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 Juli-augustus 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 
 

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 Mi-
chel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiese-
cretariaat in Eys, tel. 043-4511243.  
 

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingele-
verd  bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijs-
willer (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.  

 

Maria Tenhemelopneming  15 augustus 2022 
 

Moeder, ik roep u naar huis 
met de eerste van alle namen. 
Ik heb op uw lichaam gewacht.  
De hemel zegt eindeloos amen. 

 

Ik dank u voor Nazareth, 
voor de jaren van zuivere vrede.  
Uw huis was een huis van gebed, 

de deur was een deur op de hemel.  
 

Ik dank u voor uw verdriet  
in de eenzame nachten der aarde;  
het lange geduld van uw tranen. 

De hemel heeft ze verzameld. 
 

Ik dank u voor Golgotha, 
voor het kruis dat u hebt zien planten,  

voor uw weerloze zachte handen 
aan mijn weerloos lichaam daarna. 

 

Moeder, nu bent u thuis.  
De tijd bleef beneden, de zorgen.  

Een stilstaand geluk zonder morgen 
in de hemel, de hemel uw huis.  

 

Anton van Wilderode 

MEDISCHE ZORG VOOR DE MEEST KWETSBAREN IN TANZANIA 

 
In het weekeinde van 27 en 28 augustus vindt de 
jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit 
jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de medi-
sche zorg van de meest kwetsbaren in Tanzania. 
In veel landen zijn gezondheidszorg en onderwijs 
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig 
zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen 

te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en com-
municatiemiddelen. 
MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Daarom on-
dersteunt MIVA al ruim 85 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg en 
onderwijs te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren die hiervan het meest te lij-
den hebben. Gelukkig zijn er pioniers die het als hun bestemming zien deze 
kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is. Juist op die 
plekken waar de hulp het hardst nodig - en soms zelfs levensreddend - is. 
 

In de tweede week van augustus zal achter in onze kerk een collectebus 
worden geplaatst waarin u uw waardering voor onze missionaire werkers 
kunt laten blijken. 

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


MIJN REISKOFFER… WAT NEEM IK MEE OP VAKANTIE? 
 
De vakantieperiode breekt weer aan voor velen. Weverheugen ons erop 
maar tegelijk komen ook de vragen; we willen ons gewone leven achterla-
ten en er even helemaal tussenuit gaan. In ons ‘letterlijk koffer’ nemen we 
zo weinig mogelijk mee, alleen het noodzakelijke. Van gepast schoeisel en 
kleding tot medicijnen of een goed boek. Andere bezittingen laten we thuis, 
zelfs de makkelijke stoel of heerlijk bed blijven leeg achter. 
 

Maar ons figuurlijk reiskoffer dan! Ons hoofd dat 
boordevol gedachten zit, kunnen we niet thuislaten. 
Ook al worden de zorgen misschien minder dankzij 
de afstand… Je familie en andere dierbaren blijven 
achter. Je gaat ze allemaal een beetje missen… En 
God, die mag ook 
mee; al is het maar om een goede reis te bezorgen. 
Met al dat geregel ben je zeker vermoeid en aan va-
kantie toe. En dan, dan zien we nieuwe dingen, spre-
ken we met andere mensen, krijgen we nieuwe in-
zichten. Dan ontmoeten we God op verrassende 
plekken! Ons hart mogen we laten raken door veel 
nieuwe ervaringen, die we straks meenemen naar 
huis. 
 

Hopelijk dat we bij thuiskomst veranderd zijn. Al zijn we dezelfde persoon, 
misschien ook weer niet. We vinden onze stoel, bed of dierbaren weer te-
rug, maar we bekijken ze met andere ogen. Ons ‘levenskoffer’ is anders ge-
vuld. Zelfs God kan groter zijn geworden tijdens de reis! Oh wat is het fijn, 
wat is het goed om af en toe op vakantie te gaan! 
 

Kerkbesturen en pastoraal team wensen allen een mooie vakantie toe, en 
vooral een behouden thuiskomst! 
 
