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PAROCHIEBLAD VANAF JULI PER MAIL OF  
WEBSITE 
Zoals reeds in april kenbaar gemaakt gaan 
wij stoppen met de huis aan huis 
verspreiding van ons parochieblad.  
=> Indien u voortaan het parochieblad per mail 
wilt ontvangen is dit mogelijk indien u ons uw  e-
mail adres opgeeft.  
=> Indien u toch een papieren versie wil 
hebben, liggen deze voor u gereed achter in de 
kerk en/of  verkrijgbaar op de pastorie .  
Gelieve uw e-mail adres dan door te geven aan 
ons secretariaat:   h.agatha.eys@hetnet.nl   of  
amg.broers@home.nl 
 
KAPELAAN DIAKEN SIJU 24 APRIL 

GEWIJD. 

Hij is gewijd in de kathedraal van Kottar in de 

staat Tamil Nadu, in het zuiden van India.  Het 

was een groot feest geworden. U kunt dit nog 

zien via : https://youtu.be/BXGRXmFShss 

Ook hier wordt 

het ongetwijfeld 

feest. Hij is in de 

paar maanden 

onder ons al goed 

aangenomen, 

welwillend en 

sympathiek 

behandeld, 

voorzien van het 

nodige zodat hij hier onder ons zijn pastorale 

werk kan doen. Rond half mei komt hij terug. 

Hij is dan ‘missionaris in omgekeerde richting’. 

Enkele eeuwen lang immers, waren Europese 

missionarissen (zusters, broeders, paters, 

leden van sociëteiten met missionarisgelofte) 

naar elders gegaan. Ze gingen, soms in het 

kielzog van Europese veroveraars, om gevolg 

te geven aan de opdracht van Jezus het geloof 

in het Evangelie aan de mens te brengen en dat 

te bezegelen met de doop. Het geloof hield ook 

werken in: zorg voor scholing, ziekenzorg 

ontwikkeling van landbouw en veeteelt . De 

eigen cultuur van de volken kwam er niet altijd 

goed vanaf. Maar zeker vanaf de helft van de 

vorige eeuw heeft de aandacht en respect voor 

de eigen cultuur van landen en volken prioriteit 

gekregen.  

Het aantal eigen roepingen voor priester- en 

kloosterleven bij ons is verdampt.                 Dat  

heeft te maken met de positie van geloof en 

kerk in onze huidige samenleving, die 

getypeerd wordt als ‘geseculariseerd’. Dat wil 

wat (te) simpel zeggen:, dat ‘de mens’., diens 

leven en  ontwikkeling in het hier en nu in het 

middelpunt van de aandacht zijn komen staan . 

Minder tot geen belangstelling is er voor een 

geloof in een Werkelijkheid, die groter is dan wij 

zelf zijn, die bron is van ons bestaan en waartoe 

wij in relatie zouden staan. Voor de ervaring 

daarvan is er geen of weinig openheid in het 

leefklimaat van nu. Dat wil niet zeggen, dat die 

ervaring van een grotere Werkelijkheid 

helemaal afwezig zou zijn. Er zijn heel wat 

mensen die de innerlijke ruimte hebben om 

voor die Werkelijkheid open te staan, deze 

ervaren en er dankbaar voor zijn; mensen, die 

er de grond in vinden van hun bestaan, hun 

perspectief van leven; mensen, die gelovig 

vertrouwen dat zij in die Werkelijkheid, die 

christenen ‘God’ noemen geborgen zijn. Voor 

die ervaring hoef je niet machtig, vermogend of 

geleerd te zijn. Maar, die ervaring behoeft 

momenteel wel degelijk ondersteuning. 

Kapelaan Siju komt als een missionaris onder 

ons. Hij komt vanuit een religieuze Indiase 

cultuur in onze geseculariseerde cultuur. Hij 

komt vanuit een andere ‘ervaringsachtergrond’ 

wellicht op een eigen manier en met andere 

ideeën. Het is te hopen dat hij onder ons de 

ruimte vindt en een vruchtbare voedings-

bodem voor de wijsheid van het Evangelie. In 

zijn “er zijn onder en voor ons” geeft hij in elke 

geval gevolg aan de oproep van Jezus: ‘Gaat 

en onderwijst alle volkeren en leert hen de 

aanwijzingen, die Ik u gegeven heb’. We 

wensen hem daarbij Gods zegen en menselijk 

draagvlak.                        

