OVERLIJDEN:

Op 26 mei 2021 is op 66-jarige leeftijd overleden:
Corrie Vluggen-Krings,
Rijksweg 72, 6286 AH Nijswiller.
De plechtige uitvaartdienst vond in besloten familiekring plaats op maandag 31 mei j.l., gevolgd door de
crematie.

CONTACTBLAD
Parochie H. Dionysius
Nyswiller
JUNI 2021

Wij wensen haar familieleden heel veel sterkte toe.
"Moge de Heer het licht van Zijn gelaat over haar doen schijnen
en haar 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.

Pinksterbede ten tijde van Corona
Versoepel onze geest
Versoepel wat verstard is geraakt
Verruim onze geest
Schep ruimte voor vernieuwend denken
Versoepel ons met uw Geest
Uw Geest die verbindt
Uw Geest die niet afschrijft
Uw Geest die toekomst ziet
Versoepel onze geest
Als de dagen ons vervelen
Als het leven saai en klein is
Als we uitzien naar versoepeling.
Versoepel ons met uw Geest
Uw Geest die veerkracht geeft
En vreugde brengt
Uw Geest die ons opzoekt
Uw Geest die in ons wil doorbreken.
Marinus van den Berg

EERSTE DAG VOOR GROOTOUDERS

AGENDA VOOR DE MAAND JUNI

In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef en de familie, heeft paus Franciscus ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij heeft er
zelfs een nieuwe gebedsdag voor in het leven geroepen. Voortaan is de
vierde zondag van juli ‘Werelddag van grootouders en ouderen’. Dit
eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die datum is niet willekeurig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feestdag van Joachim en Anna, de grootouders van Jezus.

Zaterdag 5 juni 2021 19:00 uur - Sacramentsdag (hoogfeest)
Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans
Intentie:

Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en grootouders
en vergeten we weleens de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren
en doorgeven van onze wortels. “Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat grootouders de band zijn die verschillende generaties met elkaar verbindt door de ervaring van het leven en het
geloof door te geven,” aldus paus Franciscus. Volgens hem wekt de
Heilige Geest ook vandaag in oudere mensen gedachten en woorden
van wijsheid.
HEILIG JAAR JACOBUS DUURT LANGER
Telkens wanneer de feestdag van SintJacobus (25 juli) op een zondag valt,
wordt er in Santiago de Compostela in
Noord-Spanje een heilig jaar voor hem
gehouden. Zo’n heilig jaar trekt veel
extra pelgrims naar het graf van Jacobus. Ook in andere plekken in de
wereld die met de Jacobusverering verbonden zijn, worden dan extra
activiteiten georganiseerd.

Dit jaar is zo’n heilig jaar voor Sint-Jacobus. Maar er heerst ook corona, waardoor er niet veel pelgrims op pad kunnen gaan en ook andere
activiteiten niet door kunnen gaan. Daarom is het heilig jaar voor SintJacobus met een jaar verlengd en zijn activiteiten opgeschoven. Een
grote Jacobusdag die dit jaar in Roermond zou plaatsvinden, is bijvoorbeeld naar 2022 verschoven. Zo heeft de heilige apostel voor het eerst
in de geschiedenis twee heilige jaren achter elkaar.
Bron: Parochiebladenservice

Jaardienst voor Piet Weijenberg.

Zondag 6 juni 2021- De sacramentsprocessie kan helaas geen doorgang
vinden
Zaterdag 12 juni 2021 19.00 uur - 11e zondag door het jaar
Lezingen uit: Ezechiël 17, 22-24 en Marcus 4, 26-34.
Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans
Intentie: Voor het welzijn van de parochie.
Zaterdag 19 juni 2021 19.00 uur - 12e zondag door het jaar
Lezingen uit: Job 38, 1. 8-11 en Marcus 4, 35-41.
Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans
Intenties:
Voor mevrouw Fien Schoonbrood verj. (Stg). Tevens voor overleden
familieleden.
Voor Joep Debije.
Voor ouders August Maassen en Marieke Maassen - Schoonbrood en
overleden familieleden.
Voor Wiel Debije en zoon Math.
Zaterdag 26 juni 2021 19.00 uur - 13e zondag door het jaar
Lezingen uit: Wijsheid 1, 13-15 + 2, 23-24 en Marcus 5, 21-43.
Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans
Intentie: Als gestichte jaardienst voor ouders Marcel Keulers en Bertha
Keulers - Bertram.
OVERLIJDEN
Zaterdag 29 mei hebben onze kerkklokken geluid voor:

Cilia Leenders-Ramakers,
die vrijdagmiddag 28 mei 2021 plotseling is overleden op 70jarige leeftijd.
De crematie vindt woensdag 2 juni plaats om 11.00 uur.
Wij wensen haar familieleden heel veel sterkte toe.

