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ENERGIEKOSTEN  

Ook voor ons kerkgebouw zullen de energiekosten dit jaar flink hoger worden. Om de “schade” 

enigszins te beperken hebben wij al enkele maatregelen getroffen:   

- de buitenverlichting hebben wij uitgeschakeld en brandt alleen op hoogfeest-avonden. 

- de verwarming hebben wij tijdens de kerkdiensten enkele graden lager gezet; helemaal uitzetten 

kan niet vanwege het orgel, resp. schadelijke condensvorming voor het stucwerk. 

- er wordt momenteel bekeken of we de gloeilampen en gasontladingslampen in de kerk kunnen 

vervangen door veel zuinigere LED verlichting.  

OPBRENGST AFSCHEIDSFEEST EM. PASTOOR TON REIJNEN 

De opbrengst van de giften b.g.v. het afscheidsfeest op 11 september van inmiddels emeritus pastoor Ton 

Reijnen was € 5.210,- . Hartelijk dank voor deze gulle geste ! 

Dit bedrag was bestemd voor de scholing en begeleiding van “kindermoeders” in Congo . Zie onderstaand hun 

reactie:  
Beste pater Reijnen, 

Was dit even schrikken deze morgen.  Er was maar even 5.210 euro gestort door het kerkbestuur van Eys.  Ik had nooit gedacht zo’n mooi 

bedrag te ontvangen. Lieve Ton, hiermee kan ik een aantal nieuwe naaimachines bestellen, reparaties aan bestaande machines laten 

uitvoeren en ook enkele performante broderie en overlockmachines kopen.  Daarnaast zal ik ook de lesgeefsters van enkele parochies een 

jaar kunnen betalen.  Die kosten lopen namelijk heel erg op nu we in elke parochie deze opleiding aanbieden. We hebben al meisjes die 

aangenomen zijn in echte naaiateliers en nu zelf geld verdienen.  Daarnaast zijn er nog steeds meer dan voldoende kandidaten om deze 

opleiding te volgen. Hartelijk dank dus voor uw gift die absoluut goed besteed gaat worden. Nogmaals hartelijk dank in naam van de 

Congolese kind-moedertjes, jonge meisjes en weduwen. Hartelijke groet,  Lieve Droogmans  Verantwoordelijke projecten Congo. 

ZIEKENCOMMUNIE 
Op elke eerste donderdag van de maand wordt de H. Communie rondgebracht voor de parochianen die niet 
naar de kerk kunnen komen. Hiervoor kan men zich bij de koster (Hedy Lahaye  043-4512780 / 0623891727) 
of kapelaan Siju (0618242777) aanmelden.  
 
 
OVERLEDENEN NOVEMBER 2021 TOT NOVEMBER 2022 
 
 

Fien Andriolo – van Loo  
Hub Voncken  
Elly Grooten – van Laar  
Hub Sleijpen 
Joost van Well 
Sjir Sevarts 
Els Bindels - George  
Nico De Bie 
Raymond van Loo 
Bertien Mullenders – van Wersch  
Jo Palosi 
Cor Otter  
 

De collecte tijdens de Allerzielendienst is voor het onderhoud van het kerkhof 

mailto:h.agatha.eys@hetnet.nl
http://www.parochie-eys.nl/


 
 
 
ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN 

In het boek Prediker staat: "Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd 

om te rouwen en een tijd om te dansen." (Prediker: 3, 1-4) 

In onze kerk is het een oude traditie om in de maand november de overledenen te gedenken. Is het vanwege 

de vallende bladeren en de koudere temperaturen dat onze gedachten uitgaan naar de dood? In de 

ontwikkeling van het leven, kijk naar de cirkel van de natuur, is het nodig dat bladeren afsterven als voeding 

om vervolgens nieuw leven tot stand te brengen. De natuur is een onderdeel van Gods schepping. Als gelovige 

mensen weten wij dat wij als mensen verrijkt zijn door de verbinding met de Heilige geest die blijvend maakt. 

We gedenken daarom dat het leven is veranderd, maar niet beëindigd. 

Als we Allerheiligen en Allerzielen vieren, gedenken we allen die gestorven zijn. 

We bidden voor de mensen die onder ons hebben geleefd en ons leven op de een 

of andere manier hebben beïnvloed. We gedenken vooral onze familie en 

vrienden, onze buren en collega's. En we openen ons hart op een speciale manier 

voor hen die rouwen om de doden. Het is belangrijk om voor hen als medemens 

een troost te zijn in liefdevolle aanwezigheid. 