A. Reijnen emeritus-pastoor    
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29 MEI : EERSTE HEILIGE MIS IN EYS 
DOOR KAPELAAN Siju  
24 april is kapelaan Siju in India priester 
gewijd en de dag erna heeft hij in zijn 
geboortedorp zijn eerste mis opgedragen. 
Het was een gedenkwaardige en kleurrijke 
dienst, waarbij het hele dorp aanwezig was   
 
Zondag 29 mei zal hij om 11.00 uur in 
Eys zijn eerste mis opdragen. Het is een 
bijzondere dienst, welke wij in Eys niet 
meer gauw zullen meemaken.  
  

Het kerkbestuur 
nodigt u uit om 
bij deze dienst 
aanwezig te zijn. 
Na afloop is er 
gelegenheid om 
hem te 
feliciteren in 
café Sport 
tegenover de 
kerk.  

 

PROCESSIE NAAR TRINTELEN 22 MEI 
Na 2 jaar mogen we weer……op zondag 

22 mei vertrekken wij om 9.00 uur met de 

processie naar Trintelen Bij onverhoopt 

slecht weer is om 09:00 uur de H. Mis in de 

kerk.  

 

COLLECTES: 

De opbrengst van de collectes in de 
periode   9 januari t/m 4 april 2022 bedroeg  
€ 2.171,86 (inclusief extra diensten). 
 
OVERLEDEN:   
Dhr. Hub Sleijpen  is op 73 jarige leeftijd,     
op zaterdag 9 april te Eys overleden.   
We wensen echtgenote, dochter en familie  
héél véél sterkte toe met het verlies van 
hun dierbare. 
 
DOOPSEL:  
In april werden onderstaande kinderen in 
onze parochiekerk gedoopt: 
-  Ravi Mullenders, zoontje van  
Vincent   Mullenders en Varsna Ubachs. 
-  Fien en Leo Havenith, dochtertje en 
zoontje van Felix Havenith en Miet 
Theysmans. 
We wensen ouders, dopelingen en groot- 
ouders Gods zegen en héél véél geluk toe. 
 

VOORGENOMEN HUWELIJK: 

Op zaterdag 2 juli a.s. zullen Jean-Pierre 

Hendriks en Hemakshi Bhargava in onze 

parochiekerk in het huwelijk treden. 

 

OPBRENGST VASTENACTIE 2022: 

In de Goede Week hebben de leden van 

Stichting Missie Comité Eys, Nijswiller en 

Wahlwiller de collecte gehouden ten 

behoeve van de jaarlijkse Vastenactie. De 

collecte heeft het mooie bedrag opgeleverd 

van ruim € 2.100,--. Het Missie Comité 

bedankt alle donateurs en ook alle 

vrijwilligers die meegeholpen hebben de 

actie succesvol te laten verlopen.  

Mensen die graag mee willen helpen bij 

onze activiteiten zijn uiteraard van harte 

welkom.  

De activiteiten zijn altijd gericht op het 

inzamelen van middelen ten behoeve van 

projecten in ontwikkelingslanden. Wilt u 

meer informatie dan kunt u een mail sturen 

naar:  jfmurlings@hotmail.com of bellen 

met 06-50218760.  

U kunt ook de site van de parochie 

raadplegen onder het kopje ‘vrijwilligers” 
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KLEDINGACTIE - ZATERDAG 21 MEI:                                                                                               

De Stichting Missie Comité Eys, Nijswiller 

en Wahlwiller houdt de jaarlijkse 

kledinginzamelingsactie op zaterdag 21 

mei. Zoals gebruikelijk is de opbrengst 

bestemd voor de projecten van Zuster 

Maria Goretti in India. U kunt de zak(ken) 

met kleding, schoeisel en huishoudtextiel 

voor 9.00 uur op de stoep zetten.  

Wanneer u in de loop van het jaar nog 

kleding heeft, dan kunt u die ook afgeven 

op onderstaande adressen:    

-     Pastorie Wezelderweg 14 – Eys 

-     Dhr. J. Senden Wittemerweg 13 - Eys 

tel. 043-4511203 

-     Mevr. M. Didden Hoebigerweg 33 
(onder carport) - Eys tel. 043-4511851 
-     Dhr. J. Sevarts Nachtegaalstraat 9 - 
Eys tel. 043-4512034 
-     Mevr. L. Jongkamp Ireneweg 10 - 
Nijswiller tel. 043-4512382 
-     Dhr. W. Hendriks Einderstraat 9 - 
Wahlwiller tel. 043-4512241 
 
Bij voorbaat onze dank. Wilt u meer weten 
over de projecten van Zuster Maria Goretti, 
kijk op de site www.gorettistichting.nl of 
neem contact op met 06-50218760.  
 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE ZONDAG  

15 MEI 2022  

Onderstaande kinderen doen op zondag 

15 mei a.s. om 09:45 uur hun eerste Heilige 

communie in onze parochiekerk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4  communicantjes 2021 

