NIEUW INTERNETADRES WEBSITE ST.DIONYSIUSPAROCHIE

Bezoekers van onze website hebben de laatste week de melding gekregen dat hun browser geen verbinding kon maken met de server van
members.ziggo. Reden is dat Ziggo – tegen de aanvankelijke afspraak in
– abrupt is gestopt met het aanbieden van deze service en wij derhalve
moesten uitwijken naar een andere provider. Het lag dus gelukkig niet
aan uw internetinstellingen of virusscanner.
Inmiddels is onze website nu te bezoeken op het internetadres:
https://dionysius-nijswiller.nl/
Zoekt u ons via google dan belandt u hoogstwaarschijnlijk op ons oude
internetadres. Daarom verdient het aanbeveling om dit bovenstaande
adres te kopiëren en in de zoekbalk van uw browser te plakken of te typen.
We heten u weer van harte welkom op onze parochiewebsite.
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

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 Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.
MISINTENTIES kunt u opgeven bij familie Klerks, Ireneweg 24, tel. 4512206,
bij de kerkmeester in de sacristie na de H.Mis of in een enveloppe onder vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk.
Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in
de weekbladen.
MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website
kunnen worden ingeleverd in de sacristie:
- bij de kerkmeester;
- bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller
(043-4512382) of
- per. E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
WEBSITE: Nieuws over uw parochie is voorts te lezen
op de website van de parochie op de link:
https://dionysius-nijswiller.nl/

BANKRELATIE: RABO-BANK:
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie
H. Dionysius.
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Carnaval 2021
Geen optocht,
geen zittingen,
geen prinsen
met veren op hun steek.
Het lijkt onwerkelijk in Limburg.
Carnaval hoort erbij.
Toch gaat het dit jaar
net even iets anders.
Vergeet dan niet
dat echte blijdschap
niet in praalwagens zit
of in zelfgemaakte ‘pekskes’,
hoe creatief ook.
Echte blijdschap zit in je hart.
Een échte carnavalist
weet ook nu
een lach om de mond te toveren.
Een blij gezicht
en stralende ogen
zijn de mooiste schminck die er is.

GEEN ASKRUISJE DIT JAAR
Vanwege de corona-maatregelen geen
askruisje op de komende Aswoensdag: de
Romeinse Congregatie voor de goddelijke
eredienst en de regeling van de sacramenten
heeft bepaald dat de priester in plaats daarvan de as op het hoofd van de gelovigen zal
strooien.
Betekent de tijdelijke afschaffing van het askruisje nu ook een ongekende
breuk met een eeuwenoude traditie?
Dat valt wel mee.
In de tijd van het Rijke Roomse Leven was het askruisje een teken dat je
naar de kerk was geweest. Maar ook in die tijd waren er plaatsen waar de
as op het hoofd werd gestrooid. ‘Dat kriebelde’, lezen we op Wierook,
wijwater en worstenbrood. (https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/
ontdekken/verhalen/aswoensdag)
Het strooien van as op het hoofd als teken van boetedoening vind je al in
het Oude Testament. De oorsprong van het askruisje is onduidelijk, zegt
Samuel Goyvaerts, universitair docent liturgie aan de theologische faculteit van de Tilburgse universiteit. ‘Het is echt vooral een plaatselijke gewoonte en niet helemaal duidelijk wanneer die ontstaan is. Het is alleszins een latere evolutie dan het strooien.’
Bovendien is het askruisje niet algemeen gebruikelijk. ‘Het is zo dat in de
meeste mediterrane landen de as nog steeds gestrooid wordt (net zoals in
de orthodoxe en oosterse ritussen), wat de connotatie met stof duidelijker
maakt (tot stof zult gij wederkeren, zoals de woorden die dan gesproken
worden zeggen). In vele Engelstalige landen en ook in onze gewesten is
echter de gewoonte om geen as te strooien, maar inderdaad de as in de
vorm van een kruis te markeren op het voorhoofd’, aldus Goyvaerts.
Verandert het iets aan de betekenis? ‘Het askruisje is een getuigend teken
van de start van de vasten, dat heb je veel minder bij het strooien op de
kruin’. Anderzijds, zo vindt Goyvaerts, zegt de lezing van Aswoensdag
‘vast in het verborgene’. Dat pleit dan weer tegen het askruisje…
Bron: katholiek.nl- Door Jan Brouwers - Foto: Max Pixel

