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NATIONALE ZIEKENDAG                                                                                                                   
De tweede zondag van september (11 september), is een initiatief 
van de Zonnebloem.  Het doel is om Nederlanders bewust te 
maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen 
leefomgeving. En om contact en integratie tussen 
zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.   
Deze boodschap is dus voor iedereen bedoeld; niet specifiek voor 
de mensen die al actief zijn bij de Zonnebloem.                                                                                                                                   
Dat proberen we te bereiken door op Nationale Ziekendag alle Nederlanders aan te spreken.  Daarbij 
vragen we ze of ze mensen kennen in hun eigen omgeving die ziek of gehandicapt zijn en of ze eens 
contact willen leggen. Het contact tussen gezonde en zieke mensen is daarbij niet bedoeld als 
eenrichtingsverkeer: de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor gezonde 
mensen. 

ROZENKRANSGEBED 
In de toekomst zal er op de eerste maandag van de maand vóór de H. Mis om 18:45 uur de 
rozenkrans gebeden worden en tevens zal dan het allerheiligste uitgestald worden. 

 

VOORGENOMEN HUWELIJK:  
Op zaterdag 1 oktober a.s. zullen Marieke Nass en Tom Wijnen in onze parochie 
kerk in het huwelijk treden. Wij wensen hen veel geluk, voorspoed en Gods zegen 
toe. 

 

LITURGISCHE VORMING 2022-2023 
Op 6 zaterdagen, telkens van 13:00-15:30 uur, worden er liturgische vorming bijeenkomsten 
gehouden in het Parochiehuis, Kapelaan Pendersplein 10 te Gulpen.   
 
Dit zijn de data en de onderwerpen: 

-  8 oktober & 12 november 2022 Mis of crematorium? 
Er bestaat wellicht een spanningsveld tussen de  uitvaartliturgie v.d. kerk en de 
verwachtingen van families en uitvaartondernemingen.  En nu dan…..? 

- 26 november & 10 december 2022   Naar de Mis of een kaars opgestoken? 
De kerk legt veel nadruk op het vieren van de Sacramenten als het hart van gelovig leven.  
Tegelijk lijken de privédevoties veel geliefder.   En nu dan……? 

- 11 & 25 maart 202       Als Pasen & Pinksteren op één dag vallen……. 
Miljoenen kijken naar The Passion.  In de kerken is het leeg op deze dagen.  Nochtans gaat 
het om het hart van het kerkelijk jaar.     En nu dan….? 
 

Aanmelding:  activiteiten@sgv-roermond.nl.  Men kan ook aan afzonderlijke bijeenkomsten 
deelnemen.  Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen. 
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MIVA KERKCOLLECTE 2022  
 
 De Stichting Missiecomité Eys, Nijswiller en Wahlwiller heeft op zaterdag 27 en zondag 28 augustus 
de jaarlijkse kerkdeurcollecte gehouden ten behoeve van de MIVA. Via de parochies wordt aandacht 
gevraagd voor het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania.  In veel landen zijn 
basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren.              
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Wilt u meer 
informatie over de MIVA en het project in Tanzania, kijk dan op www.miva.nl/collecte-2022 

Wanneer u ook wilt helpen, kunt u een bedrag overmaken op 
rekeningnummer 
NL33 RABO 0361 5389 28  ten name van St.Missiecomité Eys, Nijswiller 
en Wahlwiller onder vermelding van “collecte MIVA 2022”.  Hartelijk dank. 

 

 
WANDELEN IN DE REGEN 
 
Na weken, maanden van een meer droogte of zeldzame regen, daalt over de bergen rond Zermatt 
(Zwitserland) in de derde week van augustus een milde duurzame regen. Het was/is nodig. Het 
normaal groene zomerse landschap is dor en droog.   De kruiden tussen het gras op de hellingen 
zijn verpieterd. Bomen lijken minder geleden te hebben van de droogte en zijn er nog redelijk groen 
uit. Het is (nog) vakantie. Nu, 19 augustus, regent het en zakt de temperatuur na weken met warme 
dagen. Toch trekken nogal wat mensen te voet de bergen in.  Ze zijn gehuld in regenkleding, 
regenjack, capuchon regenbroek, tegen de nattigheid beschermde rugzak.  Men loopt alleen of 
achter elkaar. Het lopen op bergpaden vraagt aandacht. Stenen liggen niet gelijk; afstand tussen de 
treden is verschillend.  Als ze in gezelschap zijn, lijkt er bij de tocht naar boven of beneden weinig 
behoefte aan gesprek.  Omsloten door hun regenkleding lijken wandelaars op weg met hun eigen 
gedachten: hun eigen aandacht voor het pad, hun aandacht voor wat in hen zelf omgaat.  Het 
wandelen in de regen lijkt bij te kunnen dragen aan stilte, voorwaarde voor het ‘zichzelf nabij zijn’, om 
‘het leven’ nu en straks te kunnen leven.                                        Reijnen emeritus-pastoor 
 