Allerheiligen en Allerzielen hebben een veel langere geschiedenis. Het is een traditie met wortels in de vroege 

Kerk om onze overleden dierbaren te gedenken, en allen die volgens christelijke gelovigen wereldwijd in de 

hemel leven, in de gemeenschap van de heiligen. Velen van ons bezoeken rond Allerzielen de graven van hen 

die ons nader aan het hart liggen. Het bezoeken van graven ter gelegenheid van Allerzielen kan ons helpen 

troost te vinden in onze pijnlijke verliezen. We bidden dat de ziel van onze dierbare in het Goddelijk Licht mag 

zijn. De binding met zijn geest is dan speciaal voelbaar, waardoor gedachten naar deze persoon uitgaan, soms 

wel een geestelijk gesprek gevoerd kan worden en men tot rust of inspiratie kan komen. Deze daad is ook een 

baken in ons leven. Het staat stil in ruimte en tijd en herinnert ons er onveranderlijk aan dat ons aardse leven 

beperkt en eindig is. We hebben betrouwbare bakens van liefdevolle geestelijke verbondenheid hard nodig in 

onze moderne, sterk versnelde wereld, te midden van de wervelwind van voortdurende veranderingen en 

onzekerheden. 

Allerheiligen en Allerzielen zijn niet alleen langdurige tradities. Deze heilige dagen zijn sterk met elkaar 

verbonden omdat de hoop van het christelijk geloof zijn oorsprong vindt in de belofte dat na onze dood een 

nieuw, heilig leven begint in de hemel, waartoe wij allen zijn uitgenodigd  !!!!      

                                                                                                                                       Kapelaan Siju 

 

DOOPSEL    

In de maand oktober zijn in onze parochiekerk gedoopt: 

- Lynn Meesters, dochtertje van Nils Meesters en Lonneke Sprokel. 

- Lenne van Maanen, dochtertje van Gerard en Sanne van Maanen en zusje van Sem en Pleun. 

- Pleun van Maanen, dochtertje van Gerard en Sanne van Maanen en zusje van Sem en Lenne. 

- Febe Gulpen, dochtertje van Mathijs Gulpen en Leanne Kroonen. 

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

 
 
CECILIAFEEST 

Na 2 jaar “Corona-beperkingen” kunnen de koren Octavia en St. Cecilia op 20 november weer van zich laten 

horen tijdens de viering van hun patroonsfeest en wel middels de Deutsche Messgesänge van Haydn. Als 

parochie kunnen wij elk weekend rekenen op hun muzikale ondersteuning van de erediensten samen met 

organiste Andrea Senden, waarvoor onze dank. 

Voor de toekomst zijn beide koren naarstig op zoek naar nieuwe leden……iets voor u ? ..neem dan eens 

contact op met het bestuur of een van de leden.  

COLLECTES 
De opbrengst van de collectes gedurende de periode van 19 juli  t/m 9 oktober  bedroeg 
 € 2.685,95  ( incl. de extra diensten ).    Hartelijk dank. 
 

 

 

 



 

 

ZORG 

Er gebeurt veel goeds door mensen die liefdevol samenleven en zorgen voor elkaar in klein en groot verband. 

Waarachtig leven samen is van groot belang ook voor ieder van ons individueel. We zijn immers sociale 

wezens. Het betekent ook dat we samen door de crises heen moeten die ons overkomen, maar die de mens 

ook zelf kan veroorzaken. 

Over het algemeen leggen we de verantwoordelijkheid voor het goed omgaan van de crises bij onszelf. Maar 

we verwachten daarbij ook veel, soms wellicht teveel, van onze overheid.  

      De laatste tijd wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de jeugd tussen 13 en 25 jaar waarvan groot deel 

te maken heeft met depressies en gevoelens van eenzaamheid. Dat is m.i. verontrustend. De coronaepidemie 

wordt aangewezen als een van de oorzaken. Zij was een grote belemmering bij het elkaar kunnen ontmoeten 

op scholen en in verenigingen. Maar ook verschijnen minder gunstige berichten over thuissituaties van 

jongeren. Er zou te weinig echte aandacht voor hen zijn, te weinig gesprekke; er zouden hen te weinig 

handvatten geboden worden. Er zou te weinig ruimte-gevend maar ook te weinig sturend draagvlak zijn.  Dat 

stelt ons voor de vraag: Hoe gaan we als samenleving met onze jeugd om? Hoe zouden we, bijvoorbeeld, hun 

weerstand tegen tegenvallers, die ons – en dus ook hen- in het leven overkomen, kunnen versterken? 

Gelukkig  denkt men bij een mogelijk nieuwe coronagolf  niet onmiddellijk aan schoolsluiting. Jeugdigen 

kunnen elkaar dan gewoon blijven ontmoeten. Maar dat heft de noodzaak van een goed draagvlak thuis op 

school, in verenigingsverband en samenleving niet op. Ouders, leerkrachten en verenigingsbesturen doen heel 

vaak hun uiterste best. Maar aandacht en hulp vanuit (een goed geestesklimaat in) de samenleving lijken 

belangrijk te kunnen zijn?                A. Reijnen emeritus-pastoor 

 

WAAR ZOUDEN WE HET MET JONGEREN OVER KUNNEN HEBBEN ? 

