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HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur 
tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243. Het E-
mail adres van de pastorie: h.agatha.eys@hetnet.nl 
 

MISINTENTIES kunt u opgeven bij het secretariaat van cluster “Morgenster” op 
bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer. Misintenties graag drie weken 
van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.  
 

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer 
per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Mi-
chel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochie-
secretariaat in Eys, tel. 043-4511243 of Kapelaan Siju tel. 0618242777. 
 

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingele-
verd  bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijs-

willer (043-4512382) of  per. E-mail:  
st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl 
 

WEBSITE van de parochie:  
https://dionysius-nijswiller.nl/ 
 
BANKRELATIE: RABO-BANK:  
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. 
Parochie H. Dionysius.  

VREDE OP AARDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de dagen dat de wereld bepaald lijkt te worden door oorlog, 
angst en steeds minder vertrouwen, mogen wij christenen het 
feest vieren van Kerstmis, de geboorte van de  Vredesvorst. 

Hij wil hoop en vreugde komen brengen  
aan alle mensen van goede wil! 

 

Mede namens het kerkbestuur en de parochieraden van cluster 
‘Morgenster’, wensen wij u en uw dierbaren toe, een Kerstfeest 
dat ons sterkt en bemoedigt in ons  dagelijks leven. Laten we in 

deze dagen opzien naar het jonge gezin van Bethlehem!  
Dan kunnen we 2022 vaarwel zeggen en het nieuwe jaar 2023  

met vreugde en vertrouwen verwelkomen. 
 

P. Bronneberg, pastoor-deken 
V. Vincent, kapelaan 

A. Reijnen, emeritus-pastoor 
A. Franssen, pastor 

15 JANUARI: BEGIN WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 
 

Het idee van de Week van Gebed voor de eenheid van christenen (de derde 
week van januari) ontstond in 1845 in de USA. Oecumene is een moeizaam 
proces. Er is nu minder wantrouwen tussen de christelijke kerken. En het be-
sef dat de ontkerkelijking katholieken én protestanten treft, is een uitdaging 
voor álle christenen om samen nieuwe wegen te zoeken. Waardevol is ook 
dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk waardering groeit voor de beweegre-
denen van Luther, die geen nieuwe kerk wilde, maar wel een grondige ver-
nieuwing van die Kerk. 
 
BIJBELSE BABY’S: ADAM 
 

Op internet zijn lijstjes te vinden met de meest voorkomende babynamen. En 
de laatste jaren staan op die lijstjes nogal wat bijbelse namen. In Vlaanderen 
is bijvoorbeeld de naam Adam populair. Volgens de Bijbel was Adam de 
naam van de eerste mens. Toen God begon aan de schepping, boetseerde Hij 
hem uit stof en blies adem door zijn neus, waardoor hij ging leven. Adam 
betekent ‘mens’ in het Hebreeuws, de taal van de Bijbel. In de eerste bijbel-
hoofdstukken gaat het dan ook steeds gewoon over ‘de mens’. Pas vanaf het 
vierde hoofdstuk, wordt Adam gebruikt als eigennaam.  
 

(Bron: Gerarduskalender) 

mailto:st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
https://dionysius-nijswiller.nl/


STER VAN BETLEHEM (6 JANUARI) 
 

In oude beschavingen nam de sterrenhemel een voorname plaats in. Zo 
geloofde men dat de sterren grote invloed uitoefenen op de gebeurtenis-
sen in de samenleving en op het leven van ieder mens. Zon, maan en ster-
ren werden als goddelijk beschouwd, waarvan de natuur en de mensen 
afhankelijk waren. 
 

Verder functioneerden in de oudheid bepaalde sterrenbeelden als wegwij-
zers bij reizen in de woestijn of op zee. Ook nog in deze tijd kunnen we 
in verschillende bladen onze horoscoop lezen: het sterrenbeeld waaron-
der we geboren zijn, zou het wel en wee van ons persoonlijk leven kun-
nen bepalen. 
 

