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EEN FANTASTISCH FEEST
Vol dankbaarheid denk ik terug aan de 11e september j.l. Pastor Franssen en ik mochten de dank in ontvangst
nemen voor onze werkzaamheden. Er is in parochies van de gemeente Gulpen-Wijlre sinds 1 januari van dit
jaar een nieuwe bestuursconstructie met pastoor-deken P. Bronneberg als pastoor, geassisteerd door de
kapelaans Siju en Marthoma. Formeel is daarmee een einde gekomen aan mijn opdracht als pastoor en van de
werkzaamheden van pastor A. Franssen als assistent.
Men wilde ons dank zeggen voor de 21 jaar en 21
dagen dat ik in Morgenster pastoor was en pastor
Franssen dat hij al vanaf 2008 als assistent onder ons
werkzaam was. Waar het pastorale team ons nodig
heeft blijven we beschikbaar als hulpkrachten.
Men wilde ons dus bedanken. En dat is op een
overweldigende manier gebeurd. Een prachtige H. Mis
met vier priesters aan het altaar: kapelaan Siju, pastor
Franssen, rector Erinkveld van Wittem en mijzelf als
oud-pastoor; drie koren, afgevaardigden van de
parochieraden van Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Na de
drukbezochte en prachtige viering in de kerk volgde de
voorzetting van het feest op het terrein van fruitbedrijf
Grooten. We werden daarnaartoe gebracht door
Harmonie St. Agatha en Schutterij St. Sebastianus.
Het was er druk en gezellig, ondersteund door de Limburgse Boerenblaaskapel.
Als er dank gezegd moet worden dan ook aan allen, die het feest door hun aanwezigheid tot een prachtig feest
hebben gemaakt. Maar onze dank is breder. Je kunt maar pastoor, pastor of kapelaan zijn als
mensen/parochianen ook het draagvlak vormen voor je als mens en in je functie als kerkelijk voorganger. Dat
is gebeurd in al die ruim 21 jaren dat ik –ik spreek nu voor mezelf- jullie pastoor heb mogen zijn. Ook pastor
Franssen leeft al jaren met onze mensen in de parochies mee en voelt zich thuis. En ook kapelaan Siju is heel
goed ontvangen en voelt zich thuis.
Een paar mensen mag ik misschien noemen, die zich bijzonder hebben ingespannen om het feest te doen
slagen. Dat is Leon Grooten, die ons het terrein van zijn fruithandel ter beschikking stelde; Ad Broers,
organisator van het feest en Leo en Myriam Seroo, die spijs en drank hebben verzorgd,
Het overheersende gevoel is dat van een diepe dankbaarheid. Maar ook de overtuiging, dat geloof en kerk met
hun boodschap van liefde en solidariteit mensen, gelovig en ongelovig (?) nog steeds samen kunnen brengen.
Heel, heel hartelijk dank. Jullie hebben ons een onvergetelijke dag bezorgd. A. Reijnen emeritus-pastoor, mede
namens pastor A. Franssen en kapelaan Siju.

Bonte zegen van de hemel

(Paul Weismantel)