P. Bronneberg, pastoor-deken 

 
RUST WÁT UIT  
 
“Ook zag ik dat het harde werken en zwoegen van de mensen alleen maar 
anderen jaloers maakt. Ook dat is maar lucht en iets teleurstellends. Het is 
wel waar dat je een dwaas bent als je je armen over elkaar slaat en niets 
doet, want dan verhonger je door je eigen luiheid. Maar toch is een beetje 
rust beter dan veel gezwoeg en veel teleurstellingen.” 
(naar Prediker 4:4-6) 

 

RECLAME 
  
Onlangs bladerde ik door de stapel reclamefolders, die wekelijks in de brie-
venbussen, niet voorzien van een reclameverbond neerdalen. Het is onge-
looflijk wat allemaal wordt aangeboden qua omvang en hoeveelheid per 
soort, terwijl je toch maar op één stoel kunt zitten, één tube tandpasta een 
week lang voldoende is, één deodorant, één tube hand- of zonnebrandcrème 
maar nodig is. Er is in de super- en andere markten overvloed aan waren. 
Producenten proberen ons te verleiden hún product(en) te kopen als noodza-
kelijk voor ons welzijn. Naarmate onze welvaart is gegroeid stelt men nave-
nant pogingen in het werk ons te verleiden tot kopen. De groei (of niet) van 
onze economie hangt af van ons gedrag als consument. Soms lijkt het erop 
dat je je schuldig moet voelen als je niet op de aanbiedingen ingaat. Ik bla-
derde een dezer dagen in de radiogids. Er zat een folder in met een hotelaan-
bod voor vrije dagen en vakanties. De ene locatie nog mooier gelegen dan de 
ander, en qua prijs het ene arrangement nog voordeliger en aantrekkelijker 
dan het andere. Waarom zouden we er niet zoveel mogelijk op uit gaan? Wat 
weerhoudt ons? Misschien de beperkte inhoud van onze portemonnee. Onze 
mogelijkheden, hoe verleidelijk ook voorgesteld, nemen af vanwege de oplo-
pende kosten van energie tot en met boodschappen, de daarbij horende hoge 
inflatie. Vooral de mensen met de smalle beurzen worden getroffen. Het be-
teken dat ze niet alleen materieel maar ook maatschappelijk minder kunnen 
‘meedoen’. De tweedeling in de samenleving kan/zal(?) er groter door wor-
den.  
 

Onderweg naar mijn werk kwam ik iemand tegen met de smartphone in de 
hand. Hij was bezig te bekijken wie er allemaal om aandacht vroeg. Vieren-
twintig uur bereikbaar streek hij dagelijks zeker een keer of 25 over het 
scherm. Ik realiseerde me, dat ook ik naar mijn laptop liep om eerst de mails 
na te kijken. Dat soort gedrag is standaard geworden, hoor ik.  
 

Een voordeel van de moderne communicatiemedia en reclame is de moge-
lijkheid van het snelle contact en brede informatie. Maar ook valt te beluiste-
ren dat ze onrustig (kunnen) maken, gespannen; dat ze ons steeds bezig doen 
zijn; ons ‘dwingen’ steeds te resteren; ons sterk afhankelijk kunnen maken 
van aandacht ontvangen en geven. Aflevering 9 (jrg. 109 2021) van de 
‘Annalen van het Thijmgenootschap’ draagt als titel: ‘De jacht naar rust’ . 
Het geeft twee karakteristieken in ons huidige bestaan goed aan: Gejaagd-
heid door de permanente verleiding zoveel mogelijk binnen te halen tegelijk 
met een verlangen naar rust om bij onszelf te kunnen zijn. De ondertitel van 
het boek luidt ‘Het tegoed van het christendom’: in het besef van eeuwigheid 
de betrekkelijkheid inzien van veel van wat onze aandacht vraagt.  
 

Emeritus-pastoor A. Reijnen 



WAAR GAAN WE NAAR TOE…….., wat is onze bestemming?  
 
De achtergrond van de vraag is verschillend. Mensen uit gebieden van oor-
log, geweld en armoede zijn op de vlucht met hun schamele bezittingen. 
Waar ze naartoe gaan weten ze vaak niet. Of ze welkom zijn en hoe ze 
worden opgevangen moeten ze afwachten. De talloze toeristen die Schip-
hol weten waar ze naartoe gaan. Ze zijn op weg naar hun zelf gekozen va-
kantiebestemming, eindelijk weer mogelijk na enkele jaren van de beper-
kingen van de coronatijd. Er was en is weliswaar ongemak: afgelaste 
vluchten, lange wachttijden, gebrek aan personeel, maar toch op weg naar 
het zo verlangde ‘genieten’.  