Ondanks de perikelen van de coronacrisis bedroeg de opbrengst van
de Adventsactie 2020 in Nijswiller
totaal € 251, 17. De missiegroep
Nijswiller dankt alle gulle gevers die hun bijdrage of adventsactiezakje
in de kerk (€ 69,80) of bij de contactpersoon (€ 181,37) hebben afgegeven. Bovendien kon een ingevulde eenmalige machtiging van € 20,t.b.v. de Adventsactie worden opgestuurd. Nogmaals hartelijk dank voor
uw betrokkenheid!
Door uw bijdrage aan de Adventsactie heeft u geholpen vrouwen en kinderen te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding
en gebrekkige opleiding.
“Hoe kunnen wij immers achteroverleunen als anderen hongerlijden,
dorst hebben of ziek zijn?”
AFSCHEID JO VLIEX ALS PENNINGMEESTER MISSIECOMITÉ
Binnen het bestuur van het Missiecomité Eys-Nijswiller-Wahlwiller
heeft Jo Vliex na 50 jaar het penningmeesterschap overgedragen aan
Miet Didden-Cuijpers.
Het bestuur en de leden van het Missiecomité spreken hun enorme waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van Jo voor al zijn werkzaamheden.
Naast het penningmeesterschap regelde hij ook, samen met anderen, decennia lang de coördinatie en organisatie van de kledingactie.
De opbrengst was vervolgens bestemd voor de Gorettistichting. Zodra
de COVID-19 maatregelen het toelaten zal Jo hiervoor in een ledenvergadering bedankt worden. Hij blijft wel nog lid van het Missiecomité en
voor advies blijft hij beschikbaar.
PAROCHIESECRETARIAAT TIJDELIJK ALLEEN TELEFONISCH OF PER MAIL BEREIKBAAR
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het secretariaat
voorlopig gesloten voor bezoekers. Wij zijn wel telefonisch bereikbaar
( 043-4511243 ) of per mail ( h.agatha.eys@hetnet.nl )

Je moet het maar weten
Waarom Maria-Lichtmis eigenlijk geen Mariafeest is
Maria-Lichtmis heet het feest dat de Kerk op 2 februari viert. De
naam is een beetje verwarrend, want het is eigenlijk geen Mariafeest. Het pasgeboren kerstkind is de echte hoofdpersoon. MariaLichtmis wordt gevierd op de 40e dag na Kerstmis. Volgens de
joodse traditie was dat het moment om een eerstgeboren zoon
voor God te brengen in de tempel. De officiële naam van het
feest luidt ook ‘Opdracht van de Heer’.
Waarom dan die verwarring met Maria? Dat
heeft te maken met een andere traditie op dezelfde dag. Volgens dezelfde joodse wet was
het gebruik dat een vrouw 40 dagen na de
bevalling van een zoon naar tempel ging
voor een reinigingsritueel. Het woord reiniging klinkt in moderne oren misschien wat
vreemd, maar betekende dat een vrouw na een bevalling een rustperiode van 40 dagen werd gegund. Eigenlijk heel modern dus.
Maria-Lichtmis is de afsluiting van dat ‘zwangerschapsverlof’
van Maria.
Daarom was deze dag in het verleden ook de officiële afsluiting
van de kersttijd. Dat verklaart tevens waar de naam Lichtmis vandaan komt. Als Jozef en Maria op de 40e dag met hun pasgeboren
zoon naar de tempel gaan, ontmoeten ze daar de oude Simeon,
die in het kind de Messias herkent en hem “een Licht” noemt “dat
voor de heidenen straalt” (Lucas 2, 32). Daaruit ontstond in de
eerste eeuwen de traditie om op deze dag een lichtprocessie te
houden. In de Middeleeuwen kwam daar het gebruik bij om met
Maria-Lichtmis ook kaarsen te zegenen, die dan weer een dag later gebruikt kunnen worden voor de Blasiuszegen van 3 februari.

VASTENACTIE PAKT DE
DRAAD WEER OP
‘Een beter leven dankzij goed onderwijs’, was de slogan van Vastenactie in 2020. Toen kwam corona en viel de campagne min of
meer in het water. Dit jaar pakt Vastenactie de draad weer op
waar die vorig jaar is blijven liggen. Opnieuw staat goed onderwijs centraal in de campagne, die op Aswoensdag (17 februari)
begint en tot Pasen duurt.
Heel speciaal wordt tijdens Vastenactie aandacht gevraagd voor
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat
een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf
op te zetten.
De afgelopen jaren hebben al heel wat mensen in ontwikkelingslanden met hulp van Vastenactie een beroepsopleiding kunnen
volgen en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. De Vastenactiecampagne van dit jaar wil nog
veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen
een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en
hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.
Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie opnieuw bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Vastenactie steunt projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. U bent van hart
uitgenodigd om deze projecten mee te ondersteunen met uw bijdrage aan Vastenactie. Giften zijn welkom op rekeningnummer:
NL21 INGB 0003 000 046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond.