Paus Franciscus brengt op een idee door zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van 12 oktober. De 

paus is bezig met een serie over ‘de onderscheiding van de geesten’. Hoe kom je erachter wat goed voor je is 

en waar? Hij wijst tijdens zijn ontvangst  op 12 oktober over. Onze verlangens zijn vaak van verschillende aard, 

van een goede maaltijd t/m een gelukkig en zinvol leven. De paus vat al die verlangens samen: het verlangen 

is een soort ‘heimwee naar volheid, dat nooit volledige bevrediging vindt en,  als gelovige zegt hij, is het een 

teken van de aanwezigheid van God in ons’. Het verlangen is niet beperkt tot een ogenblik. Het gaat op een of 

andere manier verder. De paus noemt het een ‘kompas’. Het verlangen geeft het leven richting.  

 

          Mij lijkt dat we het met onze jongeren zouden kunnen 

hebben over ‘waar zij naar verlangen’. Waar zien ze naar 

uit?. De volgende vraag die we zouden kunnen stellen is: 

hoe jongeren hun diepere verlangen om iemand van 

betekenis te worden willen verwerkelijken? Wil je dat de 

vervulling van je verlangens je in de schoot geworpen 

wordt en wat zie je als je eigen opgave, je eigen 

verantwoordelijkheid?  

De paus meent: ‘Het verlangen maakt je sterk, maakt je moedig, doet je verder gaan omdat je wil bereiken wat 

je verlangt’. Hij kent veel waarde toe aan wat men zelf wil, aan de eigen inzet. Natuurlijk is daarbij de vraag hoe 

daarbij geholpen kan worden?  

Paus Franciscus wijst daarbij op de herhaalde vraag van Jezus in het Evangelie: ‘wil je genezen worden?’; ‘wil 

je gezond worden?’; ‘wat wil je dat ik voor je doe’. Hij spoort daarbij aan niet te klagen, niet over wat anderen 

niet of te weinig doen; maar ook niet over het eigen tekort schieten. ‘Wanneer jullie klagen, wees dan 

waakzaam, want het is bijna een zonde, omdat het ’t verlangen niet doet toenemen’, maar eerder je verlamt. 

‘We moeten waakzaam zijn het verlangen niet te verdorren’. Maar ‘neem ook de tijd om rustig na te denken bij 

de duizenden voorstellen, projecten, mogelijkheden waarmee we bekogeld worden en die niet toelaten kalm in 

te schatten wat we echt willen’. 

Misschien dat het bovenstaande inspiratie kan bieden om in gesprek te gaan met onze jongeren. Nog altijd 

geldt ’onze jeugd heeft de toekomst’. Daar kan niet genoeg aandacht voor zijn.            A. Reijnen emeritus-pastoor. 

 

 



 

 

 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. 

Zo.  

 

 
 

Wo. 

30 okt.   

 

 
 

 2 nov. 

  9.45 uur 

 

15.00 uur 
 

18.30 uur 

Jaardienst Desirée Cox – Coemans 

Gest. h. mis ouders Xhonneux – van Kan en kinderen 

Allerzielendienst 
 

Allerzielenviering kerkhof gezinsmissengroep 
 

Za.   5 nov. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Bindels – Schijnen 

Els Bindels - George 

Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie 
 

Zo.   6 nov.   9.45 uur Jaardienst Miep Tijchon - Havenith 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Ouders Houben – Schümmer en ouders Huntjens – Marcus 
 

Ma.   7 nov. 18.45 uur 

19.00 uur 

Rozenkransgebed 

Voor vrede en gerechtigheid in de wereld 
 

Za. 12 nov. 19.00 uur 1e Jaardienst Fien Andriolo-van Loo en voor Funs Andriolo 

Sjir en Bertien Mulleners – van Wersch (collecte) 
 

Zo. 13 nov.   9.45 uur Jaardienst Paul van  Wersch 

Gest. Jrd. ouders v.d. Berg – Hensgens en zonen Hub en Sjef 

Gest. Jrd. Jean Vaessen 

Gest. Jrd. Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma. 14 nov. 19.00 uur Voor alle zieken en eenzamen in onze parochie 
 

Za. 19 nov. 19.00 uur Zeswekendienst Monique Conjaerts 

Zo. 20 nov.   9.45 uur Voor leden en overl. leden van zangkoor St. Cecilia en 

Dameskoor Octavia 
 

Ma. 21 nov. 19.00 uur Bijzondere intentie 
 

Za. 26 nov. 19.00 uur 1ste Advent 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Zo. 27 nov.   9.45 uur 1ste Advent 

Jaardienst Melanie Gidding – Geurts 

Gest. Jrd. ouders Broers – Houben en Harie Houben 
 

Ma. 28 nov. 19.00 uur Voor alle parochianen in ons clusterverband 

 

KERK DIENSTEN IN DECEMBER  2022 

 

zaterdag 17 december 19.00 uur  en zondag 18 december 09.45 uur  H.Mis met boeteviering 

maandag 19 december 10.00 uur Schoolviering Advent   en om 19.00 uur  is er geen H.Mis 

zaterdag  24 december Kerstavond 18.00 uur gezinsmis en  om 22.30 uur Nachtmis  

zondag 25 december 09.45 uur  1e Kerstdag 

maandag 26 december 11.00 uur  2e  Kerstdag 

 


