VAKANTIE

Ik wens je wat velen niet hebben: tijd.
Ik wens je tijd om verheugd te zijn en te lachen en
wanneer het je past daar iets mee te doen.
Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, niet voor
jezelf alleen maar ook om te geven en uit te stralen.
Ik wens je tijd, niet tot haasten en lopen maar voor
rust in je gemoed.
Ik wens dat Hij bij jou mag blijven als tijd voor
verwondering, voor vertrouwen in plaats van tijd
om naar de klok te kijken.
Ik wens je tijd om naar de schepping te kijken en tijd om te groeien.
Ik wens je tijd om opnieuw te hopen en te beminnen, want uitstel van die
tijd heeft geen zin.
Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden en elke dag, elk uur als een geschenk te ervaren.
Ik wens je tijd om te leven, ten volle en er een deugddoende en zinrijke
vakantie van te maken!
door: Ellen Vanduynslager
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 Email 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 Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.
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.
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Tijd
Heer, ik heb tijd,
ik heb tijd genoeg,
alle tijd die U geeft!

De jaren van mijn leven,
de uren van mijn dagen,
ik mag er over beschikken.
Ik vraag U daarom niet om tijd
om van alles te doen,
nee, ik vraag U mij te helpen
om in de tijd die U mij geeft
te doen wat U mij vraagt.
door: Michel Quist
uit: Gebeden voor drukke mensen,
Amsterdam 2006

IS DE DUIF DOOD???
Velen onder ons zullen zich de conference
van Toon Hermans wel kunnen herinneren,
over de goochelaar wiens act niet lijkt te
lukken. De ‘truc met de duif’ gaat niet zoals
bedoeld. Uiteindelijk moet de goochelaar
toegeven: “de duif is dood, meneer”! De duif had te lang opgesloten gezeten. “Duiven moeten fladderen, meneer”, dan kunnen ze leven.
Terugdenkend aan deze act zie ik de vergelijking met Pinksteren en een
hoog catechetisch gehalte. Al zal dit niet meteen de bedoeling zijn geweest van Toon Hermans! Het mag ons aanzetten tot nadenken over de
‘heilige Geest’ (zo vaak afgebeeld als een duif) in ons leven...
In de Bijbel lezen we vaak hoe Gods Geest een kracht is. Jezus zelf werd
‘vervuld van de heilige Geest’ bij het doopsel, waardoor Hij de Blijde
Boodschap kon verkondigen in woord en daad. Ook de apostelen ontvingen de heilige Geest met Pinksteren, waardoor ze uit hun isolement durfden te stappen en de vrijheid te ervaren om te spreken over de verrezen
Heer. Om te doen zoals Jezus deed!
Wij vierden het Hoogfeest van Pinksteren. Door ons doopsel en vormsel
werden ook wij eens ‘vervuld van de heilige Geest’. Het was dus een moment om stil te staan en ons af te vragen hoe wij die heilige Geest nog ervaren. Is de ‘duif’ dood in ons leven of fladdert ze nog rond?
Moge het Pinksterfeest ons geloof aanwakkeren opdat wij opgewekte gelovigen mogen zijn. We belijden immers een blij geloof! Geloof dat Jezus
leeft, ook in ons!
P. Bronneberg, pastoor-deken.
INDIASE BISSCHOP BEZOCHT GULPEN E.O.
We mochten hem al een beetje leren kennen door de beelden van de priesterwijding van kapelaan Siju, maar onlangs bezocht Mgr. Nazarene
Soosai, bisschop van het bisdom Kottar in India, ook onze parochies.
Naast een bezoek aan kapelaan Siju had hij ook tijd om naar Gulpen te
komen om kennis te maken met deken Bronneberg.
Hij overhandigde een kleine attentie in de vorm van een bootje. Verwijzend naar de vele missionarissen die voorheen o.a. naar India trokken per
boot. Nu komen de priesters uit India hier naar toe, niet meer per boot
maar wel om hier mee op te stappen in de levensboot van medegelovigen.
(Bron: Nieuwsbrief parochie cluster Gulpen.)

