ONZE COMMUNIKANTJES
Op zaterdag 25 september zullen de kinderen van basisschool Witheim om 10.00 uur in de parochiekerk van Mechelen hun Eerste H. Communie doen. Uit Nijswiller zijn
dit Siènna Erkens, Schulsbergerweg 2 en Brage
Verstraelen, Hofkensweg 17.
Voorts deed Siènna Hendriks, Rijksweg 72 haar Eerste
H.Communie op zondag 12 september in Gulpen en zal
Fienna Kaubo, Fransiscanessenweg 11, op 18 september
in Vijlen haar Eerste H. Communie doen.
Alle communikantjes en familie van harte gefeliciteerd.
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.
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De goede herder
De goede herder zit niet in zijn stal
tussen de schatten van zijn zekerheid
en op de kussens van de wet. Hij weidt
zijn schapen en hij volgt ze in het dal.
Hij leest niet luid uit de wetsrollen voor,
zetelend, door de open deur. Hij slaat
ze niet, met strenge stem en staf, hij gaat
ze na, liefdevol oog en open oor.
Hij zit niet op een kardinale troon
als God almachtig oordelend ten toon;
hij blijft niet bij de makke schapen staan;
hij trekt, omdat zijn hart niet slapen kan,
de diepte in naar het zoekgeraakte lam,
al gaan zijn kleed, zijn kruis, zijn trots eraan.
Michel van de Plas

AAN DE PAROCHIANEN VAN NIJSWILLER
8-9-2021, Gedachtenis van Maria Geboorte.
UITNODIGING
Zoals we langzamerhand wel weten staan ons veranderingen te wachten op het gebied van de organisatie
van parochies. In de gemeente Gulpen Wittem zal
(verder) gewerkt worden eerst aan een drietal kleinere federaties: Nijswiller, Wahlwiller en Eys
(Morgenster), Epen, Mechelen en Slenaken, Gulpen
en Wijlre. Op de duur wordt het één grote federatie.
Pastoor-deken P. Bronneberg wordt vanaf 1 januari 2022 pastoor van alle
onderdelen en later van de grote federatie. Hij krijgt hulp van twee priesters uit India en van gepensioneerde pastores. Voor onze kleine federatie
Morgenster is de onlangs in India tot diaken gewijde Vins Siju (spreek uit:
Sidjoe) Beysingh door het bisdom benoemd,
We staan voor de opgave na de coronatijd met zijn strenge maatregelen ook als parochie- een nieuwe start te maken. Het lijkt er echter op dat het
coronavirus zich blijvend onder ons zal bevinden en dat we ertegen ingeënt
zullen moeten blijven.
De coronatijd heeft een grote invloed gehad –en nog- op vele terreinen van
het leven: maatschappelijk, economisch, maar ook kerkelijk. Het feit, dat
we een tijdlang in de kerk geen vieringen mochten houden, maar ze alleen
op zondagmorgen een tijdje open mochten stellen, werkte nadelig op het
kerkbezoek. Veel mensen waren bang om besmet te worden. Degenen, die
desondanks even kwamen bidden en een kaars opsteken letten echter op,
dat er niet teveel mensen in de kerk waren.
Maar ook maatschappelijk gezien was/is de invloed van corona groot. Verenigingen vragen zich bezorgd af, wie, na de min of meer gedwongen
thuisperiode, het opbrengt de activiteiten van de vereniging opnieuw mee
op te starten. De thuisperiode betekende voor menigeen het ‘vrij zijn van
verplichtingen’ en dus meestal een rustige avond. En als je daaraan gewend
bent kan het moeite kosten voor een dorpsverenging weer aan d slag te aan.
Maar, zo staan we er met onze parochie ook voor. Gedwongen beperking
van onze activiteiten kan parochianen van deelname aan het kerkelijk leven
hebben vervreemd.

We hopen als kerkbestuur …..

WIJ FELICITEREN
Wij feliciteren Jo Sijben en Corrie Sijben-Mohnen,
Hofkensweg 3, 6286 BB Nijswiller, met het feit dat zij
50 jaar geleden elkaar op 5 augustus het ja-woord gaven.
Het kerkbestuur wenst ons gouden bruidspaar nog heel
veel gelukkige jaren samen.
ST. DIONYSIUSKERK FOTOGRAFISCH VASTGELEGD.

