OVERLEDEN

Op 22 april is in de leeftijd van 71 jaar
overleden:

Jan Savelberg,
Höfkensweg 7,
6286 BB Nijswiller.
De plechtige uitvaartdienst werd donderdag 29 april in onze kerk
gehouden, gevolgd door de crematie in besloten kring.
Wij wensen zijn echtgenote Ine en overige familieleden heel veel
sterkte toe.
"Moge de Heer het licht van Zijn gelaat over hem doen schijnen
en hem genadig zijn"
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.

CONTACTBLAD
Parochie H. Dionysius
Nyswiller
MEI 2021
PINKSTEREN

Dank U, Vader van ons leven
en ons zo zeer toegewend
dat U, eeuwig, hoog verheven,
elk van ons bij name kent.
Dank U, Heer der Heren,
dat U onze Vader bent.
Dank U, Christus, met ons lijden
en de dood zozeer begaan,
dat U ons daarvan bevrijdde
met een mensenlichaam aan.
Dank U, dank U, Jezus Christus,
broeder-God in ons bestaan.
Dank U, Geest, voor alle gaven
aan ons hart en ons verstand;
die ons hoop geeft op de haven
van ons ware vaderland.
Dank U, dank U, Geest van liefde,
voor het vuur dat in ons brandt.

Michel van der Plas

AGENDA VOOR DE MAAND MEI (onder voorbehoud)

KLEDINGACTIE - ZATERDAG 29 MEI

Zaterdag 1 mei 2021 19.00 uur - 5e zondag van Pasen
Lezingen uit: Handelingen 9, 26-31 en Johannes 15, 1-8.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intentie: Voor Arie Seezink (verjaardag).

Stichting Missie-comité Eys, Nyswiller en Wahlwiller
houdt de jaarlijkse kledinginzamelingsactie op zaterdag
29 mei.
Zoals gebruikelijk is de opbrengst bestemd voor de projecten van Zr. Maria Goretti in India. Dit jaar is er extra
geld nodig voor de vele mensen die, als gevolg van de
coronacrisis, geen middelen hebben om te voorzien in
hun levensbehoeften.
Wij stellen het daarom zeer op prijs, wanneer onze actie dit jaar extra uw
aandacht krijgt en dat u de gebruikte kleding zoveel mogelijk opspaart tot
29 mei.
U kunt de zak(ken) met kleding, schoeisel en huishoudtextiel voor 9.00 uur
op de stoep zetten. Wanneer u nog vragen heeft over de actie, kunt u bellen
met 06-50218760.

Zaterdag 8 mei 2021 19.00 uur - 6e zondag van Pasen

Lezingen uit: Handelingen 10, 25-26. 34-35. 44-48 en Johannes 15, 9-17.

Met medewerking van organist Ton Notermans
Intenties:
Voor Gerda Hagen - Debije.
Voor ouders Hubert Debije en Agnes Debije - Larik, overleden kinderen
en Jan Lukassen.
Voor Elly Ploumen - Erkens; tevens voor ouders Ploumen - Loo en ouders
Erkens - Halders.
Donderdag 13 mei 2021 09.30 uur - Hemelvaart van de Heer
(hoogfeest)
Lezingen uit: Handelingen 1, 1-11 en Marcus 16, 15-20.
Intentie: Voor het welzijn van de parochie.
Zaterdag 15 mei 2021 19.00 uur - 7e zondag van Pasen

Lezingen uit: Handelingen 1, 15-17. 20a. 20c-26 en Johannes 17, 11b-19.

Met medewerking van organist Ton Notermans
Intentie: Voor het welzijn van de parochie.
Zaterdag 22 mei 2021 - Geen mis.

Zondag 23 mei 2021 09.30 uur - Pinksteren (hoogfeest)
Lezingen uit: Handelingen 2, 1-11 en Johannes 20, 19-23.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intenties: Voor het welzijn van de parochie.
Maandag 24 mei 2021 - 2de Pinksterdag - Geen mis.
Zaterdag 29 mei 2021 19.00 uur - H. Drie-eenheid (Hoogfeest)
Lezingen uit: Deuteronomium 4, 32-34. 39-40 en Matteüs 28, 16-20.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intentie: Voor Sjeng Lukassen. (Ireneweg).

OPBRENGST VASTENACTIE 2021
Vanwege de coronamaatregelen werd dit jaar géén huis aan huiscollecte
gehouden, maar werd u van harte uitgenodigd om uw bijdrage te deponeren
in de collectebus die voor dat doel in onze Dionysiuskerk heeft gestaan.
De inhoud van deze collectebus was € 209,30. Door een latere anonieme
gift van € 100,- kon het totaalbedrag van € 309,30 worden overgemaakt.
Alle gulle gevers van harte bedankt.
WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS VAN 15 T/M 23 MEI.
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert
WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en
bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven
inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.
Gedurende de hele meimaand kunt u uw betrokkenheid met onze missionarissen en missionair werkers laten blijken door uw bijdrage te deponeren in
de collectebus die voor dat doel in onze kerk is geplaatst of doneer op
NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v WNM.