De ster is ook een koningssymbool. In de bijbel vergelijkt de profeet Je-
saja de onttroonde koning van Babylon met de morgenster die vanuit de 
hemel is neergestort in de onderwereld. De profeet Bileam voorspelde 
een koninklijke Messias: “Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aan-
schouw hem, maar niet van nabij; een ster komt op uit Jakob, een scepter 
rijst op uit Israël.” Tegen deze achtergrond mogen we de ster van Betle-
hem verstaan.   
 

Volgens het kerstverhaal van Matteüs kwamen er wijzen uit het oosten 
naar Bethlehem, geleid door een ster, om de pasgeboren koning van de 
joden te huldigen. In de  christelijke traditie is dit de vervulling van de 
profetie van Bileam. (NB: Numeri 24: 17) 
En de ster van de drie wijzen, meestal ster van Bethlehem genoemd, 
heeft een dubbele symboliek. Ze gold als een teken van God dat naar  
Jezus verwijst die koning én het licht voor de wereld is. 
 

Toon Brekelmans, Kerkhistoricus 

 

MEDEDELING INZAKE PAROCHIEBLAD EN WEBSITE 
 
In verband met de afwezigheid van de  
redactie van parochieblad en website zal 
in februari en maart geen papieren paro-
chieblad worden gemaakt en verspreid. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van 
internet zal de website worden bijgewerkt 
Desgewenst kan het parochieblad dan van 
de website worden gedownload. 

MANIER VAN MENSZIJN 
 

De manier waarop we mens-zijn of als mens in het leven 
staan wordt beïnvloed door de cultuur waarin we zijn ge-
boren en opgegroeid; door onze afkomst en het milieu 
waarin we zijn geboren en getogen; door hoe we opge-
voed 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 be-
vredigende manier van mens zijn. Maar die ongelijkheid is ook de achter-
grond 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 aanwe-
zig is, die hun leven kan bepalen.  
 

Door de menswording van Jezus, en in het Evangelie lezend en beluiste-
rend 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 ge-
richtheid 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 ge-
beden) 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.     
 
GOEDHEID 
 

De goedheid van een mens is een vlam, die wel verborgen, maar nooit 
gedoofd kan worden.                                                                      (N.N.) 



JANUARI 
 

Zaterdag 07 januari 2023 19.00 uur - Openbaring des Heren (hoogfeest) 
Lezingen uit: Jes. 60,1-6 en Mt. 2,1-12 
 

Zaterdag 14 januari 20231 19.00 uur - 2e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Jes. 49,3.5-6 en Joh. 1,29-34  
 

Zaterdag 21 januari 2023 19.00 uur - 3e zondag door het jaar - Bidweek voor 
de eenheid. 
De mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor o.l.v. Eric Lemlijn 
Lezingen uit: Jes. 8,23b - 9,3 en Mt. 4,12-23 of 12-17  
 

Zaterdag 28 januari 2023  9.00 uur - 4e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Sef. 2,3; 3,12-13 en 5,1-12a 
 
FEBRUARI 
 

Zaterdag 04 februari 2023 19.00 uur - 5e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Jes. 58,7-10 en Mt. 5,13-16 
 

Zaterdag 11 februari 2023 19.00 uur - 6e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Sir. 15,15-20 en Mt. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.37 
 

Zaterdag 18 februari 2023 19.00 uur - 7e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Lev. 19,1-2.17-18  en Mt. 5,38-48 
 

Woensdag 22 februari 2023 19.00 uur - Aswoensdag 
Lezingen uit: Joël 2,12-18 en Mt. 6,1-6.16-18 
 

Zaterdag 25 februari 2023 19.00 uur - 1e zondag van de veertigdagentijd 
Lezingen uit: Gen. 2,7-9; 3,1-7 en Mt. 4,1-11 
 
MAART 
 

Zaterdag 04 maart 2023 19.00 uur - 2e zondag van de veertigdagentijd 
Lezingen uit: Gen. 12,1-4a en Mt. 17,1-9 
 

