
CONTACTBLAD 
 

Parochie H. Dionysius 

Nyswiller 

 

Maart 2022 

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 ken-
baar 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 envelop-
pe onder vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk.  
Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met ver-
melding in de weekbladen.  
 
MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden 
ingeleverd  bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, 
Ireneweg 10 Nijswiller (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.  

OVERLIJDEN: 
  
Op 25 januari 2022 is Dries Horbach op 80-jarige leeftijd 
overleden.  
Zijn uitvaart heeft op zaterdag 29 januari j.l. plaatsgevon-
den. 
De zeswekendienst is zaterdag 12 maart om 19.00 uur in 
onze parochiekerk. 
 

Op 27 januari 2022 is Herbert Kaczarowski (weduwnaar van Netta 
Smeets) op 85-jarige leeftijd overleden.  
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsvevonden op donderdag 3 
februari j.l. in de aula van het crematorium te Heerlen.. 
 

Wij wensen hun nabestaanden heel  veel sterkte.  

Samen bidden voor Oekraïne 
  
God van liefde en trouw,  
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,  
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.  
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,  
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.  
Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.  
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,  
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.  
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,  
geef hen moed om vol te houden.  
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot  
worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons  
hoe dan ook blijft dragen.  
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst  
en strijd  gehoord worden,  
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.  
Dat wapens geen recht van spreken krijgen,  
dat vrede gezocht en gevonden wordt.  
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,  
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.  
Heer, ontferm U over deze wereld,  
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,  
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.  
In Jezus’ naam,  
Amen 

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


AGENDA VOOR DE MAAND MAART 2022 
 
Woensdag 2 maart 19.00 uur  - Aswoensdag:  Aswijding en begin van de 
veertigdagen en vastentijd. 
Lezingen uit: Joël 2, 12-18 en Mattheüs 6, 1-6 + 16-18. 
 

Zaterdag 5 maart 19.00 uur - 1ste Zondag van de veertigdagentijd. 
Lezingen uit: Deuteronomium 26, 4-10 en Lucas 4, 1-13.  
Met medewerking van organist Ton Notermans 
Intentie: Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 12 maart 19.00 uur  -  2de Zondag van de veertigdagentijd. 
Lezingen uit: Genesis 15, 5-12 + 17-18 en Lucas 9, 28b-36. 
Met medewerking van organist Ton Notermans 
Intentie: Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zaterdag 19 maart 19.00 uur  -  3de Zondag van de veertigdagentijd. 
Lezingen uit: Exodus 3, 1-8a + 13-15 en Lucas 13, 1-9. 
Met medewerking van organist Ton Notermans 
Intenties: 
Jaardienst voor ouders Bröcheler - Seroo en Tina. (Stg). 
Jaardienst voor ouders Bröcheler - Vliegen. (Stg). 
Voor Hub Horbach. (Vanwege de buren).  
Voor Joep Debije..  
 

Zaterdag 26 maart 19.30 uur - 4de Zondag van de veertigdagentijd. 
Lezing uit: Jozua 5, 9a + 10-12 en Lucas 15, 1-3 + 11-32.  
Met medewerking van organist Ton Notermans 
Intentie: Voor hen die offerden. 

 
JAARLIJKSE PROCESSIE 

  

In verband met de geplande riool- en asfalt-

werkzaamheden tot 5 augustus 2022 door 
heel ons dorp heeft het kerkbestuur van de 
St. Dionysiusparochie besloten om de jaar-

lijkse Sacramentsprocessie van 19 juni 
2022 te verplaatsen naar zondag 9 oktober 
2022.  

Vertrek om 09:30 uur bij kerk.  
 

We vieren dan onze patroonheilige St. Dionysius en herdenken de overle-

den leden van Harmonie Excelsior; tevens Kermiszondag. 

‘UT MOT DICH AAN DE PRIE GOA’………. 
 

Wat gaat ons ‘aan de prie’ (aan het hart?) Een gesprekje 
over dit onderwerp met een paar parochianen leverde op 
dat men geraakt wordt door wat er om ons heen gebeurt. 
Voor de een was het de ‘watersnood’ in het Heuvelland 
vorige zomer en de reacties van veel mensen als hulpver-
leners en redders in de nood. Voor een ander waren dat de 
vele vluchtelingen in barre omstandigheden. Voor weer 
andere waren het de mensen in de zorgcentra  of ook on-
dernemers of het onderwijs, in  moeilijkheden gekomen 

door de coronamaatregelen.  Men was met de getroffenen begaan. Het leidde 
tot protest en verzet. Het ging hun ‘aan de prie’.  
 