Kasper van Houtem Mesweg 41,  
6287 BG Eys 

Floor Crutzen Mr dr Froweinweg 58, 
6287 CD Eys 

Sofie Meertens Dr. Poelsstraat 12, 
6287 AW Eys 

Charlotte Pàlosi St.Agathastraat 23, 
6287 AJ Eys 

Cato Velter Eyserbosweg 15,  
6287 NA Eys 

Lieke Wattel Eyserbosweg 13,  
6287 NA Eys 

 

Groep 5 communicantjes 2022 

Juna Bormans Mr dr Froweinweg 3, 
6287 CA Eys 

Tygo Cox Lodewijk XIV straat 36, 
6287 CK Eys 

Julien Grooten Grachtstraat 27,   
6287 AE Eys 

Fleur Hout van Breijlstraat 17,  
6287 BP Eys 

Pepijn Hout van Breijlstraat 17,  
6287 BP Eys 

Stijn Huijnen Hoebigerweg 14,  
6287 AT Eys 

Amber van Laar Eyserheide 10-a,  
6287 NC Eys 

Amy van Laar Eyserheide 10-a,  
6287 NC Eys 

Ruben Lindelauf Lodewijk XIV straat 5, 
6287 CL Eys 

Tess Mullenders Mesweg 47,  
6287 BG Eys 

Marija Palovkina Taan-Del 21,  
6287 BL Eys 

Kyan Ruivenkamp Mr dr Froweinweg 61, 
6287 CB Eys 

Finn Schillings Mr dr Froweinweg 15, 
6287 CA Eys 

 

PAROCHIEBLAD: indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad 
gelieve in te leveren voor donderdag 26 mei 2022 bij het secretariat van onze pastorie
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Kerkdiensten parochie H. Agatha Eys 
 

Zondag 1 mei 9.45 uur 
Melanie Gidding – Geurts 
 
Maandag 2 mei 19.00 uur 
Gest. h. mis Guillaume en Bertha 
Xhonneux 
 
Zaterdag 7 mei 19.00 uur 
Jaardienst ouders Boon – van Loo en 

kinderen 

Mia Conjaerts – Theunissen 

Tiny van Mullekom – Senden 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

 
Zondag 8 mei  9.45 uur 
Jaardienst Sjir Beckers 

Jaardienst Lien Meessen – van Loo 

Fien Andriolo – van Loo  (collecte) 

 
Maandag 9 mei  19.00 uur 
Gest. H. mis Guillaume en Bertha 
Xhonneux 
 
Zaterdag 14 mei 19.00 uur 
Jaardienst Tiny Starmans – Knops 

Jaardienst Louis Mulders en Bertien 

Mulders - Canisius  

Jaardienst ouders Muijrers – Groenemeyer 
en zonen en schoondochter 
Otto Janusch 
 
Zondag 15 mei  9.45 uur 
1e Heilige Communie 

Voor opa Wiel van de Berg  

van communicantje Lieke 

 
Maandag 16 mei  19.00 uur 
Voor alle parochianen 

 
Zaterdag 21 mei 19.00 uur 
Theo Flipsen (nms. buurt) 

 
 

 
Zondag 22 mei  9.00 uur 
Vertrek processie naar Trintelen 

Jaardienst Johan en Leentje Kokkelmans -

De Bie 

Gest. Jrd. ouders Weerts – Bemelmans en 

kinderen 

Michel Creusen (nms. Schutterij St. 

Sebastianus) 

 
Maandag 23 mei  19.00 uur 
Kruisdagen 

Ouders Debie – Pelzer en overleden 

familieleden en Frans en Willem Pelzer 

 
Dinsdag 24 mei  19.00 uur  
kruisdagen 
Voor vrede voor de mensen in Oekraïne  

 
Woensdag 25 mei  19.00 uur 
Kruisdagen 

Voor gerechtigheid en vrede voor 

iedereen 

 
Donderdag 26 mei  9.45 uur 
Hemelvaartsdag 

Jaardienst Lieske Scheepers – Sieben 

Gest. H. mis voor levende en overleden 

leden van Schutterij St. Sebastianus en 

Baron Gustaaf van Thimus 

 
Zaterdag 28 mei 19.00 uur 
Gest. Jrd. ouders Mullenders – Canisius 

Gest. Jrd. ouders van Wersch – Jeukens 

Gest. Jrd. Nettie Cox – Hamers 

 
Zondag 29 mei  11.00 uur 
1e  H. mis kapelaan Siju 

Gest. H. mis ouders Vanwersch – Souren 
en familie 
 
Maandag 30 mei  19.00 uur 
Gest. Jaardienst ouders van Loo-Wöltgens
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