
 
       

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  

                                                                      Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 

 

Jaargang  41                                 nr. 8                                      aug 2022 
 
DANKFEEST VOOR EMERITUS-PASTOOR TON REIJNEN  
Zaterdag 23 juli werd onze pastoor 89 jaar:  van harte proficiat gewenst ! 
 
Vanwege de begin dit jaar geldende corona-beperkingen en gezien het feit dat 

kapelaan Siju pas eind mei als priester in Eys, Wahlwiller en Nijswiller kon beginnen, 

was destijds besloten hem later in het jaar te bedanken voor al zijn grote verdiensten 

voor onze parochies. Wij gaan dit doen op zondag 11 september; het programma 

ziet er als volgt uit: 

=>  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v.  van de koren Hanzon, Octavia en St Cecilia. 

=>  12.30 uur Dorpsfeest m.m.v. schutterij St Sebastianus, harmonie St.Agatha en  

       Boerenbloaskapel gehouden op de feestlocatie bij de fam. Grooten  aan de  

       Grachtstraat nr 31 

Wij wensen onze pastoor nog vele gezonde jaren in goede gezondheid en Gods zegen.  

70 JAAR DAMESKOOR OCTAVIA 
Bestuur en leden van dameskoor Octavia, Eys wil een ieder heel hartelijk bedanken voor de giften tijdens de 
donateursactie maar bovenal uw bijdrage aan het 70 jarig bestaansfeest.  
Een bijzonder woord van dank aan Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia, pastoor Reijnen en kapelaan Siju. 
Mocht U ons gemist hebben bij de donateursactie en wilt U ons steunen  dan kan dat via  
IBAN nr NL64 RBRB 8835869919 t.n.v. Dameskoor Octavia, Eys.  
Wij zijn ook naarstig op zoek naar nieuwe leden; iets voor u?.....neem dan contact met ons op. 
Dit kan met een van onze leden of via dameskooroctavia.eys@gmail.com 

UITGEREIKTE AGATHA SPELDEN  
- Tijdens de Sacramentsprocessie werd aan het einde van de mis in de Piepert de Agatha 
speld uitgereikt aan Wiel Houben voor zijn verdiensten als collectant ( 50 jaar), voorbidder ( 60 
jaar) en inzet voor het missiecomite. 
- Aan het einde van de feestelijke hoogmis bgv het 70 jarig bestaansfeest van het dameskoor 
Octavia kreeg Sophie Muyrers de Agatha speld voor haar 70 jarig lidmaatschap van het koor en voor haar 
talrijke verdiensten als vrijwilliger voor onze parochie.  
 
OVERLEDEN: 
- Mevr. Els Bindels-George is op dinsdag 28 juni op 72-jarige leeftijd te Sittard overleden. Haar crematie vond 
in besloten kring plaats op zaterdag 2 juli. 
- Dhr. Nico De Bie is op donderdag 7 juli op 94-jarige leeftijd te Eys overleden. Zijn crematie vond plaats op 
maandag 11 juli. 
- Dhr. Raymond van Loo is op 15 juli op 78-jarige leeftijd in Gulpen overleden. De uitvaart heeft plaats 
gevonden op vrijdag 22 juli in onze parochie, gevolgd door de crematie in Heerlen.  
- Mevr. Bertien Mullenders-van Wersch is op woensdag 20 juli op 96-jarige leeftijd in Gulpen overleden. De 
uitvaart vindt plaats op dinsdag 26 juli, gevolgd door begrafenis op het kerkhof. 
We wensen hun resp. echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van 
hun dierbare. 
 
DOOPSELS JULI;   
- Mike  Iliohan, zoontje van Patrick en Linda  Iliohan-Senden en broertje van Sarah. 
- Manuel Visschers, zoontje van Lodewijk Visschers en Ana Chiquero. 
We wensen de ouders, dopeling, zusje  en grootouders, Gods zegen en héél véél geluk toe.  
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EEN VRIJE MENS WORDEN….BEN JE KLAAR VOOR VAKANTIE ? 

Heb je alles wat nodig is voor een goede vakantie?    Neen? Oh, je hebt geen auto, geen camera, geen 

bungalow, geen geld voor het buitenland! Maak je hiervoor geen zorgen!  Geloof maar niet dat het meeslepen 

van alle comfort een prima vakantie garandeert. Laat je niet inschakelen in die gestroomlijnde vakantiekudde, 

waar iedereen doet gelijk iedereen! Laat je niet verleiden tot nieuwe slavernij, waardoor opnieuw je zenuwen 

van de morgen tot de avond gespannen staan.  

De gelukkigste vakantieganger is hij, die geest en hart vrij heeft gemaakt, die niet jaloers is op buurman of 

collega en zich niet schaamt om van de eigen omgeving te genieten. Met een beetje fantasie behoren alle 

bossen je toe. Alle zonnen zullen voor je schijnen en alle bomen geven je schaduw. Koning der schepping. Alle 

bloemen zullen voor je bloeien.  Wat een weelde en wat een wonder voor de mens die nog geen 

standaardproduct geworden is van een gemechaniseerde beschaving. Vakantie is opnieuw een vrije mens 

worden op zoek naar duizend verloren vreugden.                   Phil Bosmans, Menslief ik wens je vrede en alle goeds 

 

 

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. 

Ma.   1 aug. 19.00 uur Voor vrede in de wereld 

 

Za.   6 aug. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Huijnen – Eussen 

Ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny 

Sjir Sevarts 

 

Zo.   7 aug.   9.45 uur Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

 

Ma.   8 aug. 19.00 uur Bijzondere intentie 

 

Za. 13 aug. 19.00 uur Theo Flipsen (nms. buurt) 

 

Zo. 14 aug.   9.45 uur MARIA TEN HEMELOPNEMING   Zegening “kroetwusj” 

Tiny van Mullekom – Senden 

 

Ma. 15 aug. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Schijns - Sporck  

 

Za. 20 aug. 19.00 uur 1e Jaardienst Celestina Cox – Janssen 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Zo. 21 aug.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Olislagers – Schlenter 

 

Ma. 22 aug. 19.00 uur Voor alle zieken en eenzamen in ons clusterverband 

 

Za. 27 aug. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Zo. 28 aug.   9.45 uur Jaardienst Gertie van Houtem  - Brauers 

Gest. Jrd. ouders Bremen – Kleuters 

 

Ma. 29 aug. 19.00 uur Uit dankbaarheid 

 

 

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