Maar dank zij de coronamaatregelen is er een ander levensritme gegroeid of 
aan het groeien. Konden we in de lockdown de deur niet uit, men kon via in-
ternet boodschappen doen en die thuis laten bezorgen door bestellers wier 
loon overigens tamelijk karig lijkt te zijn. Maar het zou, volgens het Nieuws 
al meer en meer een gewoonte aan het worden zijn: ‘Ver krient ut gemekke-
lik en hove neet out oze mekkelike sjtool op te sjtoa’. Door de avondlijke be-
perkingen is men er ook aan gewend geraakt ’s avonds thuis te (moeten) blij-
ven. Dat heeft een zekere rust gebracht. Die raakt men niet graag meer kwijt. 
Toch heeft dat ook nog andere gevolgen. Het zorgt voor gefronste wenkbrau-
wen bij menige verenigingsmens en met name bij de besturen. Welke invloed 
hebben de nieuwe ‘gewoonten’ op het verenigingsleven nu het aan een her-
start toe  lijkt te zijn. ‘Koame de luuj nog oet der stjtool? Was het vereni-
gingsleven het cement van de dorpse samenlevingen, zal het dat ook blijven? 
Gunt de durper en de vereine in de durper ôs nog aan de prie’ ? ‘Ut zouw te 
hoape zieje, zouw ich zage, vuer ut sameleave in de dörper.               
 

A. Reijnen, pastor 
 
VERSOEPELINGEN IN DE R.-K. KERK VANAF VRIJDAG 25  
FEBRUARI 
 

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke 
Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en 
het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. 
Het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de vie-
ring is weer mogelijk.  
De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels 
ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de 
vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven 
van de collecteschaal van hand tot hand. 



WAT VIEREN WE IN MAART? 
 

2 maart: Aswoensdag 
Zes weken voor Pasen begint de voorbereidingstijd op het belangrijkste ker-
kelijke feest met de 40-dagentijd of Vasten. De eerste dag is Aswoensdag. 
Als teken van hun sterfelijkheid krijgen gelovigen met as een kruisje op het 
voorhoofd gemaakt.  
 

19 maart: Sint Jozef 
Vorig jaar wijdde de paus nog een heel jaar aan hem: Sint-Jozef, stiefvader 
of voedstervader van Jezus. Door het Jozefjaar is deze stille timmerman 
weer bij veel mensen in het vizier gekomen. In Limburg was ‘Sint-Joep’ 
eigenlijk nooit uit beeld. Diverse kapellen zijn aan hem gewijd en in Smakt 
bij Venray is het enige Nederlandse bedevaartoord voor Sint-Jozef te vin-
den. 
 

25 maart: Maria Boodschap 
Na Jozef heeft ook Jezus’ moeder Maria deze maand feest. De officiële 
naam luidt ‘Aankondiging van de Heer’, maar in de volksmond werd het 
bekend als Maria Boodschap. De Kerk viert dat de engel Gabriël aan Maria 
de boodschap overbracht dat zij moeder van Gods Zoon zou worden. Het is 
het allereerste moment waarop Jezus in het evangelie ter sprake komt. Het 
feest wordt niet toevallig op 25 maart gevierd: precies negen maanden voor 
Kerstmis. 

 
PAUS: BID EN VAST VOOR VREDE IN OEKRAÏNE OP AS-
WOENSDAG 
 

Paus Franciscus heeft iedereen opgeroepen om van de komende Aswoens-
dag (2 maart) een dag van vasten en gebed te ma-
ken voor vrede in Oekraïne. De leider van de ka-
tholieke kerk zei met angst en afschuw de ontwik-
kelingen in Oekraïne te volgen. "Ik voel grote pijn 
in mijn hart," aldus de paus. 
Voor de vieringen in het komende weekend en zo 
lang als nodig, reiken de bisschoppen onderstaande 
voorbede aan: 

 

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne: 
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van 
oorlog en geweld, 
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd wor-
den en slachtoffers worden opgevangen, 
dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt 
aan verzoening en samenwerking in Europa. 