Zaterdag 11 maart 2023 19.00 uur - 3e zondag van de veertigdagentijd 
Lezingen uit: Sir. 15,15-20 en Mt. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.37 
 

Zaterdag 18 maart 2023 19.00 uur - 4e zondag van de veertigdagentijd - Zon-
dag Laetare 
Lezingen uit: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a en Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38  
 

Zaterdag 25 maart 2023 19.00 uur - 5e zondag van de veertigdagentijd 
Lezingen uit: Ez. 37,12-14 Ps. en Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-453 

" …. weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer 
wil." (Efeziers 5, 17) 
 

"Hij is iemand met een eigen wil." Degene op wie dit betrekking heeft, is ie-
mand die goed weet wat hij wil en die zich niet zomaar de kaas van het brood 
laat eten. Wij mensen, in het leven van alledag, weten precies wat we wel of 
niet willen. Als gelovigen krijgen we ook nog eens te maken met de wil van 
God. Hij verlangt van ons, dat we Zijn wil doen en volbrengen. Wat is dat pre-
cies, wat staat ons te doen als Christenen? Wil God dat wij onze eigen wil 
a.h.w. ’op stal zetten'? Mogen wij niets meer te willen hebben? 
 

De wil van God en onze eigen wil botsen nog wel eens. Op eigen houtje zelf 
datgene doen wat regelrecht tegen Gods wil ingaat, brengt niet veel goeds! 
God overziet nl. veel meer dan wij maar enigszins zouden kunnen vermoeden. 
Wij hebben er niet altijd zicht op of iets goed of niet goed voor ons is. Het is 
geen dwang die God ons oplegt, wanneer Hij van ons verlangt dat we Zijn wil 
doen en volbrengen. God wil niet dat wij ronddolen als willoze wezens. Hij 
adviseert ons en wil ons bijstaan, opdat het ons goed mag gaan. Als voorbeeld 
een citaat uit Jeremia 7, 23, dat voor ons een heilzame, liefdevolle les mag zijn: 
"Luister naar Mij, dan zal ik uw God zijn en gij zult Mijn volk zijn. Volg de 
weg die Ik u wijs, dan zal het u goed gaan.". 
 

Door iedere keer te bidden “Uw wil geschiedde ... ", verlenen wij voorrang aan 
Zijn wil. Hieraan mogen wij ons toevertrouwen, omdat Hij weet wat voor ons 
het beste is. Deze gedachte mag ons innerlijke rust geven. Onze wil moet ei-
genlijk gelijkvormig worden aan de wil van Hem die onze Vader is. Hierdoor 
worden wij steeds meer één met Hem. 
 

" .... tracht te begrijpen wat de Heer wil." Dat is niet altijd even gemakkelijk. 
Als we de Heilige Schrift openslaan en vervolgens de Tien Geboden (zie Exo-
dus 20, 1-17) overdenken, zal ons datgene wat de Heer wil, een flink stuk hel-
derder worden. Dit Schriftgedeelte is niet heel moeilijk. Lezen we de Heilige 
Evangeliën, dan zien we hoe Jezus ons het leven heeft vóórgeleefd. Allemaal 
levensvoorbeelden uit het leven gegrepen. Dit overwegende, zullen wij gaande-
weg beter begrijpen wat God van ons vraagt. 
 

Als we God van harte liefhebben, is het een grote genade Zijn wil te mogen 
doen en te volbrengen. Als we hiertoe bereid zijn, mogen we de heerlijkheden 
uit Psalm 103, 2-5 ervaren: "Hij die vergeeft wat gij hebt misdreven, Hij die 
geneest al waar ge aan krank gaat, Hij die verlost van de groeve uw leven, 
Hij die u kroont met genade en erbarmen, Hij die uw jaren overstelpt met 
Zijn gaven, dat uw jeugd als een adelaar herrijst." 
 

Zalig Nieuwjaar! 
 

