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70 JAAR DAMESKOOR OCTAVIA Op zondag 10 juli 2022 viert 

Dameskoor Octavia haar 70 jarig jubileum. De feestdag wordt om 

9.45 uur ingeluid met een H. Mis in de H. Agathakerk in Eys en 

wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia onder 

leiding van Bart van Kerkvoort,  hij is de dirigent van beide koren, 

met Andrea Senden – Vanhommerig aan het orgel.  

De jubileumreceptie is van 11.15 tot 12.30 uur bij café Sport, 

tegenover de kerk. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om het 

bestuur en jubilaris Sophie Muijrers – Senden te feliciteren met dit 

70 jarig jubileum.Vanaf 13.00 uur wordt het feest in besloten kring verder gevierd. 

 

Sophie Muijrers-Senden kwam vanaf het eerste uur bij het koor toen Johan Kokkelmans in 

1952 een maagdenkoor oprichtte. Behalve dat Sophie al die jaren heeft gezongen, heeft ze 

zich ook meerdere periodes verdienstelijk gemaakt als bestuurslid, de laatste periode tot 

2012 was ze gedurende 15 jaar secretaris. Met haar 86 jaar laat ze nog steeds haar stem 

horen bij de alten tijdens de repetities, de zaterdagavondmissen en meerstemmige 

uitvoeringen met het Kerkelijk Zangkoor. Dit mag een uitzonderlijke prestatie genoemd worden. Sophie heeft 

zich ook vele jaren verdienstelijk gemaakt bij andere verenigingen in Eys, waarvoor zij bij haar 50 jarig jubileum 

een Koninklijke Onderscheiding ontving. 

OVERLEDEN:     Dhr. Sjir Sevarts is op donderdag 16 juni jl. op 80 jarige leeftijd te Eys overleden.  Zijn 
uitvaart was op woensdag 22 juni jl. in onze parochiekerk, gevolgd door de begrafenis op ons kerkhof.    We 
wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van hun 
dierbare. 
 

DOOPSEL:   Op 5 juni jl. werd Saar Jongen in onze parochiekerk gedoopt, dochtertje van Swen en Lianne 

Jongen-Vincken en zusje van Fenna en Tess. 

We wensen de ouders, dopeling, zusjes en grootouders, Gods zegen en héél véél geluk toe.  

BEDEVAART BANNEUX DONDERDAG 25 AUGUSTUS VOOR DEKENAAT GULPEN 
Het thema van dit jaar is: Kom, Maria roept je ! 
Het programma ziet er als volgt uit: 
- 08.30 uur:  Vertrek uit Eys vanaf kermisplein. 
- 11.00 uur:  Plechtige Hoogmis met deken P. Bronneberg als hoofdcelebrant.    
- 14.00 uur:  Gebedsweg van de Genadekapel naar de BroN 
- 15.00 uur:  Lof met ziekenzegening in de grote kerk 
- 16.30 uur:  Thuisreis 
Wanneer u graag wilt deelnemen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van 
onze parochie op maandagochtend of donderdagmiddag.  
U kunt zich ook aanmelden bij Hedy Lahaije, Jose Niessen of Jo Urlings.   
De kosten bedragen € 18,00 per persoon. U kunt zich aanmelden tot 20 juli a.s. 
Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen. Let op!  
Als de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn. Begeleiders betalen 
maar de halve prijs!         We hopen op veel deelnemers! 
Wanneer u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met 06-50218760. 
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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. 

 

Vr.   1 jul. 19.00 uur H. Vormsel door Vicaris Maessen 

 

Za.   2 jul. 14.00 uur  

19.00 uur      

Huwelijk bruidspaar Hemakshi Bhargava en Jean-Pierre 

Hendriks  

Paula en Hub Canisius – Houben 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

  

Zo.   3 jul.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Schmitz – van Helden 

Bertien Mulders – Canisius (collecte) 

 

Ma.   4 jul. 19.00 uur Voor alle parochianen 

 

Za.   9 jul. 19.00 uur Jaardienst Mia Conjaerts – Theunissen 

 

Zo. 10 jul.   9.45 uur 70 JARIG JUBILEUM DAMESKOOR OCTAVIA 

Jaardienst Jo Niessen 

Gest. Jrd. Joan van Wersch – Heuijerjans 

Hein Muyrers en familie 

Voor leden en overleden leden van dameskoor Octavia 

 

Ma. 11 jul. 19.00 uur Bijzondere intentie 

 

Za. 16 jul. 19.00 uur  Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Zo. 17 jul.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Kruijen – Peukens 

 

Ma. 18 jul. 19.00 uur Voor vrede in de wereld 

 

Vr. 

 

22 jul.   9.00 uur Eindeschooljaarviering 

 

Za. 

 

23 jul. 19.00 uur Gest. H. mis Gullaume en Bertha Xhonneux 

 

Zo. 24 jul.   9.45 uur Jaardienst Jozef Colleye en Suze Colleye – Sparreboom 

 

Ma. 25 jul. 19.00 uur Voor alle zieken en eenzamen in onze parochie 

 

Za. 

 

Zo. 

30 jul. 

 

31 jul 

19.00 uur 

9.45 uur 

Voor alle mensen in oorlogsgebieden, vooral in Oekraïne 

 

Tiny van Mullekom-Senden 

 

  

PAROCHIEBLAD:  Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te 

leveren vóór donderdag 21 juli a.s. bij het secretariaat van onze pastorie. 

Pp 