'dat Cilia altijd moge vertoeven in het aanschijn van de Heer'

DIE VAN DAARACHTER….. ZIJN OOK MAAR MENSEN

ZOEKEN EN VINDEN - SPEURTOCHT VOOR KINDEREN

We zijn in Limburg heel trots
op onze hechte gemeenschappen. En terecht. In dorpen
kennen mensen elkaar nog.
Ook de steden zijn opgedeeld in wijken, waardoor het leven overzichtelijk blijft. Dat is mooi, maar heeft ook een nadeel. ‘We’ denken
al heel gauw dat ‘ze’ uit het andere dorp of de andere wijk anders
zijn. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn allemaal mensen en allemaal
kinderen van dezelfde God.

Heilige Antonius, goede vrind
Help mij dat ik mijn … terugvind.
Een oud versje: St. Antonius van Padua werd
altijd aangeroepen als men iets kwijt was.
Op zondag 13 juni - feestdag van de H. Antonius
- is daarom in Klooster Wittem een speurtocht
door de kloostertuin: kinderen kunnen dingen
zoeken die kwijt zijn en daarmee een puzzeltje
oplossen.
De speurtocht kan worden gestart tussen 14.00 uur en 16.00 uur in
de kloosterkerk en hij duurt ongeveer een half uur (of iets langer
voor de minder goede zoekers).
Alle kinderen, met ouders of grootouders, zijn hartelijk welkom!
Opgeven is niet nodig.

Zeker in de Kerk is het goed om daar eens bij stil te staan, nu we in
een beweging zitten waarin parochies veel meer gaan samenwerken
en zelfs samengevoegd worden. De geloofsgemeenschap is kleiner
geworden. Dat is niet leuk, maar het is nu eenmaal niet anders. Misschien verandert het ooit weer. Maar op dit moment moeten we roeien met de riemen die we hebben en samen sta je sterker.
Daarom heeft het bisdom alle parochies opgeroepen om voor het einde van dit jaar officiële federaties te vormen. Dat is een hechte vorm
van samenwerking, waarbij niet alleen de pastoor wordt gedeeld of
de mistijden op elkaar worden afgestemd, maar waarbij gemeenschappen echt naar elkaar toegroeien tot een nieuwe parochie, met
één kerkbestuur, één administratie en vrijwilligersgroepen die elkaar
kennen en gezamenlijk de schouders eronder zetten en de verschillende kerken in de federatie draaiende houden.
Er zijn al heel wat parochies in Limburg waar dit met succes gebeurt
en waar ze ontdekt hebben dat ‘die van daarachter’ ook maar heel gewone mensen zijn. Ook onze parochies gaan deel uit maken van een
federatie. Onze parochiefederatie Gulpen en omstreken zal bestaan
uit H.Petrus te Gulpen, H. Gertrudis te Wijlre, H.Agatha te Eijs,
H.Dionysius te Nijswiller, H. Cunibertus te Wahlwiller, St. Paulus’
Bekering te Epen, H.Johannes de Doper te Mechelen, H.Joannes
Nepomucenus te Wittem en H.Remigius te Slenaken .
Doet u mee? Samen zijn we de Kerk, samen staan we sterk.
Bron: Parochiebladenservice

Werkgroep Kindernevendienst, Klooster Wittem, Wittemer Allee 32,
6286 AB Wittem
043 4501741, www.kloosterwittem.nl
BEPERKTE VERRUIMING CORONAMAATREGELEN
1) Aangezien het conform de huidige coronamaatregelen niet meer noodzakelijk is vervalt de
vooraanmelding.
2) De overige maatregelen voor de kerkdienst
zoals: desinfectie aan de ingang, gezondheidscheck, inschrijven in
het register voor aanwezigheid en plaatsnemen op de aangewezen
plaatsen blijven onverminderd van kracht.
Dit betekent dat parochianen niet meer hoeven te reserveren, maar
dat de regel geldt wie het eerst komt eerst maalt en dat de deur
dichtgaat als het maximum aantal parochianen in de kerk aanwezig
is.
Gezien de geregistreerde aantallen van de afgelopen erediensten zal
het geen probleem zijn, om deze procedure te volgen.

‘ER IS EEN OPSTAND VAN GEEST, VAN GEWETEN NODIG’

EEN ONGEMAKKELIJK BESEF.

Ramsey Nasr, acteur en schrijver van naam, zoon van een Palestijnse vader en
een Nederlandse moeder, schreef tijdens de werkloze coronatijd een boekje: ‘De
fundamenten’. De eerste druk verscheen in maart van dit jaar, de zesde druk in
april van dit jaar bij De Bezige Bij in Amsterdam. De kop van een artikel in de
NRC van 23 april vermeldde wat hem bezig houdt: ‘Er is een opstand van de
geest, van het geweten nodig’. En de reden waarom de auteur dat vindt: ‘Alles
kwam ons toe. Vrijheid, welvaart, we vonden het vanzelfsprekend. Die gedachte
staat nu onder druk en dat is goed ’. Ik ga het boekje van 140 blz. lezen.