Eric Mengerink 



BRIEF KERKBIJDRAGE 2023 
 
 

Geachte parochianen, dorpsgenoten,  
 

In de aanloop naar Kerst wensen wij u een Zalig Kerstfeest en een Geluk-
kig Nieuwjaar en zoals altijd heten we nieuwe inwoners in onze parochie 
van harte welkom. Na een lange coronaperiode zijn we opnieuw in een 
moeilijke tijd terecht gekomen, waarbij de kosten van levensonderhoud en 
vooral de energiekosten, menigeen het hoofd zal breken.  
 

Als kerkbestuur en parochieraad trachten we, zoveel als we kunnen, te be-
sparen op kosten, hetgeen u misschien is opgevallen aan het uitschakelen 
van de buitenverlichting en het afsluiten van het schip van de kerk voor 
het beperken van de stookkosten tijdens de diensten.  
 

Vorig jaar luidden we al de noodklok voor onze financiële situatie. Maar 
net als voorgaande jaren kunnen wij ook dit jaar niet ontkomen aan de ro-
de cijfers. De verhoogde energiekosten en de aanzienlijke hogere kosten 
voor de bezoldiging van priesters, baren ons niet alleen veel zorgen, maar 
laten ons de noodklok nu echt hard luiden. Zonder wijziging van onze in-
komsten valt binnen korte termijn het doek voor ons mooie kerkje.  
 

Ook al weten we, dat iedereen de financiële gevolgen van deze tijd zwaar 
in z’n portemonnee voelt, toch durven we u te vragen, om, wanneer u nog 
geen of een klein bedrag aan kerkbijdrage betaalt, dit nu wel te doen, c.q. 
uw bedrag flink aan te passen. Alleen gezamenlijk zijn we in staat om on-
ze mooie kerk en geloofsgemeenschap voor ons dorp te behouden.  
Wij zijn u er zeer erkentelijk voor en u kunt er dan trots op zijn dat mede 
door uw toedoen, ons kleine dorp zo’n monumentale kerk nog in stand 
weet te houden.  
  

 
  

BRIEF KERKBIJDRAGE 2023 (VERVOLG) 
 

 

Het kerkbestuur, van de afgelopen jaar opgerichte federatie 

“Morgenster” met de parochies in Eys, Wahlwiller en Nijswiller, heeft 

zich als doel gesteld de financiële problemen door de sterk verhoogde 
kosten, de afkalvende interesse voor de kerk en de verregaande vergrij-

zing van onze actieve parochianen, het hoofd te bieden. Wanneer de 

stap gezet kan worden om alle parochies binnen de gemeente Gulpen-

Wittem onder één bestuur te brengen blijft zeer onzeker en zal zeker 
nog de nodige jaren duren. Binnen “Morgenster” is wel al afgesproken 

om de kosten van de priesters zodanig te verdelen, dat Nijswiller niet 

direct de deur moet sluiten.  
 

Wij blijven ons inzetten voor onze geloofsgemeenschap en haar lokale 
kerkje, waarbij de parochieraad, die de inzet van vrijwilligers en de te 
ondernemen stappen voor onderhoud van ons kerkgebouw en kerkho-
ven coördineert, een cruciale rol blijft spelen. Zodat u weet dat uw 
kerkbijdragen voor het behoud van onze ‘dorps’kerk, goed besteed 
blijven worden.  
 

Ook in deze zeer onzekere tijd, hopen wij dat ondanks alles, wij mo-
gen blijven rekenen op uw betrokkenheid en uw financiële steun. 
Daarbij laten wij de hoogte van uw kerkbijdrage vanzelfsprekend aan 
uzelf over en stellen wij ieder bedrag zeer op prijs.  
 

Namens de hele parochie dank u wel en blijf gezond!  
 

 

Kapelaan Siju  
Pastoor Bronneberg  
Emeritus pastoor Reijnen  
Pastor Franssen  
Het Federatiebestuur Morgenster  
en de parochieraad van de parochie St. Dionysius Nijswiller  

 U kunt uw bijdrage doen via bankrekeningnummer:  
NL18 RABO 0132 2925 99  

t.n.v. Parochie St. Dionysius Nijswiller  
onder vermelding van “kerkbijdrage” 

Nijswiller, december 2022  