 
Wat een tegenstelling…. Hoe verschillend 
kan de situatie van leven zijn. Zou de vluchte-
ling van nu in de toekomst weer ‘toerist’ kun-
nen worden. Kan ‘de toerist van nu’ komen te 
verkeren in ‘de situatie van de vluchteling’? 
Hoe ervaren vluchteling en toerist de situatie 
van de ander? Voelen ze, voelen wij verant-
woordelijkheid voor elkaar, medemensen als 
we zijn in heel verschillende situaties?  
 

Op de vlucht met hoop op terugkeer; als toerist met het weten van weer 
thuis te komen, zijn we standaard onderweg door het leven? Waarnaartoe?  
Zij, wij die geloven in de Goede Tijding van Jezus, leven met hoop en in de 
verwachting dat onze uiteindelijke bestemming, bij alles wat we in het le-
ven ervaren en doorstaan, geborgen zijn in God.  
 
Emeritus-pastoor A. Reijnen 

 
ZOMERFEEST HARMONIE EXCELSIOR 

 
Harmonie Excelsior Nijswiller organiseert 
op zondag 17 juli 2022 vanaf 13.00 uur het 
grote Zomerfeest in en bij het voormalig 
Sophianum te Nijswiller.  
Tijdens deze activiteit zal Excelsior van 

zich laten horen bij een tweetal concertdelen waarin zeer herkenbare mu-
ziek wordt gespeeld.  
 

Dit Zomerfeest is een onderdeel van het feit dat Harmonie Excelsior dit 
jaar 135 jaar bestaat. 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE    
 
Voor het eerst sinds jaren werd er weer een Eerste Heilige 
Communie gevierd in onze parochiekerk. 
Op zaterdag 2 juli j.l. heeft Damien Verwoert om 19.00 uur 
zijn Eerste Heilige Communie ontvangen. 
Communicantje, ouders en overige familie van harte  
proficiat. 

 
BEDEVAART NAAR BANNEUX OP DONDERDAG  
25 AUGUSTUS 2022 
 

Gelukkig kunnen wij, nu alle beperkingen betreffende co-
rona voorbij zijn, dit jaar weer op bedevaart gaan naar Ban-
neux. 
 

Het thema luidt dit jaar: “Kom, Maria roept je!”.  
Het dekenaat Gulpen organiseert deze bedevaart op don-
derdag 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 
 
GEDOOPT 

 

Op 19 juni j.l. is in onze St. Dionysiuskerk Merel Jo-
seph Ineke Leise gedoopt.  
Merel is de dochter van Mark Leise en Kelly  
Roosenboom. 
Zij is geboren in Heerlen op 13 september 2021. 
Dat haar naam geschreven moge staan in de palm van 
Gods hand. Van harte gefeliciteerd. 

 
HUWELIJK 

 
Op 18 juni 2022 vond in de H. Lambertuskerk in Hol-
set de inzegening van het huwelijk plaats van Hubertus 
Joseph Christian Finders en Michelle Kuijpers.  
Van harte gefeliciteerd. 



AGENDA VOOR JULI EN AUGUSTUS 
(Zie voor actuele informatie omtrent de intenties onze website of de kerkbe-
richten in de plaatselijke pers) 
  
Zaterdag 2 juli 19.00 uur - 14e zondag door het jaar 
Voorganger: emeritus- pastoor A. Reijnen. 
Lezingen uit Jesaja 66, 10-14c en Lucas 10, 1-12 + 17-20.  
 

Zaterdag 9 juli 19.00 uur - 15de Zondag door het jaar.  
Voorganger: Pastor A. Franssen 
Lezingen uit Deuteronomium 30, 10-14 en Lucas 10, 25-37.  
Deze mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor o.l.v. Eric Lemlijn. 
 

