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OVERLEDEN: 

- Dhr. Lambert Scheepers is op vrijdag 2 december op 89-jarige leeftijd te Eyserheide 

overleden. Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 9 december, waarna de crematie volgde. 

- Mevr. Finy Mager-Schijnen is op maandag 5 december op 90-jarige leeftijd te Simpelveld  

overleden. Haar uitvaart vond plaats op zaterdag10 december waarna begrafenis op ons 

kerkhof. 

We wensen hun kinderen, kleinkinderen en vrienden héél véél sterkte toe met 

het verlies van hun dierbare. 

NIEUWJAARSRECEPTIE PASTORIE  
Nieuwjaarsdag is er na de H.Mis van 11.00 uur weer gelegenheid elkaar zalig 
nieuwjaar te wensen.  En wel van ca. 12.00 uur tot 13.30 uur.  
 
JAAROVERZICHT 2022: 
In het voorbije jaar werden er in onze parochie: 
-   14 kinderen gedoopt 
-   13 parochianen zijn overleden 
-     4 kinderen ontvingen het H. Vormsel 
-     1 huwelijk werd afgesloten in onze parochiekerk 
-   19 kindereren deden de H. Communie 
 
TARIEVEN 2023 

Dit jaar zijn wij allen geconfronteerd met flinke en vaak niet te verklaren prijsstijgingen.  

Of het nu gaat om levensmiddelen, kleding of energie;  alles is duurder geworden.  

Ook het kerkbestuur ziet de kosten alleen maar toenemen en probeert met allerlei maatregelen 

de schade enigszins te beperken. Desondanks willen wij de tarieven voor misintenties, stipendia 

en grafrechten in 2023 niet verhogen.  

 

Kerstmis het feest van vergeven 

een nieuwe start om verder te leven. 

Het voelt fijn,  

maar wees eerlijk, zo zou het toch 

elke dag moeten zijn. 

 

 

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezegend, gezond en 
gelukkig nieuwjaar toe.  
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MANIER VAN MENSZIJN 

De manier waarop we mens-zijn of als mens in het leven staan wordt beïnvloed door de cultuur 

waarin we zijn geboren en opgegroeid; door onze afkomst en het milieu waarin we zijn geboren en 

getogen; door hoe we opgevoed zijn en de mogelijkheden van ontwikkeling die we hebben gehad en 

waarvan we gebruik hebben gemaakt. Voor niet iedereen zijn de omstandigheden van dien aard dat 

ze positief uitpakken. Niet iedereen is gelijk in gaven en mogelijkheden. Iedereen zoekt binnen wat 

hij/zij zelf kan naar een bevredigende manier van mens zijn. Maar die ongelijkheid is ook de 

achtergrond van de noodzaak dat we elkaar helpen. Je ziet vaak, dat degenen, die veel kunnen 

anderen helpen die minder kunnen, dat mensen die er materieel goed voorstaan anderen helpen die 

arm zijn. De meer begaafde, de rijkere verstaat het appél van de medemens om hulp. Het is een 

manier van menszijn, die verankerd is in ons wezen; wij zijn zo gemaakt. Maar we weten ook, dat 

aan die stem van het geweten lang niet altijd gehoor wordt gegeven en dat er een onderstroom van 

egoïsme in mensen aanwezig is, die hun leven kan bepalen.  

Door de menswording van Jezus, en in het Evangelie lezend en 

beluisterend hoe Hij uitgroeit en leeft, komen we in contact met 

zijn ‘manier van mens zijn’. Daaruit blijkt hoe Hij, georiënteerd op 

God, juist in de gerichtheid op God de uitdaging vindt om een 

door en door goed mens te zijn. Hij ervaart God ‘onze vader’ die 

van ons houdt. Hij ziet en beleeft ons als zijn broeders en 

zusters. Zijn voornaamste geboden zijn dan ook ‘de liefde tot 

God’ en daaraan gelijk de liefde tot de medemens. Een ‘wereld 

zonder God’ (en de daarbij behorende rituelen, gebruiken en gebeden) mist die oriëntatie en 

uitdaging. Dat is betreurenswaardig. Kijk maar naar wat zich op onze wereld allemaal afspeelt. In die 

wereld leven wij. Hoe gaan we ermee om? Kerstmis, viering van de menswording van Jezus, is dit 

jaar, zoals trouwens altijd, een feest om mediterend bij stil te staan. Gezegende Kerstdagen. 

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.   1 jan. 11.00 uur Nieuwjaarsdag 

Voor al onze parochianen in ons clusterverband 
 

Ma.   2 jan. 18.45 uur 

19.00 uur 

Rozenkransgebed 

Voor hoop, verdraagzaamheid en gerechtigheid in het 

nieuwe jaar 
 

Za.   7 jan. 19.00 uur Jaardienst Wim Lemmens 

Gest. Jrd. Mathieu en Jeanne Gulpen – Gehlen 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie   
 

Zo.   8 jan.   9.45 uur Jaardienst Christine Grooten- Nijskens 

Jaardienst Pierre en Riet Claessens – Grooten 

Jaardienst Wiel Grooten 

Jaardienst Hein en Elly Grooten – van Laar 

Jaardienst Wiel en Philon Crutzen – Hollands 
 

Ma.   9 jan. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 14 jan. 19.00 uur Jaardienst Huub Schouteten 

Ouders Pieters – Kratko 

Sjir en Bertien Mullenders – van Wersch (collecte) 
 

Zo. 15 jan.   9.45 uur Bijzondere intentie 
 

Ma. 16 jan. 19.00 uur Uit dankbaarheid 
 

Za. 21 jan. 19.00 uur Voor alle mensen in oorlogsgebieden 
 

Zo. 22 jan.   9.45 uur St. Sebastianus m.m.v. Schutterij St. Sebastianus 

Zeswekendienst Lambert Scheepers 

Zeswekendienst Finy Mager – Schijnen 

Voor leden en overl. leden van Schutterij St. Sebastianus 
 

Ma. 23 jan. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 28 jan. 19.00 uur Dialectmis m.m.v. Carnavalsver. De Öss en de Össkes 

Gest. H. mis Willy Schmetz – Heinen en  

ouders Heinen – Stoffels 

Voor leden en overl. leden van carnavalsver. “de Öss” en de 

“Össkes” 
 

Zo. 29 jan.   9.45 uur Gest. Jrd. Hein Muijrers 

Gest. Jrd. Tiny van Mullekom – Senden 

Gest. Jrd. ouders Vanwersch – Souren en familie 
  

Ma. 30 jan. 19.00 uur Maria Lichtmis 

Voor licht in duisternis voor mensen in moeilijkheden 

 

 

 

 


