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Parochieblad per mail en niet meer op papier  
 
Beste parochianen, 
 
Ons parochieblad wordt al ruim 41 jaar opgesteld, gekopieerd, gevouwen en maandelijks van deur tot deur 
bezorgd.  Wij hebben dit steeds kunnen doen dankzij een groot aantal vrijwilligers. Wat echter een flinke 
kostenpost is zijn de huur voor de kopieermachine en het benodigde papier. 
Het leasecontract van de kopieermachine eindigt binnenkort en is er derhalve een moment aangebroken om te 
beslissen hoe nu verder te gaan. 
 
Wetende dat : 
- een groot deel van de parochianen het parochieblad ( helaas ) niet leest, 
- bijna iedereen mail en internet heeft, 
- papier in 2022 “ niet meer van deze tijd is “, 
- het kerkbestuur met steeds meer stijgende kosten geconfronteerd wordt,  
- het parochieblad ook op onze website staat (www.parochie-eys.nl ) 
- er dan wel achter in de kerk exemplaren liggen om mee te nemen,  
- er op termijn een gezamenlijk parochieblad komt voor Eys, Wahl- en Nijswiller 
 
willen wij ingaande juni van dit jaar stoppen met de huis aan huis bezorging. 
 
=> Indien u voortaan het parochieblad per mail wilt ontvangen is dit mogelijk indien u ons uw   
     e-mail adres opgeeft. Geef uw emailadres dan door ! 
=> Indien u toch een papieren versie wil hebben liggen deze voor u gereed achter in de kerk.  
 
Gelieve uw wens door te geven aan ons secretariaat:   h.agatha.eys@hetnet.nl   of  amg.broers@home.nl 
 
 
 
Pasen is opstaan 
 
Opstaan                          Opstaan 
je oefent het dagelijks,    en je plaats afstaan, 
soms vroeg, soms laat,    is een beetje meer mens worden voor een ander 
soms blij en gelukkig,    die moeilijk te been is; 
soms met tegenzin.   het is een beetje sterven aan eigenliefde en gemakzucht. 
 
Opstaan     Opstaan 
is niet langer blijven zitten,   is je niet neerleggen bij verdrukking, 
is op het nieuwe gericht zijn,  bij wat mensen met macht eisen, 
is geroepen zijn op weg te gaan.  is je niet neerleggen bij je eigen fouten en tekorten. 
 
Opstaan 
is je laten wekken, is in opstand komen tegen dat leventje van ons dat geen echt “opgewekt leven” is. 
                             
                                                                                                                                                      Frans Weerts 
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Priesterwijding diaken Vins Siju Vincent 
Diaken Siju heeft inmiddels zijn intrek genomen in onze pastorie. Enkele 
vrijwilligers hebben afgelopen maand flink gewerkt om zijn nieuwe tehuis op 
te knappen:  keuken, overloop en kamers geverfd, vloerbedekking 
vervangen door laminaat en zijn meubilair van Slenaken naar Eys verhuisd. 
Tevens is er een nieuwe verwarmingsketel geplaatst, is het dak geïsoleerd 
en worden er zonnepanelen geplaatst . Dus onze kapelaan Siju zit er 
letterlijk en figuurlijk warmpjes bij ! 
24 april wordt hij in de St. Xaverius kathedraal te Kottar, Tamilnadu ( India ) 
priester gewijd. 
29 mei zal hij in Eys om 11.00 uur zijn eerste heilige mis opdragen, gevolgd 
door een receptie in café Sport. 
 
Dameskoor Octavia bestaat dit jaar 70 jaar. 
Dit jubileum wordt gevierd op zondag 10 juli, te beginnen met een H. Mis met aansluitend receptie in café 
Sport.   U kunt deze datum alvast reserveren in uw agenda. 
 
Dorpsfeest zondag 11 september 
Nu er geen Corona-beperkingen meer zijn kunnen we weer om en nabij de pastorie een gezellig samenkomen 
organiseren voor vrijwilligers en dorpsgenoten. Dit is ook een gelegenheid om dank te brengen aan onze 
inmiddels emeritus pastoor Ton Reijnen voor zijn 21 jaar trouwe dienst.  Verdere informatie volgt. 
 
Handwassing Witte Donderdag 14 april  

Door Hedy Lahaije ( 043-4512780 ) worden de komende weken hiervoor parochianen benaderd en wel met 

name communicantjes, vormelingen, nieuwkomers, bruidsparen of rouwenden. Zij mogen dan plaatsnemen op 

het priesterkoor voor de handenwassing. U kunt zich ook zelf bij haar aanmelden. 