‘RUIMTE’ OM minstens voor even TE ZIJN de mens DIE MEN IS.
De kerkgebouwen in onze dorpen zijn veelal overdag
gesloten of maar beperkt toegankelijk. Dat heeft zijn redenen. De kerken hebben hun kostbaarheden. Er is geen
permanent toezicht. Zouden er camera’s hangen dan nog
is er snel iets gestolen door mensen die zich onherkenbaar hebben vermomd. Parochianen zorgen goed voor
hun kerkgebouwen. Ze worden door vrijwilligers goed
onderhouden . Van bezoekers moet men maar veronderstellen dat ze er
oog voor hebben en zich ernaar gedragen.
Toch is het jammer, dat de kerken dicht zijn. Een kerk is er voor de
eredienst en voor gebed maar niet alleen daarvoor. De kerk kan ook
‘toevluchtsoord’, zijn; ‘ruimte om gewoon maar stil te zijn’; ‘ruimte
om te verwijlen bij de mens die men ten diepste is’; vrij van pretenties,
vrij van de druk van wat men allemaal moet en van verwachtingen van
anderen. Die kunnen een mens vervreemden van zichzelf. Van een
kerkgebouw moet niks. Men is er vrij om de eigen dromen te dromen,
de eigen kwetsbaarheid te overwegen.
Dat kan gelden voor iedereen, gelovigen en niet-gelovigen, voor de
parochiaan en voor de voorbij komende wandelaar, die nieuwsgierig is
en het mooie dorpsbeeld bepalende gebouw wil bezoeken, soms een
kaars wil opsteken. De voorbijganger zoekt even rust in een gebouw
dat generaties vóór ons met eerbied hebben gebouwd en onderhouden.
De in God gelovige mens die de kerk binnen komt en er beseft dat God
verblijft onder ons en in ons, ‘zijn woning onder ons’, ‘huis van gebed’.
De Vlaamse auteur Rik Torfs, emeritus hoogleraar kerkelijk recht,
brengt me bij het lezen van zijn boek ‘De kerk is fantastisch’ op bovenstaande gedachte. Ze kan ons wellicht helpen om opnieuw ons bewust te worden van de brede betekenis van onze parochies en parochiekerken.

Pastoor A. Reijnen
N.B: De kerk is fantastisch door Rik Torfs uitgegeven bij Kok Boekencentrum Utrecht.

HEMELVAART
We kunnen ons indenken dat de zichtbare hemel een diepe en mysterieuze indruk maakte
op de mensen van vroeger, en misschien ook
nog wel op die van nu. De mens kan de aarde
bewerken, ontginnen en bebouwen, maar op
de hemel heeft hij minder vat.
Afhankelijk
De hemel strekt zich boven hem uit in eindeloze en onbekende verten. Daar vindt een
groot gebeuren plaats, waar de mens bij betrokken is. De op- en ondergang van de zon, het dagen van de morgen en het vallen van de avond. Licht, warmte en regen komen uit de
hemel. De mens kan de aarde bewerken, naar zijn hand zetten, manipuleren en uitbuiten, maar het gebeuren van de hemel kan hij alleen maar ontvangen. Hij is afhankelijk van de hemel, hij kan niet
ingrijpen, hij kan alleen maar verwachten en wachten tot hogere hemelse machten en krachten hem overkomen.
Goddelijke hand
Het is daarom begrijpelijk dat vroegere godsdiensten die hemelse
krachten tot goden hebben verheven. De joods-christelijke godsdienst heeft ze vervangen door de ene God. En het is begrijpelijk dat
de mensen van de bijbel en de christenen die ene God plaatselijk
hebben voorgesteld in die bovenaardse en bovenmenselijke ruimte
die ze hemel noemen. De Hemelvaart van Jezus wordt voorgesteld
als een heengaan naar zijn hemelse Vader. Die laat zich vanuit de
hemel niet onbetuigd. Hij steekt zijn hand uit naar zijn Zoon en trekt
hem naar boven de hemel in. Hetzelfde gebaar van God vinden we
vanaf de vroege christelijke kunst eveneens bij de tenhemelopneming van Maria. Een goddelijke hand die uit de hemel steekt komt
soms ook voor bij het martelaarschap van heiligen. Zo is de zichtbare hemel een beeld of verwijzing naar Gods verblijf en de hand verbeeldt God zelf die betrokken is bij het gebeuren op aarde.
Toon Brekelmans, Kerkhistoricus

