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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.  

 

God, verlaat de aarde niet, 
die U in de ruimte ziet, 

met een mensheid arm en blind, 
die haar vrede maar niet vindt. 

 

U die aller Vader zijt, 
eendere voorzienigheid, 

maak de mensen warm en waar, 
breng ze als broeders tot elkaar. 

 

U die aller vrede wilt, 
aller dorst en honger stilt, 

laat ze delen: klein en groot, 
hart en ziel, talent en brood. 

 

U, de eindelijke rust, 
goede hoop en laatste kust, 
maak de mensen op hun reis 

in de wereld hemelwijs. 
 

U, drieëne  God en Heer, 
zij ons aller lof en eer! 
U, die ons geluk bereidt 

nu en voor de eeuwigheid. 
 

Michel van der Plas 

ZIEKENDAG 2022  
  

Op zaterdag 3 september vond de jaarlijkse ‘Ziekendag Gemeente Gulpen’ 
plaats in het gemeenschapshuis in Partij-Wittem. Na de Eucharistieviering was  
er een gezellig samenzijn. 
Zaterdag 10 september staat de ‘ziekendag’ centraal in Wijlre. In samenwer-
king met de paus Franciscusgroep, zal er in ‘t Wielderhoes om 13.30 uur een 
H. Mis gevierd worden en aansluitend nog een gezellige middag.   
We willen via deze weg, allen danken die zich inzetten voor de organisatie en 
alle deelnemers een hele mooie middag toewensen.  
 

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 bedroeg totaal € 67,50. Namens onze missionaire werkers 
hartelijk dank.  
Uw bijdrage kunt u alsnog storten op IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. 
MIVA, Den Bosch. 

mailto:st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
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AGENDA VOOR DE MAAND SEPTEMBER 
(Voor intenties zie onze website of   

de kerkberichten in de plaatselijke pers) 
 
Donderdag 1 september om 19.00 uur - door-de-weekse mis 
Voorganger: kapelaan Siju 
 

Zaterdag 3 september 19.00 uur - 23ste Zondag door het jaar. 
Voorganger: Kapelaan Siju. 
Lezingen uit: Wijsheid 9, 13-18b en Lucas 14, 25-33.    
 
Donderdag 8 september 19.00 uur - door-de-weekse mis 
Voorganger: Kapelaan Siju. 
 

Zaterdag  10 september 19.00 uur - 24ste Zondag door het jaar. 
Speciale dankdienst voor emeritus pastoor Reijnen, na de dienst 
gelegenheid tot een persoonlijk bedankje. 
Deze mis wordt opgeluisterd door het koperensemble van Harmonie 
Excelsior en het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia. 
Lezingen uit: Exodus 32, 7-11 + 13-14 en Lucas 15, 1-32. 
Voorganger: Emeritus-pastoor A. Reijnen. 
 
Zondag 11 september in Eys: Om 11.00 uur de Eucharistieviering 
m.m.v. van de koren Hanzon, Octavia en St Cecilia. 
Om 12.30 uur het dorpsfeest voor emeritus-pastoor Reijnen. 
 
Donderdag 15 september 19.00 uur - door-de-weekse mis 
Voorganger: Kapelaan Siju. 
 
Zaterdag 17 september 19.00 uur - 25ste Zondag door het jaar. 
Voorganger: Pastor A. Franssen. 
Lezingen uit: Amos 8, 4-7 en Lucas 16, 1-13. 
De mis wordt opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Eric 
Lemlijn. 
 
Donderdag 22 september 19.00 uur - door-de-weekse mis 
Voorganger: Emeritus-pastoor A. Reijnen. 
 
Zaterdag 24 september 19.00 uur - 26ste Zondag door het jaar. 
Lezingen uit: Amos 6, 1a + 4-7cen Lucas 16, 19-31. 
Voorganger: Emeritus-pastoor Reijnen. 
 
Donderdag 29 september 19.00 uur - door-de-weekse mis 
Voorganger: Kapelaan Siju. 

WANDELEN IN DE REGEN 
 
Na weken, maanden van een meer droogte of 
zeldzame regen, daalt over de bergen rond 
Zermatt (Zwitserland) in de derde week van 
augustus een milde duurzame regen. Het was/is 
nodig. Het normaal groene zomerse landschap is 
dor en droog. De kruiden tussen het gras op de 
hellingen zijn verpieterd. Bomen lijken minder 
geleden te hebben van de droogte en zijn er nog 
redelijk groen uit. Het is (nog) vakantie. Nu, 19 
augustus, regent het en zakt de temperatuur na 
weken met warme dagen. Toch trekken nogal 
wat mensen te voet de bergen in. Ze zijn gehuld 