 

ZUSTER FRIEDERIKA 60 JAAR IN KLOOSTER 

Zaterdag 20 augustus was het 60 jaar geleden dat zuster Friederika 

was geprofest ( = het afleggen van de de kloostergelofte )   in de 

kloosterorde van de  “Dienaressenvan de  H. Geest” . 

Haar wens was om dit bijzondere jubileum bescheiden en zonder 

veel ruchtbaarheid te vieren.   

Het is al weer 5 jaar geleden dat de zusters vanuit Wahlwiller zijn 

verhuisd naar Steyl.  Zuster Friederika bezocht destijds steevast de 

ouderen en zieken in ons dorp op haar elektrische fiets.  

Wij danken haar nogmaals voor het goede werk dat zij verricht heeft en nog steeds doet in Steyl. 

Wij feliciteren haar met dit jubileum en wensen haar nog vele gezonde en voorspoedige jaren.  

KERKDIENSTEN in oktober 2022 

Maandag   3  oktober 18:45 uur   Rozenkransgebed voor de Heilige Mis 
Zondag     30 oktober 15:00 uur   Allerzielendienst 
 

COLLECTES:  
De opbrengst van de collectes van 5 t/m 18 juli 2022 bedroeg €4.336,15 (incl. extra diensten) 
 

PAROCHIEBLAD:                                                                                                                                                   
Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór donderdag 
22 september a.s. bij het secretariaat van onze pastorie. 
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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. 

 

Za.    3 sep. 19.00 uur Zeswekendienst Raymond van Loo 

Zeswekendienst Bertien Mullenders – van Wersch 

Gest. Jrd. ouders Pasmans - van Laar  

Gest. H. mis ouders van de Weijer – Bremen en familie 

Fien Andriolo – van Loo (collecte) 

Sjir Sevaerts (collecte) 
 

Zo.    4 sep.   9.45 uur 1e Jaardienst Bertien Mulders – Canisius 

Jaardienst Frans Thiessen 

Gest. Jrd. Leo en Rita Thiessen – Curfs 

Gest. Jrd. ouders Franken – Sintzen en zoon Piet 
 

Ma.    5 sep. 18.45 uur 

19.00 uur 

Rozenkransgebed 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Vr.    9 sep.   9.00 uur Begin schooljaarviering 
 

Za.  10 sep. 19.00 uur Jaardienst Nico en Mia Bartholomé – Offermans 

Gest. Jrd. Werner en Willy Schmetz – Heinen 

Gest. Jrd. ouders van der Linden – Lacroix 

Gest. Jrd. Frans Kramers 

Ouders Hein en Johanna  Van Wersch - Voncken 

Paula en Hub Canisius – Houben en Louis en 

Bertje Born – Jaspers 

Fer Gulpen 
 

Zo.  11 sep.   11.00 uur Viering uit dankbaarheid voor emeritus pastoor Reijnen en 

pastor Franssen 

Tiny van Mullekom – Senden 
 

Ma.  12 sep. 19.00 uur Voor alle zieken en eenzamen in ons samenwerkingsverband 
 

Za.  17 sep. 19.00 uur Uit dankbaarheid 
 

Zo.  18 sep.   9.45 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma.  19 sep. 19.00 uur Voor alle parochianen 
 

Za.  24 sep. 19.00 uur Oogstdankviering met agrariërs en gezinsmisgroep 

Jaardienst Geert Sprokel 

Gest. Jrd. Cep Scheepers 
 

Zo.  25 sep.   9.45 uur Oogstdankviering 

Gest. H. mis ouders Vanwersch – Souren en familie 
 

Ma.  26 sep. 19.00 uur Bijzondere intentie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