Vrijdagmiddag 20 juli mocht onze St.Dionysiuskerk
zich verheugen op het bezoek van fotografe mevrouw
Diana Nieuwold die op haar verzoek onze kerk in beeld
wilde brengen. In 2014 begon deze fotografe foto's te
nemen van kerken om even stil te worden, te bezinnen of om te bidden.
Inmiddels heeft zij meer dan 1000 mooie kerken in binnen- en buitenland
gefotografeerd. Het resultaat van deze uit de hand gelopen hobby heeft zij
vastgelegd op haar website https://kerkfotografie.nl/ .
Het voortreffelijk resultaat van haar bezoek aan onze kerk is te zien op de
link https://kerkfotografie.nl/sint-dionysius-nijswiller/ .

DIRIGENTE ZANGKOOR OVERLEDEN
Op 2 augustus is in de leeftijd van 82 jaren Rina Erven - de
Groot, echtgenote van Cor Erven, overleden Het afscheid
vond plaats op zaterdag 7 augustus op de natuurbegraafplaats Eygelshof te Eygelshoven, gevolgd door de
begrafenis aldaar. Rina Erven was dirigent van ons koor
sinds juni 2009. Rina rust zacht.
MIVA-COLLECTE
In de tweede week van augustus werd achter in
onze kerk een collectebus geplaatst waarin u
uw waardering voor onze missionaire werkers
kon laten blijken. De opbrengst van deze
collectebus en één envelop uit het offerblok bedroeg totaal € 63,90.
Uw bijdrage kunt u alsnog storten op IBAN NL42 INGB 0000 0029 50
t.n.v. MIVA, Den Bosch.

LITHURGISCHE VORMING

AAN DE PAROCHIANEN VAN NIJSWILLER (Vervolg)

Waarom vieren we zoals we vieren? Wat
betekenen de afzonderlijke handelingen? Hoe
staan we er zelf in?
Daarom organiseert de Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond & Academie Rolduc een
aantal bijeenkomsten bedoeld voor allen die zich
er in willen verdiepen: acolieten, kosters,
zangers, lectoren, kerkbestuurders, mensen die de
kerk verzorgen en anderen die er met hart en ziel
bij betrokken zijn of anderszins geïnteresseerd zijn...

We hopen als kerkbestuur dat u, als de versoepelingen doorzetten, de draad
weer wilt oppakken. Het gaat, zoals we weten niet vanzelfsprekende goed
in de samenleving en onder ons mensen. Wat inspiratie, opgedaan in onze
kerkelijke samenkomsten, zal goed doen en onze onderlinge verbondenheid
als dorpsbewoners doen groeien. Onze inspiratie is gebaseerd op de aansporing uit het Evangelie tot liefdevolle omgang en zorgzaamheid voor elkaar.
Toegegeven, dat het moeite kan kosten, vooral nu algemeen geconstateerd
wordt dat mensen meer op zichzelf gaan leven. De parochie is in verschillende omstandigheden tot nu toe, ook maatschappelijk, een bindende factor
geweest. Hopelijk kunnen we samen op ideeën en inzet komen dat dit zo
blijft.

Met het kerkbestuur zou overlegd kunnen worden over het dragen van
de kosten.

Dierbare parochianen, laat ons samen de schouders opnieuw zetten onder
onze parochie opdat ze vitaal mag blijven ten dienste van onze dorpsgemeenschap. Zo gauw er meer bekend wordt over de beoogde samenwerking
tussen de parochies informeren we jullie opnieuw.

Nadere informatie zie https://www.sgv-roermond.nl/home
Of mail voor informatie e.smeets@bisdom-roermond.nl.
REPARATIE HEILIG HART BEELD IN NIJSWILLER.

Begin juni bemerkte een lid van het kerkbestuur dat
het Heilig Hart beeld, dat op de splitsing van de Hofstraat en de Kolmonderstraat staat, door vandalisme
was beschadigd. Onderzoek met de hulp van BOA’s
kon geen directe schuldigen aanwijzen. Daar dit beeld
van alle dorpelingen is en niet tot het eigendom van de
kerk behoort, werd gestart met een oproep
aan alle dorpelingen en verenigingen om geld te doneren voor het herstel. Buiten verwachting werd aan de
oproep door velen gehoor gegeven en in het bijzonder door de Heemkunde vereniging, het kernoverleg Nijswiller en de voormalige voetbalclub s.v. Nijswiller. Het kerkbestuur wil allen heel hartelijk bedanken
voor hun gulle giften en zijn bijzonder blij, dat het benodigde bedrag
van ruim 1800 euro bijeen is gebracht. Aannemer Léon Dumoulin BV
heeft inmiddels de opdracht het herstel ter hand te nemen en wij hopen
dat snel na de bouwvakvakantie kan worden begonnen.
Kerkbestuur St.Dionysius parochie Nijswiller.

Het Kerkbestuur van de H. Dionysiusparochie van Nijswiller.