GEMEENTELIJKE KERKVISIE

GEMEENTELIJKE KERKVISIE (vervolg)

Enkele jaren geleden is in regering en 2e kamer zorg geuit t.a.v. de
kerkgebouwen (eigendom van protestantse gemeenten en katholieke
parochies) nu 80 % van Nederland niet of nauwelijks meer naar de kerk
gaat. Het gaat om vaak monumentale kerkgebouwen, die niet verloren
mogen gaan. Veel kerken zijn al aan de eredienst onttrokken ook in ons
zo lange tijd katholieke Limburg. De gebouwen zijn afgebroken of
hebben een andere bestemming gekregen. Het ontwikkelen van een
kerkvisie is toevertrouwd aan de (burgerlijke) gemeenten, zoals bij ons
Gulpen Wittem.

In hoeverre blijft in hen het christelijk geloven overeind zodanig, dat ze
ook de behoefte houden in hun kerkgebouwen samen te komen om dat
geloof samen te vieren. En een volgende vraag: zijn de parochianen
bereid om hun kerkgebouwen door hun financiële bijdragen in stand te
houden? Zo niet, dan dreigt onttrekking aan de eredienst en verkoop; of
een bestemming voor meerdere doeleinden, eventueel een andere
eigenaar met mogelijk een gedeeltelijke huur door de parochie. Het is
jammer dat we in coronatijd leven. Graag hadden we al in het afgelopen
najaar met de parochianen avonden belegd om over dit soort problemen
te praten.

Het merkwaardige doet zich nu voor, dat de gemeente een notitie over de
toekomst van de kerkgebouwen heeft toegestuurd aan de 'kernoverleggen' in de diverse kernen in onze gemeente en niet aan de parochies bestuurd door kerkbesturen- die eigendom zijn van de kerkgebouwen. Je
zou toch op zijn minst mogen verwachten, dat de kerkbesturen als
eigenaren en dus eerste belanghebbenden, benaderd zouden zijn.
Via het meedoen van parochianen aan diverse 'kernoverleggen' hebben
we enig inzicht gekregen in de notitie, maar we wachten als kerkbesturen nog op een officiële benadering. Dat neemt niet weg, dat we
ons als kerkbesturen ook wel zorgen maken over de toekomst van onze
kerkgebouwen. In de priesterraad van het bisdom heb ik al ervaren
hoeveel parochiekerken aan de eredienst onttrokken zijn omdat de
exploitatie niet meer mogelijk was t.g.v. het geringe kerkbezoek en de
afname van de financiële mogelijkheden. In de parochies van cluster
Morgenster hebben we nog niet te klagen. Ten dienste van onze
parochies staan nog een tweetal 'goedkope' pastores, die door hun
pensioen voor hun levensonderhoud niet afhankelijk zijn van wat zij als
vergoeding van de parochies ontvangen. De (kerk)bijdragen van de
parochianen zijn nog van dien aard, dat de normale betalingen gedaan
kunnen worden. Maar we moeten er ook voor ervoor zorgen, dat we bij
grote uitgaven waarvoor via monumentenzorg van het rijk maximaal
70% subsidie krijgen, zelf de overige 30% kunnen betalen. Denk aan
restauratie kosten binnen in de kerk en aan de buitenkant; denk aan
vernieuwing van het dak en restauratie van ramen. Bij de vraag naar
de toekomst van de kerkgebouwen zal veel afhangen van de
parochianen ter plaatse.

Lees verder >>>

A. Reijnen, pastoor
AGENDA VOOR DE MAAND FEBRUARI (Onder voorbehoud)
Zaterdag 6 februari 2021 19.00 uur - 5e zondag door het jaar
Lezingen uit: Job 7, 1-4. 6-7 en Marcus 1, 29-39.
Deze viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans
Intentie: Jaardienst voor Maria Franssen - Vaessen.
Zaterdag 13 februari 2021 19.00 uur - 6de Zondag door het jaarBlasiuszegen.
Lezingen uit: Leviticus 13, 1-2. 45-46 en Marcus 1, 40-45.
Deze viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans
Intentie voor ouders Hubert Debije en Agnes Debije – Larik, overleden kinderen en Jan Lukassen.
Woensdag 17 februari 2021 19.00 uur - Aswoensdag - Aswijding en
begin van de veertigdagen/vastentijd.
Lezingen uit: Joël 2, 12-18 en Matteüs 6, 1-6 + 16-18.
Zaterdag 20 februari 2021 19.00 uur - 1ste Zondag van de
veertigdagentijd.
Lezingen uit: Genesis 9, 8-15 en Marcus 1, 12-15.
Deze viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans
Intentie: Voor Gerda Hagen - Debije.
Zaterdag 27 februari 2021 - 2de Zondag van de veertigdagentijd.
Lezingen uit: Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 en Marcus 9, 2-10.
Deze viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans
Intentie: Als stichting voor Jan Noteborn. (Verjaardag).

