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PAROCHIEBLAD 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 .  
Geef uw e-mail adres aan aan ons secretariaat: h.agatha.eys@hetnet.nl  of  amg.broers@home.nl 
 
 
OPTIMISME 

Kijk niet altijd naar beneden, naar de donkere kanten van het leven. 
Wees geen zwartkijker. Je wordt bleek, neerslachtig en op de duur ziekelijk!  
Kijk naar de goede, mooie en zonnige kanten van het leven. Wees optimist! 
Optimisme is de wonderbaarste en goedkoopste kuur om lang, gezond en gelukkig te leven! 
Voor optimisme heb je echter een gezonde geest nodig. 
Geen geest van profiteren, die alleen maar vreugde vindt in eten, drinken en amusement. 
Vreugde, die eindigt op de bodem van het glas, of met de laatste tonen van de compact disc, of bij de 
laatste kus, is geen echte vreugde! 
Echte vreugde ligt veel dieper en groeit uit een geest van liefde die als een vlam overspringt van hart 
tot hart: Gods Geest!  Ik wens je Gods Geest, opdat vreugde, vrede en tevredenheid je deel mogen 
zijn. Een stuk van het paradijs!                                                                                                                                                             
Phil Bosmans, Dagboek 365 
 
PROCESSIE NAAR Piepert 19 juni 
Na 2 jaar mogen we weer……op zondag 19 juni vertrekken wij om 9.00 

uur met de processie naar de Piepert.  Bij onverhoopt slecht weer is om 

09:00 uur de H. Mis in de kerk.  

 

VORMSEL  

De vormselviering vindt plaats op vrijdag 1 juli om 19.00 uur in onze kerk met als vormheer 
mgr R. Maessen. De vormelingen dit jaar zijn Jente Bessems, Yara Janssen, Sep Mullenders en Luca Olischlager. 
 

OVERLEDEN:   
Dhr. Joost van Well  is op 51 jarige leeftijd, op donderdag 5 mei te Valkenburg  overleden.   
12 Mei was de uitvaart in onze parochiekerk, gevolgd door crematie. 
We wensen echtgenote, familie en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van hun dierbare. 
 
BLOEMSIERGROEP: 
De bloemsiergroep zorgt er steeds voor dat de altaren in de kerk versierd zijn met bloemen. Hij bestaat 
momenteel uit een ( te ) kleine groep vrijwilligers en is dus naarstig op zoek naar uitbreiding. Is dit iets 
voor jouw ?.....zoja kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of Mw Jose Niessen ( 043-4511357 ). 
 
PAROCHIERAAD: 
Deze groep bestaat momenteel uit 4 personen en ook hier is men op zoek naar uitbreiding om zo de 

taken wat meer te kunnen verdelen.  Het is vrijwilligerswerk en dus geen bestuurlijke functie. Indien 

dit iets voor u lijkt neem dan eens contact op met een parochieraad lid ( Jose Niesen, Hedy Lahaye, 

Hans Smeets, Ben Grooten en Ad Broers)  of het secretariaat.
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EERSTE HEILIGE MIS KAPELAAN SIJU 

Het was weer feest in Eys:  de Wezelderweg was gehuld met vlaggen, bronkpalen ( 

welke wij ook nu weer mochten lenen van de buurtschap Eyserheide ) en zandlopers 

met bloemen op straat. In de kerk waren mooie bloemen en versieringen 

aangebracht. Kortom …de basis voor een mooi feest was gelegd.  

Schutterij St. Sebastianus stond plichtsgetrouw 

even voor elf uur voor de pastorie om kapelaan 

Siju, de aanwezige priesters, het kerkbestuur 

en parochieraadsleden van Morgenster naar de 

kerk te begeleiden.  

Grote verrassing was de aanwezigheid van 

bisschop Harrie Smeets tijdens de viering. 

Geweldig dat hij, ondanks zijn ziekte, naar Eys 

was gekomen om eerste heilige mis van 

kapelaan Siju bij te wonen.   

Kapelaan Siju ging voor in de eucharistie en als concelebranten waren aanwezig 

pastoor/deken Bronneberg, emeritus-pastoor Reijnen, rector Hendriks en spirituaal 

Hegge (beiden van Rolduc ), vicaris generaal Quadvlieg van het bisdom, pastoor 

Notermans van Waubach en kapelaan Austin van Maastricht. 

Onder leiding van Bart van Kerkvoort en met 

organiste Andrea Senden zongen de koren  

Octavia en St Cecilia de Missa Brevis van Mozart 

en het Alleluja van Handel. 

Aan het einde van de dienst kreeg kapelaan Siju 

namens de kerkbesturen een klein koffer 

aangeboden met daarin alle benodigdheden om 

ook onderweg steeds de eucharistie te kunnen 

vieren. 

Bij het verlaten van de kerk stonden buiten de 

communicantjes in een erehaag om hem te 

begroeten. Onze harmonie St. Agatha bracht hem 

daarbij een muzikale hulde. 

Vervolgens was er in café  Sport de gelegenheid 

om kapelaan Siju te feliciteren.  

Tegen de avond heeft kapelaan Siju een Indische 

maaltijd aangeboden aan de genodigden. 

 

Grote dank aan de harmonie, schutterij, koren, communicantjes , café Sport, 

bloemsiergroep buurtschap van de Wezelderweg, de koster en alle overige 

vrijwilligers  die er mede voor gezorgd hebben om dit een onvergetelijk dag te 

maken.     



 

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 jun. 19.00 uur Ouders van de Weijer -  Bremen en familie 

 

Zo.   5 jun.   9.45 uur PINKSTEREN 

Jaardienst Hub Kleijnen 

 

Ma.   6 jun. 11.00 uur 2de PINKSTERDAG 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Za. 11 jun. 19.00 uur Bertien Mulders – Canisius (collecte) 

Miep Tijchon-Havenith 

 

Zo. 12 jun.   9.45 uur Jaardienst ouders Blezer – Urlings 

Jaardienst Maria Huveneers – Engelen en Hub Huveneers 

Gest. Jrd. ouders Sieben – Haambeukers 

 

Ma. 13 jun. 19.00 uur Voor alle parochianen 

 

Za. 18 jun. 19.00 uur Gest. Jrd. Hub en Netta Huynen – Canisius 

Tiny van Mullekom – Senden 

Fien Andriolo – van Loo (nms. zussen en broers) 

 

Zo. 19 jun.  9.00 uur Vertrek Sacramentsprocessie 

Gest. H. mis ter ere van het Allerheiligst Sacrament 

(Stg. Lodewijk XIV) 

Ouders Joep en Billa Schreuders – Aarts 

Jacob en Lena Schreuders – Aarts 

Hub Mommers (nms. buurt) 

Billa Scheuders (nms. buurt) 

 

 

Ma. 20 jun. 19.00 uur Ouders Debie – Pelzer en overl. fam. leden en Frans en 

Willem Pelzer 

 

Vr. 24 jun. 19.00 uur Gest. H. mis ter ere van het H. Hart van Jezus  

 

Za. 25 jun. 19.00 uur Ouders Hein en Johanna Vanwersch – Voncken 

 

Zo. 26 jun.  9.45 uur Voor alle leden van de Gezinsmissengroep wegens 40 jarig 

jubileum 

  

Ma. 27 jun. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

 