VASTENACTIE 2022:  
JE LAND IS JE LEVEN 

 
Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Vaak wonen ze 
al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rech-
ten regelmatig met voeten getreden, als het gebied waar ze wonen wordt op-
geëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in 
het teken van landrechten. Het is een belangrijk onderwerp, dat grote invloed 
heeft op mens, natuur en milieu. 
 

De wereldvoedselmarkt en de energiebehoefte eisen veel ruimte en grond-
stoffen op. Die worden vaak gevonden in nog – min of meer – ongerepte na-
tuurgebieden. Daarbij wegen de economische belangen van overheden en 
grote bedrijven meestal zwaarder dan de rechten van de mensen die er wo-
nen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land. 
En daarmee van hun thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud.  
 

Wie opstaat tegen de macht van de overheid of een multinational begeeft zich 
op een levensgevaarlijke weg. In 2020 werden minstens 331 mensen ver-
moord, die opkwamen voor de rechten van inheemse volken en voor het mili-
eu. Honderden anderen worden dagelijks bedreigd, geïntimideerd en gecrimi-
naliseerd. Mensenrechten, natuur en milieu worden opgeofferd ten gunste 
van economisch gewin. Vaak gaat het om mijnbouw of ontbossing.  
 

Vastenactie steunt projecten die direct of indirect te maken hebben met land-
rechten. Zo konden in 2020 maar liefst 22.000 indianen, kleine boeren en an-
dere mensen worden gesteund bij hun strijd voor landrechten. Dit jaar staan 
tijdens de jaarlijkse Vastenactie drie projecten extra in de schijnwerpers: Ma-
ya’s in Guatemala die bedreigd worden door de bouw van waterkrachtcentra-
les, Syrische gezinnen die in een vluchtelingenkamp in Libanon wonen en 
kleine boeren die in het noordoosten van Brazilië een bestaan proberen op te 
bouwen. 
 

Leden van de missiegroep Nijswiller (M.O.V.) zullen in de week vóór de 
Goede Week de vastenactiezakjes huis aan 
huis verspreiden. In de Goede Week zullen 
deze zakjes met uw bijdrage weer bij u thuis 
worden opgehaald. Als u onverhoopt niet 
thuis wordt aangetroffen kunt u het Vasten-
actiezakje deponeren in de kerk in het offer-
blok, bij een van de kerkmeesters of bezorgen 
bij mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10. 



INSTALLATIE DEKEN PAUL BRONNEBERG ALS PAS-
TOOR VAN EYS, WAHLWILLER EN NIJSWILLER 

 
Pastoor-deken Paul Bronneberg is ingaande  
1 januari door bisschop Harrie Smeets be-
noemd  tot pastoor van de parochies Eys, 
Wahl- en Nijswiller. 
Bij een benoeming hoort traditiegetrouw ook 
een formele installatie, die in Eys plaatsvond 
op zondag 20 februari tijdens een plechtige 
eucharistieviering. De dag ervoor heeft hij 
zich voorgesteld  in Nijswiller tijdens de eu-
charistieviering van 19.00 uur.  

 

Paul Bronneberg is 55 jaar geleden geboren in Brazilië, waarnaar 
zijn ouders in 1964 emigreerden. 
In 1986 kwam hij terug naar Nederland. Na zijn priesterwijding 
in 1994 werd hij als kapelaan aangesteld in Horst en later in 
Landgraaf. In 1999 werd hij benoemd als pastoor in Stein. 
In 2017 aanvaardde hij de functie als deken in het dekenaat Gul-
pen ( 36 parochies liggend tussen Eijsden en Vaals ) Hij is dan 
tevens pastoor van Gulpen en Wijlre, waaraan in 2021 Epen, Me-
chelen en Slenaken werden toegevoegd en nu dus ook nog de 3 
parochies van de federatie Morgenster. 
Daarnaast is hij benoemd tot voorzitter van het Huis van de Pel-
grim, dat bedevaarten organiseert. 
 

Deken Bronneberg kan onmogelijk alleen de 8 parochies bedie-
nen en wordt daarbij geholpen door kapelaan Marthoma  en kape-
laan Siju. Zij vormen samen het nieuwe pastorale team.  
Kapelaan Siju (spreek uit; Siesjoe) zal  vanuit de pastorie in Eys  
de parochies van Eys, Wahlwiller en Nijswiller voor zijn rekening 
nemen. 
 
Het kerkbestuur en de parochieraden heten het nieuwe team har-
telijk welkom en hopen op een hele fijne, goede en positieve sa-
menwerking . 
 