Aanbidding Witte Donderdag 14 april 

Aansluitend aan de viering van het Laatste Avondmaal met handenwassing op Witte Donderdag, is er 

gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste dat uitgestald staat op het altaar, beschut door leden van 

onze schutterij. Diverse verenigingen zorgen met tussenposen voor zang en gebeden.  

20.00 tot 21.00 uur:  Ouderen, Gezinsmissengroep, Zij Actief. 

21.00 tot 22.00 uur: Zonnebloem, dameskoor Octavia, Missiecomité en kerkelijk zangkoor St Cecilia. 

Wij nodigen u als parochiaan graag uit om hierbij ( kort) aanwezig te zijn: het is een mooi moment om te bidden 

en tot rust te komen. 

Wegkruisentocht Goede Vrijdag 15 april  

Deze start Goede Vrijdag om 19.00 uur vanuit de kerk in Eys; bij elk van de 14 wegkruisen is er een korte 

overweging. Door de Schola Cantorum zal  tijdens de overweging in de kerk van Wahlwiller gezongen worden. 

In de kantine bij het voetbalveld van Nijswiller wordt er een korte pauze gehouden. In de kerk van Nijswiller zal  

het Kerkelijk Zangkoor St Cecilia zingen. De route is als volgt:  

Start kerk Eys  -  Kruis pastorie Wezelderweg  -   Kruispunt Wezelderweg/Zwarte Brugweg  -   KruisTaandel    

Kruispunt  Hoebigerweg/Kelderweg  -   Kruispunt op de Kamp/Nyswillerpad    -  Kruis Karstraat   -  Kruis 

Botterweck     Kerk Wahlwiller     Kruis voor boerderij Lanteern Wahlwiller      Kerk Nijswiller     Pauze in  

Nijswiller in kantine voetbalterrein   ( ca. 21.00 uur )   -     Kruis voor boerderij Huynen Nyswiller         

Kruisdriesprong   -  Kruispunt bij eik Karstraat   -  Kerk Eys. 

Er zal onder alle weersomstandigheden worden vertrokken !! 

Ziekencommunie Goede Week 
Degenen die in de Goede Week de ziekencommunie thuis willen ontvangen kunnen dit doorgeven aan mw. 
Hedy Lahaije  (043-4512780) of aan het secretariaat tijdens de openingstijden (043-4511243) 
 
Overleden:   
Mevr. Elly Grooten- van Laar is zaterdag 19 maart te Roermond op 76 jarige leeftijd overleden.  Haar uitvaart 
gevolgd door begrafenis op ons kerkhof, was op donderdag 24 maart in onze parochiekerk. We wensen haar 
kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van haar. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Vastenactie 2022 

De Vastenactie staat dit jaar in het teken van landrechten, voedselzekerheid en biodiversiteit in 

ontwikkelingslanden. Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste 

voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke 

hulpbronnen. Op deze manier beschermen inheemse gemeenschappen 

tachtig procent van de biodiversiteit op aarde. Helaas worden dagelijks 

mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote 

ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het 

aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale. Daarom is het belangrijk de 

landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen. 

Wat doet Vastenactie? De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor 

landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over 

landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een 

menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van 

een tuinbouwproject. Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.  

Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen. De leden van de Stichting Missie Comité Eys, Nijswiller 

en Wahlwiller, zullen in de week voor de Goede Week de vastenactiezakjes huis aan huis verspreiden. In de 

Goede Week zullen deze zakjes met uw bijdrage worden opgehaald. Als u onverhoopt niet thuis wordt 

aangetroffen kunt u het Vastenactiezakje deponeren in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Ook is het 

mogelijk een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. Vastenactie 

Roermond. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

Heeft u nog vragen dan u kunt een mail sturen naar jfmurlings@hotmail.com of bellen met 06-50218760.  

 

Geloof niet onmiddellijk alles wat en zoals het in de krant staat….. 

       maar verdiep je, als je kunt, in de bron van het nieuws.  