Donderdag 14 juli 19.00 uur - door-de-weekse mis. 
Voorganger: kapelaan Siju 
 

Zaterdag 16 juli 19.00 uur - 16e zondag door het jaar 
Voorganger: Kapelaan Siju  
Lezingen uit Genesis 18, 1-10a en Lucas 10, 38-42. 
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
  
Donderdag 21 juli 19.00 uur - door-de-weekse mis. 
Voorganger: kapelaan Siju 
 

Zaterdag 23 juli 19.00 uur - 17e zondag door het jaar 
Voorganger: emeritus- pastoor A. Reijnen 
Lezingen uit Genesis 18, 20-32 en Lucas 11, 1-13.  
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
 

Donderdag 28 juli 19.00 uur - door-de-weekse mis. 
Voorganger: kapelaan Siju 
 

Zaterdag 30 juli 19.00 uur - 18e zondag door het jaar 
Lezingen uit Prediker 1, 2 + 2, 21-23 en Lucas 12, 13-21.  
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
  
AUGUSTUS 
 

Donderdag 4 augustus 19.00 uur - door-de-weekse mis. 
Voorganger: kapelaan Siju 
 

Zaterdag 6 augustus 19.00 uur - 19e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Wijsheid 18, 6-9 en Lucas 12, 32-48.  
 

Donderdag 11 augustus 19.00 uur - door-de-weekse mis. 
Voorganger: kapelaan Siju 
 

Zaterdag 13 augustus 19.00 uur - 20e Zondag door het jaar -  
Maria Tenhemelopneming. Hoogfeest. (Kroetwuschzegening) 
Lezingen uit: Apokalyps 11, 19a + 12, 1-6a. 10ab en Lucas 1, 39-56. 
 

 
Vervolg >>> 

AGENDA VOOR JULI EN AUGUSTUS (vervolg) 
 
Donderdag 18 augustus 19.00 uur - door-de-weekse mis. 
Voorganger: kapelaan Siju 
 

Zaterdag 20 augustus 19.00 uur - 21e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Jesaja 66, 18-21 en Lucas 13, 22-30.  
 

Donderdag 25 augustus 19.00 uur - door-de-weekse mis. 
Voorganger: kapelaan Siju 
 

Zaterdag 27 augustus 19.00 uur - 22e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Jezus Sirach 3, 17-18 + 20 + 28-29 en Lucas 14, 1 + 7-14. 

 
 
NIET (MEER) VAN DEZE TIJD….  
 
Hoe vaak horen we dat niet-niet meer van deze tijd’. Er worden dan veel ver-
schillende zaken genoemd die niet meer van deze tijd zouden zijn. Bijvoor-
beeld: Je valt uit de toon van deze tijd als je geen jeans of kleding en schoeisel 
draagt van Nike, Adidas, Puma; als je niet aan de Turkse Rivièra, op de Griek-
se of Canarische eilanden bent geweest. ‘Vrijheid’ is van deze tijd. Vrijheid 
wordt begrepen als het kunnen doen en laten kunt waar je zin in hebt; als je 
niet gebonden bent aan allerlei verplichtingen; als je kunt zeggen wat je wil, 
los van alle effect die het heeft. Geloof en kerk zijn met hun aanwijzingen voor 
het leven niet meer van deze tijd, zo wordt vaak gezegd. Als je gelooft, wat 
dan ook, is dat een privé zaak.  
 

Ontegenzeglijk heeft onze zogenoemde tijdgeest te maken met de grote veran-
deringen in ons leven(spatroon). We zijn na de 2e wereldoorlog een in door-
snee welvarend volk geworden. Wetenschappelijke en technische ontwikkelin-
gen hebben daar sterk aan bijgedragen en doen dat nog steeds. Denk aan de 
moderne media en de apparatuur die daar bij horen. Maar een vraag die m.i. 
gesteld kan worden is: hoe komt een tijdgeest tot stand? wie bepaalt wie/wat 
van deze tijd is? Of moeten we vragen: ‘wat’ bepaalt wat van deze tijd is? 
M.a.w. wordt ons leven bepaald door wat we zelf hebben uitgevonden? Zijn 
het dan de statistieken die ons vertellen wat ‘iedereen’ denkt en doet? Moet 
iedereen zich conform daaraan gedragen? Is dat dan voor iedereen ‘goed’ of is 
daar iedereen mee gebaat? Kunnen er ook slachtoffers vallen ten gevolge van 
‘niet meer van deze tijd’. Heeft ‘verantwoordelijkheid’ voor elkaar, voor de 
samenleving, het verenigingsleven in onze opvatting van vrijheid? Is (de geest 
van) onze tijd vervuld van ‘medemenselijkheid’, mededogen, bekommernis 
om de ander, effectief hulpbetoon. Speelt de liefde een rol in hetgeen ‘van deze 
tijd’ is?  
 

Emeritus-pastoor A. Reijnen 