Prachtige stralen van de zon, krachtige stormen van de wind, meerstemmige liederen van de vogels en
dansende vlinders nodigen uit om te luisteren en te kijken.
Scharen bonte vogels, zwermen ijverige bijen, groepen spelende kinderen en gelukkigen die de tijd vergeten,
brengen een groet uit de hemel.
Mensen die gewoon blij zijn met elkaar en die samen het leven vieren, van geboorte-uur tot stervensuur, en
zelfs over de grenzen van de dood heen, zijn voor elkaar een zegen.
Jonge en oude mensen, die leven vanuit de hoop en die aan anderen tekens van hoop geven, werken mee
aan een menselijke toekomst voor deze wereld, ze spannen de regenboog van trouw.
WERELDMISSIEMAAND 2022 IN EYS, NIJSWILLER EN WAHLWILLER
Op zondag 23 oktober 2022 is het Wereldmissiedag. Zoals gebruikelijk wordt er door de Stichting Missie
Comité Eys, Nijswiller en Wahlwiller een collecte gehouden.
Dit jaar is de blik speciaal gericht op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Op
slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo’n 60 procent van de stadsbevolking.
Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere
toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van
de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De
ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is nog een andere kant:
saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is.
Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande
moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die
anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui woont
met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft
onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor
Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en
vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is
Kibera hun thuis.
Hoe kunt u bijdragen:
In oktober wordt huis aan huis een envelop bezorgd, waarin u een
bijdrage kunt doen. De enveloppen worden in de week van 24
oktober opgehaald door de leden van het Missie Comité. Wanneer u onverhoopt niet thuis wordt aangetroffen,
kunt u de envelop deponeren in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. U kunt ook een bijdrage
overmaken via de bank op rekeningnummer NL33 RABO 0361 5389 28 o.v.v. “wereldmissiedag 2022”.
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u een mail sturen naar jfmurlings@hotmail.com of bellen met 0650218760
Bij voorbaat hartelijk dank.
LITURGISCHE VORMING IN PAROCHIEHUIS GULPEN
Op zaterdag 8 oktober en zaterdag 12 november 2022, van 13.00uur tot 15.30uur, worden er liturgische
bijeenkomsten georganiseerd, waar u aan kunt deelnemen. Het thema van de bijeenkomsten is: Mis of
crematorium ? Er bestaat wellicht een spanningsveld tussen de uitvaartliturgie v.d. kerk en de verwachtingen
van families en uitvaartondernemingen. En nu dan…… ? Wil u deelnemen dan kunt u zich aanmelden via de
mail: activiteiten@sgv-roermond.nl . Kosten € 5,00 per bijeenkomst ter plekke te voldoen. De bijeenkomsten
worden georganiseerd door Academie Rolduc & Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond in
samenwerking met de parochies van het dekenaat Gulpen.
OVERLEDEN:
Dhr. Jo Pálosi is op dinsdag 13 september thuis ( In der Bend ) overleden in de leeftijd van 82 jaar. Zijn uitvaart
en begrafenis op ons kerkhof vond plaats op zaterdag 17 september.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van hun
dierbare.
KERK DIENSTEN IN NOVEMBER 2022
Woensdag 2 november 18.30 uur
Zondag 20 november 09.45 uur

Allerzielenviering kerkhof gezinsmissengroep
Viering Ceciliafeest met koren Octavia en St Cecilia

PAROCHIEBLAD:
Voor degen die niet in staat zijn het parochieblad in de kerk of op de pastorie af te halen is ons zorgoverleg
bereid dit aan huis te bezorgen. U kunt dit kenbaar maken op ons secretariaat.

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.

1 okt.

13.30 uur
19.00 uur

Zo.

2 okt.

9.45 uur

Ma.

3 okt.

18.45 uur
19.00 uur

Rozenkransgebed
Voor ouders Math en Jeanne Gulpen – Gehlen

Za.

8 okt.

19.00 uur

Jaardienst Thérèsia en Harie Cox - Lardinois
Gest. Jrd. ouders Senden – Hendrickx
Ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny

Zo.

9 okt.

9.45 uur

Ma.

10 okt.

19.00 uur

Voor alle parochianen

Za.

15 okt.

19.00 uur

Gest. Jrd. Hub en Miet Thiessen – van de Broek
Jos Huppertz – Vaessen

Zo.

16 okt.

9.45 uur

Ma.

17 okt.

19.00 uur

Bijzondere intentie

Za.

22 okt.

19.00 uur

Tiny van Mullekom – Senden

Zo.

23 okt.

9.45 uur

Ma.

24 okt.

19.00 uur

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Za.

29 okt.

19.00 uur

Gest. Jrd. ouders Schmetz – Heinen

Zo.

30 okt.

9.45 uur

Ma.

31 okt.

Huwelijk bruidspaar Marieke Nass en Tom Wijen
Jaardienst Jacob en Lena Schreuders – Aarts
Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie
Jaardienst ouders Berger – van Loo en zoon Sjef
Gest. Jrd. Mia en Stef Boltong – Janssen
Uit dankbaarheid voor 50 jarig huwelijk van Marlie en Math
Berger – Franken
Jo Niessen

Jaardienst ouders Houben – Schümmer en zoon Jos en
gezusters Houben
Jaardienst Jac Gulpen
Jrd. Hubert en Lieschen Houben – Schümmer en zoon Jan
Gest. Jrd. ouders Delarosette - Mertens

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Wereldmissiedag
Zeswekendienst Jo Pálosi

15.00 uur

Jaardienst Désiree Cox - Coemans
Gest. H. mis ouders Xhonneux – van Kan en kinderen
Allerzielendienst

19.00 uur

Voor vrede en gerechtigheid in de wereld