Donderdagmorgen op het (radio)nieuws de mededeling, dat in Nederland voor heg eerst mee ongelovigen zijn 

dan gelovigen, verwijzend naar een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau ‘Buiten kerk en moskee’. Het 

is een rapport over atheïsten, agnosten en spirituelen. ‘Atheïsten’ ontkennen dat er een God bestaat. Agnosten 

zeggen dat men niet kan ‘weten’ of er een God bestaat. ‘Spirituelen’ zijn bezig met hun eigen innerlijke groei op 

basis van menselijke waarden los van binding aan een godsdienst.  

Die donderdag 24 maart kopt ‘De Limburger’: ‘De meerderheid in Nederland ongelovig’. 

Pater Henk Erinkveld merkt tijdens ons gesprek aan het ontbijt op: ‘ook wij, christenen, 

‘weten’ niet zéker dat God bestaat. ‘Weten’, vul ik aan, in ze zin waarop we dat in ons 

dagelijks leven verstaan als we proberen de werkelijkheid waarin we leven te verklaren en in 

de greep te krijgen. Diezelfde morgen breng ik het onderwerp ter sprake bij een aantal 

mensen in de pastorie: ‘Weten wij, christenen . zeker dat God bestaat?  Het gesprek levert 

op dat we dat niet ‘weten’ in de zin zoals hierboven omschreven, maar dat we in God geloven, in de zin van 

onszelf  aan God (bron van ons leven) toevertrouwen (in de hoop en verwachting dat we in goede handen zijn 

en goed terecht komen). In zekere zin zijn wij ‘als gelovigen’ dus ook ‘niet-weters’ (agnosten), maar gelovigen. 

Al eeuwen geleden wijst Paulus van Tarsus, nadat hij in Jezus Christus als openbaring van God is gaan 

geloven, op het onderscheid tussen weten en geloven. Het geloof draagt ons leven. ‘Alleen de Geest van God 

is in staat God te kennen’ 1 Korintiërs 2, 11 b. Jezus Christus is ons in Godsnaam komen leren  in God, 

hemelse Vader, te geloven en hoe we dat door de liefde zichtbaar kunnen maken. Zo horen geloof, hoop en 

liefde, met de laatste als voornaamste, bij elkaar. Wellicht zijn een aantal niet-weters geloviger dan we weten.          

             AR              

Agenda 

Zondag 15 mei om 9.45 uur:   Eerste Heilige Communie 

Maandag 16 mei om 19.00 uur:   Geen Mis 

Zondag 22 mei om 09.00 uur:   Vertrek processie naar Trintelen 

Ma/Di/Woe  23/24/25 om 19.00 uur  Kruisprocessie 

Donderdag 29 mei om 8.45 uur   Hemelvaartsdag 

Zondag 29 mei om 11.00 uur   Eerste Heilige Mis van kapelaan Siju  
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HET RISICO VAN EEN SECULIER LAND TE ZIJN…….met anno 2022 een in meerderheid 

‘ongelovige’ bevolking.  

Ik put uit een artikel in de Verdieping-katern van Trouw van 24 maart j.l. over een gesprek met SCP-

onderzoeker Willem Huijnk.  Ik heb ‘ongelovig’ tussen aanhalingstekens gezet, omdat ik denk, dat er 

meer ‘geloof’ onder mensen is dan we denken, te beginnen met het geloof van kinderen in hun 

ouders, het geloof van geliefden en vrienden en vriendinnen in elkaar, terwijl ze niet ‘zeker’ zijn van 

elkaar. Ook dit geloof heeft,  zoals het ‘godsgeloof’, te maken met een ‘zich aan elkaar 

toevertrouwen’. Het rapport ‘Buiten kerk en moskee’ wijst op een aantal maatschappelijke gevolgen 

van de secularisatie Ik noem ze achtereenvolgens 1. een groeiende kloof tussen seculiere 

meerderheid en gelovige minderheid. Naar gelang de diepte van de kloof ‘kan dat invloed hebben op 

processen van uitsluiting. 2. De mentale belasting  van seculiere mensen wordt groter. ‘Gelovige 

mensen krijgen vanuit hun religieuze instituut een godsdienstig kader aangereikt van waaruit ze de 

wereld kunnen begrijpen en dat zin geeft aan hun leven. Seculiere mensen hebben dat niet’. Ze 

moeten hun zingeving, zo ze die zoeken, zelf vorm geven’. Voor een aantal heeft het  leven geen zin 

maar ze hebben wel zin in het leven. Anderen hebben  moeite zin aan het leven te geven en ‘dat kan 

een grotere belasting worden voor het individu, met problemen als burn-outs en depressiviteir,  een 