Op het randje? De eeuwige nar!
Frank Bosman heeft een essay geschreven over het
religieuze gemeenschapsleven. Hij eindigt zijn
boekje met een vlammend (en bijna pathetisch)
pleidooi: religieuzen, blijf trouw aan je roeping,
blijf dwaas voor Christus, blijf De eeuwige nar
(titel van het boek). Echter… het boek begint met
een beschouwing over Lady Gaga (en zijdelings
Madonna). Wat hebben deze twee dames nu te maken met het religieuze leven?
Het overviel mij en ik moet eerlijk bekennen dat ik innerlijk een hele stap
moest maken om bij het inzicht van Bosman te komen. De beide topartiesten
zoeken de grenzen op in videoclips waarin bijvoorbeeld Lady Gaga een
doornenkroon opzet (clip Alejandro), zich hult in een wit latex habijt, zich
schaars gekleed als het ware laat kruisigen. Ze zoekt in dit alles de grenzen
op. De een zal het interpreteren als pornografisch en blasfemisch choqueren,
een ander zal de shock ervaren als een wake-up call om net even anders te
gaan kijken naar wat ons als gezonde (en soms te vertrouwde) traditie is
overgeleverd. Ik heb zelf de overgang van de ene naar de andere interpretatie
moeten maken.
Hoe dit gekomen is? Wie vandaag de mainstream van het religieuze leven in
ogenschouw neemt, ziet een grote schare van religieuzen die prachtig werk
hebben geleverd, zich totaal hebben gegeven en nu vreedzaam toeleven naar
de ‘laatste overgang’. Dat is mooi en ieder gunt hen dit. Zo is echter niet het
religieuze leven in oorsprong bedoeld. De stichters van religieuze bewegingen waren allemaal een beetje ‘gek’, of zeg maar ‘prettig gestoord’. Zij
zochten ‘het randje’ op. Net als Lady Gaga. Vaak pas later begreep men de
dynamiek van hun optreden, meestal toen de oorspronkelijk dynamiek al van
een gebruikenboek, of regel was voorzien. Inspiratie wordt ‘salonfähig’ gemaakt. Wil de inspiratie gemeengoed worden dan zal dat waarschijnlijk wel
moeten. Toch mag het oorspronkelijke shoqeffect niet verloren gaan.

ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP ANDERS BELEVEN.
Bij de versoepeling van de coronamaatregelen blijft de vraag of we terug
kunnen keren naar onze manier van doen van vóór de coronapandemie?
Er wordt door menige expert aan getwijfeld, alleen al als we de klimaatdoelen willen halen. De coronatijd heeft aan het licht gebracht hoe
kwetsbaar we zijn, lichamelijk maar ook wat betreft psychische spankracht; maar ook hoe kwetsbaar onze aarde gebleken is onder onze manier van leven. Over wat goed of slecht is in ons doen en laten daarover
leven heel verschillende meningen en praktijken. De coronatijd heeft
voorbeelden laten zien van onbaatzuchtige en niet aflatende aandacht en
zorg voor de medemens; maar er zijn ook voorbeelden van het tegendeel. Corona houdt ons allen een spiegel voor waarin we kunnen zien
wie we werkelijk zijn of we nu gelovig zijn of niet.
Wij, die ons houvast vinden in het Evangelie, vragen ons ook af hoe als
gelovige te leven hier en nu. We zijn ons hoe langer en meer gewone
mensen gaan voelen zoals alle anderen en zijn ons ook zo gaan gedragen. Voor die de wereld van een halve eeuw geleden nog ervaren hebben
is de huidige heel anders. Onze welvaart is toegenomen en daarmee ook
onze vrijheid van denken en doen. Een man als paus Johannes XXIII zag
wel in dat de katholieke kerk aan vernieuwing toe was. Hij riep de 2e
Vaticaanse kerkvergadering (1962-1965) bijeen en wilde de kerk bij de
sterk veranderende tijd brengen. Ze leerde ons o.a. uit het ‘hokjes denken’ te stappen van protestant, socialist, katholiek, humanist, enz. waarin toen algemeen werd gedacht. Ze leerde ons hoezeer wij onze aarde
met alle mensen delen en er gemeenschappelijk zorg voor moeten dragen. Zij wees ons erop, dat ‘vreugde en hoop, verdriet en angsten van de
mensen van vandaag, vooral van de armen en van hen die hoe dan ook te
lijden hebben, evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst
zijn van de leerlingen van Christus’.

En daarom stuurt God geregeld ‘gekkies’ naar ons toe: of het nu een Lady
Gaga of Madonna is, profeten als Jeremia en Hosea (die toch wel erg gekke
dingen doen), een Franciscus die voor de vogeltjes preekt en een sultan opzoekt in volle oorlog, en Benoît Joseph Labre die als bedelaar rondtrekt.
‘Prettig gestoorde’ dragers van Gods Geest.

Wij christenen staan m.a.w. met een positieve instelling t.a.v. onze wereld en met een gevoel van solidariteit en liefde t.a.v. onze medemensen.
Dat wil niet zeggen, dat we het kwaad in onze wereld ontkennen of niet
(willen) zien. Integendeel. Jezus heeft ons een van kwaad bevrijdend
Evangelie meegegeven, waarnaar we zelf proberen te leven en dat we
onze medemensen willen aanreiken. Met dat accent kunnen we onze
geloofsgemeenschap nieuw beleven.

Uit Katholiek.nl - door Joost Jansen oPraem.

Pastoor A. Reijnen