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2021
‘We moeten immers wel spreken over wat we
gezien en gehoord
hebben.’
Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen
4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We
worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen
te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand
de kerk van Guinee voor het voetlicht.

In de loop van de Missiemaand oktober zullen leden van de
Missiegroep Nijswiller de enveloppen en het voorlichtingsmateriaal huis aan huis verspreiden. De enveloppen zullen echter
vanwege de coronamaatregelen niet bij u worden opgehaald, maar
kunt u deze deponeren in de kerk in het offerblok, of deponeren/
afgeven bij mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10,.Ook kunt u uw
donatie overmaken op IBAN NL33 RABO 0361538928 t.n.v.
Missiecomité Eys-Nijswiller-Wahlwiller.

AGENDA VOOR DE MAAND SEPTEMBER EN OKTOBER
Zaterdag 4 september 2021 19.00 uur - 23e zondag door het jaar
Lezingen uit: Jesaja 35, 4-7a en Marcus 7, 31-37.
Intenties:
Voor Joep Debije.
Voor de ouders Harry Bergmans en Lena Bergmans—Hendriks.
Zaterdag 11 september 2021 19.00 uur - 24e zondag door het jaar.
Lezingen uit: Jesaja 50, 5-9a en Marcus 8, 27-35.
Intentie:
Gestichte jaardienst voor Hub Vaessen, tevens voor kleinzoon Didiér.
(i.p.v. 4 sewptember)
Zaterdag 18 september 2021 19.00 uur - 25e zondag door het jaar
Lezingen uit: Wijsheid 2, 12. 17-20 en Marcus 9, 30-37.
Intenties:
Jaardienst voor Sjef Hautvast, Dora Hautvast – Weijenberg en hun zoon
Jos Hautvast. (Stg).
Voor Wiel Debije en zoon Math.
Zaterdag 25 september 2021 19.00 uur - 26e zondag door het jaar
Lezingen uit: Numeri 11, 25-29 en Marcus 9, 38-43. 45. 47-48.
Intenties:
Jaardienst voor Elly Ploumen – Erkens; tevens voor ouders Ploumen –
Loo en ouders Erkens – Halders.
Voor Sjeng Lukassen. (Wegens z’n verjaardag).
OKTOBER
Zaterdag 2 oktober 2021 19.00 uur - 27e zondag door het jaar
Lezingen uit: Genesis 2, 18-24 en Marcus 10, 2-16. Of 2-12.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intenties:
Jaardienst voor ouders Sjef Vaessen en Jeanne Vaessen - Broers, dochter
Wilma en schoondochter Paula. (Stg).
Jaardienst voor Sjeng Lukassen.
Zaterdag 9 oktober 2021 Vervalt heilige mis.
Zondag 10 oktober 2021 - 09.30 uur - 28e zondag door het jaar
Viering H. Dionysius, herdenking van overleden leden Harmonie
Excelsior; tevens kermiszondag,

Vervolg >>>

Zondag 10 oktober (vervolg)
Lezingen uit: Wijsheid 7, 7-11 en Marcus 10, 17-30.
Viering zal worden opgeluisterd door ensemble van Harmonie
Excelsior.
Intenties:
Voor de overledenen van Harmonie Excelsior.
Voor ouders Hubert Debije en Agnes Debije-Larik, overleden kinderen
en Jan Lukassen.
Voor ouders Huub Hornesch en Bertien Hornesch-Debije. (Vanwege
kinderen).
Jaardienst voor ouders Herman Zinken en Lisa Zinken - Keijdener.
Zaterdag 16 oktober 2021 19.00 uur - 29e zondag door het jaar –
Wereldmissiedag.
Lezingen uit: Jesaja 53, 10-11 en Marcus 10, 35-45.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intentie:
Jaardienst voor Piet Pijls. (Stg).
Zaterdag 23 oktober 2021 19.00 uur - 30e zondag door het jaar Missiezondag.
Lezingen uit: Jeremia 31, 7-9 en Marcus 10, 46-52.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intentie:
Voor Sjeng Lukassen. (Brt. Ireneweg).
Zaterdag 30 oktober 2021 19.00 uur - Viering Allerheiligen
(hoogfeest)
Lezingen uit: Deuteronomium 6, 2-6 en Marcus 12, 28b-34.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intentie:
Voor Jan Noteborn. (Stg).
Voor ouders August Maassen en Marieke Maassen-Schoonbrood;
tevens voor overleden familieleden.
Jaardienst voor Casper Bröcheler.
Zondag 1 november 2021 15.30 uur - Allerzielendienst
Aansluitend zegening van graven op begraafplaatsen.
Lezingen uit: Apokalyps 7, 2-4. 9-14 en 1 Johannes 3, 1-3.

