
 
       

VAN DEUR TOT DEUR 
Contactblad voor de parochiegemeenschap Eys 

 

Wezelderweg 14      6287 AM  Eys 

tel: 043-4511243 

e-mail:  h.agatha.eys@hetnet.nl  

Rabobank reknr. NL79RABO0115100385 

Ingbank  reknr.  NL41INGB0001059492 

Website: www.parochie-eys.nl. 

Secretariaat geopend: 

Maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 

    Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 

 
Jaargang  40                                 nr. 13                                   december 2021 
 
COLLECTES: 
-  De opbrengst van de collectes periode 25 juli t/m 7 november 2021 bedroeg € 2.764,43  
   (inclusief extra diensten).   
-  De opbrengst v.d. collecte tijdens de Allerzielendienst voor onderhoud v.h. kerkhof  
   bedroeg € 281,95                                                                        Hartelijk dank 
 
JAAROVERZICHT 2021: 
In het voorbij jaar werden er in onze parochie: 
-  13 kinderen gedoopt 
-    6 parochianen zijn overleden 
-    4 kinderen ontvingen het H. Vormsel 
-    0 huwelijken werden afgesloten in onze parochiekerk 
-    0 kindereren deden de H. Communie 
 
GEVONDEN: 
-  een sleutelbos tussen de bushalte Mesweg en de pastorie (Wezelderweg) en  een bordeaux-rood 
beursje met autosleutel en huissleutels. De gevonden voorwerpen kunnen tijdens kantooruren op de 
Pastorie, Wezelderweg 14, worden opgehaald. 
 
VIERINGEN TIJDENS KERSTMIS EN NIEUWJAAR 
Helaas zijn de laatste dagen de Corona gerelateerde maatrgelen nog verder aangescherpt en vindt u 
onderstaand beknopt de belangrijkste punten, welke waarschijnlijk ook nog de hele maand januari 
zullen gelden. U kunt altijd de website raadplegen voor de actuele stand van zaken in deze. 
 
-  de kerkdiensten op zaterdag- en maandagavond vervallen. 

-  er mogen maximaal maar 50 personen aanwezig zijn en wel gezeten op 1,5 meter afstand.  

-  er is geen kerkdienst op Kerstavond en geen Nachtmis. 

-  reservering voor de mis op 1e Kerstdag 25 december (9.45 uur) is nodig. 

   reservering  voor de mis op 2e Kerstdag 26 december ( 11.00 uur ) is nodig 

   Reserveren bij secretaris kerkbestuur  Ad Broers  tel. 06-51479453   of mail.  amg.broers@home.nl 

- 2e Kerstdag 26 december staat de kerk open van 12.00 tot 15.00 uur voor gebed en/of  

   bezichtiging van de kerststal. 

-  voor de verdere diensten in januari is geen reservering vooraf nodig, maar let wel: er mogen ook  

   dan maar 50 personen aanwezig zijn en dus  “vol is vol”. 

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

-  handen goed ontsmetten bij binnenkomst. 

-  bij gezondheidsklachten blijft u thuis. 

-  Nieuwjaarsdag is er geen Nieuwjaarsreceptie op de pastorie 

- gestichte jaardiensten, welke helaas vervallen  worden met 1 jaar verlengd; indien u dit niet wilt  

   verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan ons secretariaat. 

- afzonderlijk bestelde intenties ( incl. 6 wekendiensten of jaardiensten)  verschuiven naar een later  

   tijdstip. U dient hiervoor zelf met ons secretariaat contact op te nemen. 
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VREDESLICHT UIT BETHLEHEM, 
Ook dit jaar staat het vredeslicht bij de kerststal in de kerk. Het is ontstoken in Bethlehem en 
over de wereld verspreid. U kunt dit zelf in een kleine lantaarn vandaar mee naar huis 
nemen. 
 

 
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezegend, 
gezond en gelukkig nieuwjaar toe.  

 

 

 

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.   1 jan. 11.00 uur Hoogmis Nieuwjaarsdag 

Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie 
 

Zo.   2 jan.   9.45 uur Lien Meessen – van Loo 
 

Ma.   3 jan. 19.00 uur Geen mis 
 

Za.   8 jan. 19.00 uur Geen mis 
 

Zo.   9 jan.   9.45 uur Jaardient Wim Lemmens 

Jaardienst Christine Grooten -  Nijskens 

Jaardienst Wiel Grooten 

Jaardienst Riet Grooten - Claessens 

Hein Grooten 

Ouders Grooten – Schrijvers 
 

Ma. 10 jan. 19.00 uur Geen mis 
 

Za. 15 jan. 19.00 uur Geen mis 
 

Zo. 16 jan.   9.45 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma. 17 jan. 19.00 uur Geen mis 

Za. 22 jan. 19.00 uur Geen mis 
 

Zo. 23 jan.   9.45 uur Ouders Debie – Pelzer en overl. familieleden en Frans en 

Willem Pelzer 

Voor leden en overl. leden van Schutterij St. Sebastianus 

Uit dankbaarheid t.g.v.  50-jarig huwelijk van Elly en  

Piet van Loo 
 

Ma. 24 jan. 19.00 uur Geen mis 
 

Za. 29 jan. 19.00 uur Geen mis 
 

Zo. 30 jan.   9.45 uur Gest. Jaardienst ouders Vanwersch – Souren en familie 

Gest. Jaardienst Hein Muyrers 

Ouders Gulpen – Gehlen (collecte) 
 

Ma. 31 jan. 19.00 uur Geen mis 

 

 