risico voor deze mensen zelf maar ook voor de samenleving. 3. ‘Een derde risico is, dat het 

vrijwilligerswerk onder druk komt te staan. Leden van kerken doen vaker vrijwilligerswerk dan 

atheïsten, agnosten en  spirituelen.  Gemeenschapszin is ook uitdrukkelijker in het vizier bij 

religieuze mensen.  4. Wat de steun aan de instandhouding van de gebouwen als kerken betreft ziet 

een groot gedeelte van de seculieren wel de waarde in van de gebouwen. Een kleine 10 % van de 

seculieren is ‘cultuurchristen’ 5. Er is samenhang tussen secularisatie en het hebben van 

progressieve ideeën zoals over homoseksualiteit en gender, maar niet per se. Ook het ‘geloof’ (AR) 

in vooruitgang en het onttoveren van de wereld is betrekkelijk. 6. Zonder godsdienstig kader met 

waarden en normen  hebben seculieren meer persoonlijke vrijheid, eventueel  meer geluk. ‘Aan de 

andere kant moeten ze wel omgaan met hun ervaring van zinloosheid. Dat kan tot depressiviteit 

leiden. Huijnk spreekt van ‘het vullen van een existentieel gat als mogelijk gevolg van secularisering’. 

Mij dunkt dat het bovenstaande te denken geeft. We constateren al jaren, ook in onze dorpen, de 

afname van betrokkenheid op elkaar. Ook wij ondergaan bewust en onbewust de gevolgen van de 

secularisatie. Voor ons, christenen houdt ons Godsgeloof de uitdaging in ‘de naaste lief te hebben 

als onszelf’ en verantwoordelijkheid voor elkaar duurzaam  op ons te nemen.    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. 

 

Za.  2 apr. 19.00 uur Tevens boeteviering 
Paula en Hub Canisius – Houben 
Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie 
 

Zo.  3 apr.   9.45 uur Tevens boeteviering 
Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma.  4 apr. 19.00 uur Bijzondere intentie 

 

Za.  9 apr. 19.00 uur Palmpasen  Gezinsmis m.m.v. communicantjes 

Gest. Jrd. ouders Peter en Bertha Ploum – Hendriks 

Gest. Jrd. Michel Senden 

Voor leden en overl. leden van handbalver. ESIA 

 

Zo. 10 apr.   9.45 uur Palmzondag 

Gest. Jrd. Hub en Paul Grooten – Spork 

Ouders Scheepers – Blezer en Tien Blezer 

 

Ma. 11 apr. 19.00 uur Voor alle parochianen 

Do. 14 apr. 19.00 uur 

20.00 uur 

Witte Donderdag 

Aanbidding m.m.v. Schutterij St. Sebastianus 

 

Vr. 15 apr.   9.00 uur 

15.00 uur 

19.00 uur 

Goede vrijdagviering schoolkinderen 

Goede vrijdagviering incl. kruisweg 

Kruisentocht 

 

Za. 16 apr. 21.00 uur Plechtige Paaswake 

Gest. Jrd. Michel Creusen 

 

Zo. 17 apr.   9.00 uur 

11.00 uur 

Gezinsmis Pasen 

Hoogfeest Pasen  

Jaardienst ouders Pisters  - Custers en ouders 

Hermans - Olischlager en ouders Peltzer – Toorens en zoon Hub 

 

Ma. 18 apr. 11.15 uur 2de Paasdag m.m.v. Hanzon Vocaal 

Jaardienst Hub Boon en Chris en Minou 

 

Za. 23 apr.  19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Zo. 24 apr.   9.45 uur Jaardienst  Jacques en Bertha Grooten - Hupperetz 

Gest. Jrd. ouders Bertand – Boon 

Gest. Jrd. Alfons Widdershoven 

Gest. Jrd. Frits en Henriëtte Kokkelmans – Mulders 

Gest. Jrd. Jan Sleijpen 

 

Ma. 25 apr. 19.00 uur Gest. Jrd. Gerrit Mager 

Ouders Debie – Pelzer en overl. fam. leden en Frans en Willem 

Pelzer 

Andrees Voncken en Bertien Lauvenberg en overige 

fam. leden 

 

Za. 30 apr. 19.00 uur Jaardienst ouders Kessels - Schreuders 

Gest. Jrd. ouders Jaspers – van Loo 

Gest. Jrd.  Jeanny Palosi – Vermeeren 

Huub Schouteten 



    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 