We hebben ons met pijn en moeite moeten verzoenen met maatregelen, die
onze vrijheid inperkten. Er stonden sancties, boetes op het niet naleven van
de maatregelen. Maar dan nog: niet altijd trok men er zich wat van aan. Dat
we niet alles in de hand hebben is ons het laatste jaar wel duidelijk geworden. Leren we er iets van omtrent het leven, hoe het in elkaar zit, wat ons
kan overkomen, ondanks het gemak, het comfort die onze welvaart met
zich meebrengt? Mensen die het lijden aan het coronavirus hebben doorstaan vertellen van hun besef van de eindigheid van ons bestaan. We worden overigens wel vaker daarmee geconfronteerd. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een dierbare in onze verbanden van familie en vrienden. In breder
en nationaal verband bij gelegenheid van, bijvoorbeeld, de dodenherdenking
op 4 mei. Bij alle beperking t.g.v. corona brachten de media ons weer in
herinnering hoeveel slachtoffers er zijn gevallen voordat we toe waren aan
vrede en vrijheid, poort naar onze welvaart voor velen. Terwijl ze ook maar
één leven hadden, zijn er miljoenen, vaak op jonge leeftijd, moeten sterven
in vaak barbaarse omstandigheden. Wat steekt er toch allemaal in de mens,
zowel aan mogelijkheid tot goedheid en liefde maar ook aan boosheid en
haat! Dat we daar liever niet bij stilstaan is te begrijpen. Het is immers een
‘ongemakkelijk besef’. Het liefste kijken we naar de meer plezierige dingen
van het leven.

De coronapandemie heeft immers heel wat op gang gebracht. Veel van wat vanzelfsprekend leek bleek het niet te zijn. In deze coronatijd leerden we veel over
ons zelf, over hoe we ons gedragen, over onze samenleving en hoe die functioneert, over de condities waaronder wij leven. Er zijn nog steeds mensen die niet
willen weten van corona en de gevolgen ervan. Ze willen koste wat kost hun
‘vrijheid’ of wat ze daaronder verstaan. Men wil op velerlei terrein op de oude
voet doorgaan en steekt de kop in het zand. Daarop lijkt Nasr op te wijzen.
We hebben intussen via de media voldoende kennis kunnen nemen van de vele
terreinen waarop het virus zijn invloed uitoefent. Dat die invloed ook merkbaar is
op ons leven in de dorpen is iedereen wel duidelijk. Het is ’s avonds stil op straat.
Bijna niemand te zien, niemand op weg naar een vergadering of repetitie van harmonie, schutterij of koor, alleen misschien wat jongeren naar de training van de
voetbal- of handbalclub. Een of ander met de hond een straatje om. We leiden
noodzakelijk een wat ‘saai’ bestaan, omdat we elkaar niet willen besmetten. Ook
onze verenigingen en parochies, die aangewezen zijn op ontmoeting en samenzijn
lijden onder corona. Gelukkig lijkt er –bij ons- een kentering op handen en toenemende versoepelingen. Menigeen vraagt zich af: hoe gaat ons dorpse leven verder? Al een aantal jaren stond het toch al onder druk van de toenemende individualisering. Komen de verenigingsleden terug? Willen we nog aan de verplichtingen ervan voldoen? Heeft Ramsey Nasr dát voor ogen als hij zegt: ‘alles kwam
ons toe. Vrijheid, welvaart, we vonden het vanzelfsprekend? Zouden we erdoor
verwend geraakt zijn en vergeten zijn, dat zinvol samenleven, ook in een dorp inzet, moeite kost.
Pinksteren, 23 mei, vierden we de komst van de Geest, die vermoeide en teleurgestelde leerlingen van Jezus de power gaf om te getuigen van de hoop, die hij hun
had gebracht. Zij stonden op en kwamen a.h.w. opnieuw tot leven. Heeft Ramsey
Nasr dat zoiets voor ogen als hij het heeft over ‘een opstand(ing) van de geest
(Geest), van het geweten’? Ik ben benieuwd. Wat er ook van zij, hopelijk blijven
zorgt de Geest in onze parochies gemeenschappen voor leven met moed en in
saamhorigheid.
A. Reijnen, pastoor

Op de keper beschouwd weten we ook als christenen van die dubbelheid in
het leven. We weten aan de hand van de geschiedenis van Jezus, oos
Herrgötje’, van de moeite die de trouw aan zijn levensopdracht Hem heeft
gekost (Goede Week) maar ook van uiteindelijke vervulling (Pasen). Christengelovige mensen zijn erfgenamen van zijn uiteindelijk Goede Tijding, bij
alle ongemakkelijk besef van hoe het leven in elkaar steekt. Het maakt dat
wij, christenen positief en dienstbaar in het leven staan en hoopvolle mensen
blijven.
A. Reijnen, pastoor

OPBRENGST WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
Gedurende de hele meimaand kon 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 was geplaatst.
De opbrengst bedroeg € 43,10.
Alle gevers van harte bedankt.

