en Antoine Cox – Lardinois 

Gest. Jrd. Cep Scheepers 
 

 

Zo. 12 dec.   9.45 uur 3de Advent 

Zeswekendienst Fien Andriolo – van Loo 

Jaardienst Wiel en Philon Crutzen – Hollands 

Jaardienst Jan Beckers 

Gest. Jrd. ouders van Loo – Senden 

Gest. Jrd. echtgen. Creusen – Baumans 
 

Ma. 13 dec. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Andrees Voncken en Bertien Lauvenberg en overige fam. 

leden 
 

Za. 18 dec. 19.00 uur Tevens boeteviering  

Jaardienst ouders Jeukens – van Loo 
 

Zo 19 dec   9.45 uur 

 

4de Advent     Tevens boeteviering 

Gest. Jrd. Zef Sieben en Lieske Scheepers – Sieben 

Melanie Gidding – Geurts (collecte)  

Ma. 20 dec. 19.00 uur Geen h. mis 
 

Vr. 24 dec. 18.00 uur 

22.30 uur 

GEZINSMIS 

NACHTMIS 

Gest. Jrd. Ger Kokkelmans 

Gest. H. mis ouders Vanwersch – Souren en familie 

Jos Huppertz – Vaessen 

Ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny  

Mia Conjaerts – Theunissen 

Ouders Gulpen – Gehlen (collecte) 

Ouders Boon - van Loo en kinderen 

Jo en John Sauren en ouders Mullenders – Gulpen 

Pap en mam Franken 
 

Za. 25 dec.   9.45 uur Tiny van Mullekom – Senden 
 

Zo. 26 dec. 11.00 uur Theo Flipsen (collecte) 

Ouders Wierts – Eygelshoven en schoonzoon Wiel en 

kleinkind Lianne 

Ma. 27 dec. 19.00 uur Geen h. mis 
 

 