KAPELAAN SIJU DRAAGT ZIJN EERSTE H. MIS IN
NIJSWILLER OP
Kapelaan Vins Siju Bysingh werd op 24 april j.l.
gewijd in de kathedraal van Kottar in de staat Tamil
Nadu, in het zuiden van India. Kapelaan Siju is nu een
'missionaris in omgekeerde richting'. Enkele eeuwen
lang immers waren Europese missionarissen naar
elders gegaan. En nu komt Siju als een missionaris
onder ons en geeft hij in elke geval gevolg aan de
oproep van Jezus: 'Gaat en onderwijst alle volkeren en
leert hen de aanwijzingen, die Ik u gegeven heb'.
Op zaterdag 21 mei j.l. droeg Siju zijn eerste Heilige Mis in Nijswiller op.
De mis werd een hartverwarmend welkom en werd opgeluisterd door
Harmonie Excelsior o.l.v. Luc Scholtes en het Kerkelijk Zangkoor St.
Cecilia o.l.v. Erik Lemlijn.
Wij bidden om Gods Zegen en wensen hem een goede en vruchtbare
pastorale werkzaamheid in ons cluster "Morgenster".
Op de parochie-website https://dionysius-nijswiller.nl of het Youtubekanaal “st.dionysius-nijswiller” is een opname van deze mis te zien.
VADERDAG 19 JUNI A.S.

HEILIGVERKLARING PATER TITUS BRANDSMA
Op zondag 15 mei werd voor het eerst in 15 jaar weer een
Nederlander heiligverklaard. De pater karmeliet Titus
Brandsma werd samen met nog negen anderen door paus
Franciscus officieel bijgeschreven in de lijst van heiligen.
Brandsma kwam uit Friesland, maar verbleef gedurende
zijn leven ook enige tijd in het karmelietenklooster in Merkelbeek.
Hij was hoogleraar filosofie aan de toen pas opgerichte
Radbouduniversiteit in Nijmegen. Tegelijkertijd verdiende Brandsma ook
zijn sporen als journalist. Vanuit die hoedanigheid werd hij in 1935 door
aartsbisschop Jan de Jong van Utrecht gevraagd om adviseur voor de katholieke media te worden.
In januari 1942 bezocht Brandsma samen met de aartsbisschop de hoofdredacteuren van de katholieke kranten om hen ervan te overtuigen geen
advertenties van de NSB op te nemen. Dat werd door de Nazi’s als een
openlijke daad van verzet gezien. Brandsma werd aangemerkt als een gevaarlijk persoon. Hij werd opgepakt en na een reis langs diverse gevangenissen en kampen werd hij 27 juli 1942 op gruwelijke wijze in het concentratiekamp Dachau vermoord.
In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard en nu – precies 80 jaar na
zijn dood – volgt zijn heiligverklaring.
GESLAAGDEN PROFICIAT
Aan de huizen is weer zichtbaar waar geslaagden
wonen. Niet alleen de vlag hangt uit, maar ook de
boeken(tas) en het schoolshirt. Van harte proficiat,
geslaagden en ouders, met de verworven kennis en
bekwaamheid. Nu dan eerst maar een ontspannende vakantie en daarna dan maar weer een goede verdere fase met werk of
vervolgstudie.
De leden van het kerkbestuur en de medewerkers van onze parochie
wensen jullie alle succes met het verwerven van een plaats in de
samenleving en/of het je verder bekwamen voor een baan in de toekomst.

Namens hen, A. Reijnen, emeritus-pastoor.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op Eerste Pinksterdag, zondag 5 juni jl. deden de kinderen van basisschool "Witheim" om 09.30 uur in de
kerk van Mechelen hun Eerste Heilige Communie.
In Nijswiller waren dit: Lisa van Houtem, Elin Verstraelen, Sjuul Mertens, Finn Sporken en Zoë van Dalen.
Voorts deden Robin Kruse in Simpelveld, Giovanni
Wenders in Gulpen, en de broertjes Bing en Sam Wetzels in Bocholz hun Eerste Heilige Communie.
Alle communiekantjes en hun families van harte gefeliciteerd.
BEDEVAART NAAR BANNEUX OP DONDERDAG
25 AUGUSTUS 2022
Gelukkig kunnen wij, nu alle beperkingen betreffende corona voorbij zijn, dit jaar weer op bedevaart gaan naar
Banneux
Het thema luidt dit jaar: “Kom, Maria roept je!”.
Het dekenaat Gulpen organiseert deze bedevaart op donderdag 25 augustus.
Het vertrek is om 09.00 uur. De kosten bedragen € 18,- te
voldoen bij aanmelding vóór 20 juli 2022 bij uw contactpersoon. Voor Nijswiller is dit Jo Sijben, tel. 043-4511389
OPBRENGST PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE
MISSIONARIS
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al
meer dan 50 jaar in hun persoonlijke welzij, en biedt
financiële ruggesteun, zodat zij hun werk zorgeloos
kunnen doen. Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje
in de rug blijven geven. In Nijswiller heeft u op zaterdag
28 mei en zondag 5 juni j.l. uw betrokkenheid met onze
missionarissen en missionair werkers laten blijken. Immers: de opbrengst van de bus die voor dat doel achter in de kerk was
geplaatst, bedroeg € 29,45.
Danzij een anonieme donatie van € 78,18 aan kleingeld, kon het totaalbedrag
van € 107,63 worden overgemaakt naar de WML.
Iedereen van harte bedankt!
Nadere informatie en/of donatie via website Week Nederlandse Missionaris.

AGENDA VOOR JUNI
Zondag 5 juni 2022 09.30 uur - Hoogfeest van Pinksteren.
Lezing uit Handelingen 2, 1-11 en Johannes 20, 19-23.
Maandag 6 juni 2022 - 2de Pinksterdag - Heilige Maria, Moeder van
de Kerk. Géén mis
Zaterdag 11 juni 2022 19.00 uur - Zondag na Pinksteren - Heilige Drieeenheid.
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
Lezing uit Spreuken 8, 22-31 en Johannes 16, 12-15.
Zaterdag 18 juni 19.00 uur - Sacramentsdag (hoogfeest) - Heilig
Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus).
De Sacramentsprocessie kan helaas geen doorgang vinden.
Deze mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v.
Erik Lemlijn
Lezing uit Genesis 14, 18-20 en Evangelie: Lucas 9, 11b-17.
Zaterdag 25 juni 2022 19.00 uur - 13e zondag door het jaar.
Lezing uit 1 Koningen 19, 16b + 19-21 en Evangelie: Lucas 9, 51-62.
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
DOOR-DE-WEEKSE-MIS
In de vergadering van de parochieraad van dinsdag 7
juni j.l. is de wens geuit om de mogelijkheid en wenselijkheid te bezien om weer een door-de-weekse-mis te
`houden.
Nu wordt opnieuw - na alweer heel wat jaren - op donderdag 14 juli a.s. om 19.00 uur de mogelijkheid geboden om samen de
mis te vieren. Kapelaan Siju zal in deze mis voorgaan.
Noteer daarom deze dag in uw agenda.
BIJNA TIJD VOOR VAKANTIE

Jezus zei: ‘Kom allen bij mij, jullie die vermoeid
zijn en onder lasten gebukt gaan. Neem mijn juk
op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust
vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Je moet het maar weten
WAAROM JUNI DE HEILIG-HARTMAAND IS?
Na de Mariamaand mei staat juni in de Kerk bekend
als de Heilig-Hartmaand. Deze traditie stamt uit de
17e eeuw. De Franse religieuze Margaretha Maria
Alacoque zag in een visioen Christus met een bloedend hart. Dat werd uitgelegd als een symbool voor
het verdriet van Christus om de vele mensen die zijn
liefde afwezen. Op initiatief van Margaretha kwam
er een speciale dag om het Heilig Hart van Jezus te vereren: de vrijdag
na het octaaf van Sacramentsdag ofwel de derde vrijdag na Pinksteren.
In 1672 werd het feest van het Heilig Hart van Jezus voor het eerst in
Frankrijk gevierd. In 1765 werd het door Rome erkend en in 1856 als
feestdag voor de hele kerk voorgeschreven. Omdat de derde vrijdag na
Pinksteren bijna altijd in juni valt, groeide langzaam ook het gebruik om
die hele maand als Heilig-Hartmaand te beschouwen. Eind 19e eeuw
kwam daar het gebruik bij om Heilig-Hartbeelden te plaatsen: in de
openbare ruimte en in veel huiskamers.

OPBRENGST KLEDINGACTIE VAN ZATERDAG 21 MEI
Op zaterdag 21 mei heeft de Stichting Missiecomité Eys,
Nijswiller en Wahlwiller de jaarlijkse kledingactie gehouden. De actie is zeer succesvol verlopen. Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, kon 9 ton aan kleding worden ingezameld. De opbrengst is, zoals gebruikelijk, bestemd voor de projecten van de Gorettistichting

in India.
De stichting bedankt alle mensen die kleding hebben aangeleverd en bedankt tevens alle vrijwilligers.

Heeft u in de loop van het jaar nog kleding, dan kunt u die afgeven:
In Eys bij de pastorie Wezelderweg 14 of in Nijswiller bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10, Nijswiller tel. 043-4512382.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten dan kunt u terecht op de site
www.gorettistichting.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met 0650218760.