in regenkleding, regenjack, capuchon regenbroek, tegen de nattigheid 
beschermde rugzak. Men loopt alleen of achter elkaar. Het lopen op 
bergpaden vraagt aandacht. Stenen liggen niet gelijk; afstand tussen de 
treden is verschillend. Als ze in gezelschap zijn, lijkt er bij de tocht naar 
boven of beneden weinig behoefte aan gesprek. Omsloten door hun 
regenkleding lijken wandelaars op weg met hun eigen gedachten: hun 
eigen aandacht voor het pad, hun aandacht voor wat in hen zelf omgaat. 
Het wandelen in de regen lijkt bij te kunnen dragen aan stilte, voorwaarde 
voor het 'zichzelf nabij zijn', om 'het leven' nu en straks te kunnen leven.  
 
A. Reijnen emeritus-pastoor 
 

 

OVERLEDEN 
 
Donderdag 21 juli hebben onze kerkklokken geluid voor Margriet 
Meertens-Horbag, die in de leeftijd van 71 jaar is overleden.  
De crematie vond plaats op 29 juli in het crematorium te  Kerkrade.  
 

Opnieuw hebben op donderdag 4 augustus onze klokken geluid  voor 
haar echtgenoot Harrie Meertens.  
De crematie was op 12 augustus in het crematorium te Kerkrade. 
 

Vrijdag, 29 juli j.l. is in de leeftijd van 79 jaar overleden Sjef 
Kuijpers. 
De  crematie vond plaats in besloten kring op woensdag 3 augustus. 
 

Alle nabestaanden, vrienden en bekenden van de overledenen heel veel 
sterkte. 



Periode van de Schepping 2022:  
“Luister naar de stem van de schepping”   
 
Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de “Scheppingsperiode”. Zes weken lang 
wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de zorg voor de aarde. Deze perio-
de begint op 1 september, Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping, 
tot aan 4 oktober, feestdag van de H. Franciscus van Assisi, de heilige voor 
wie zorg voor dieren en planten belangrijk was. Het thema van dit jaar is: 
“Luister naar de stem van de schepping”.  
 

 
Tijdens de coronapandemie, maar ook tijdens de afgelopen vakantieperiode 
hebben velen onder ons de schoonheid van de schepping (her)ontdekt. Niet 
alleen tijdens de wandelingen, het genieten van de fluitende vogels en het 
zien groeien van de prachtige bloemen, maar ook in de contacten met mede-
mensen. Zulke momenten doen een mens goed!  

 
Tegelijkertijd ervaren we dat de schepping ‘schreeuwt’! Wie ogen en oren 
geopend houdt, hoort de stem van alles wat lijdt onder de gevolgen van de 
klimaatverandering; de zeer hoge temperaturen, de lange droogteperiodes en 
overstromingen wereldwijd.  
Luisteren naar de stem van de schepping is een vorm van luisteren die zeld-
zamer wordt. Want de stem van de schepselen dreigen overstemt te geraken 
door het luide geruis van egoïsme, macht of hebzucht.   
De periode van de schepping wil ons allen uitnodigen om stil te worden, zo-
dat we de noodkreet van de schepping kunnen horen. Stil te staan bij ons ei-
gen aandeel in dit gemeenschappelijk huis!   

 

P. Bronneberg, pastoor-deken 

VERVOLG BIJEENKOMSTEN: “LITURGISCHE VORMING”  
  
De vakanties zijn voorbij… we pakken de draad weer op! Ook de bijeen-
komsten rond de Liturgische Vorming, olv vicaris Ed Smeets gaan weer 
beginnen.  
 

8 oktober en 12 november: Uitvaartliturgie. Mis of crematorium?   
Er bestaat wellicht een spanningsveld tussen 
de uitvaartliturgie van de kerk en de ver-
wachtingen  van families en uitvaartonderne-
mingen. En nu dan…?  
 

26 november en 10 december: Liturgie & 
devotie. Naar de H. Mis of een kaars opge-
stoken?  
De Kerk legt veel nadruk op het vieren van de Sacramenten als het hart 
van gelovig leven. Tegelijk lijken de privédevoties veel geliefder… En nu 
dan…?  
 

11 en 25 maart 2023: Goede Week en Pasen. Als Pasen en Pinksteren 
op één dag vallen…  

Miljoenen kijken naar The Passion. In de kerken is het leeg 
op deze dagen. Nochtans gaat het om het hart van het ker-
kelijk jaar… En nu dan…?  
 
De bijeenkomsten vinden telkens plaats op zaterdag van 
13.00 – 15.30 uur in het parochiezaaltje van Gulpen. U bent 
van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.  
Aanmelden via pastorie Gulpen of een mailtje naar: activi-
teiten@sgv-roermond.nl   

 
BEDEVAART BANNEUX  
  

Op donderdag 25 augustus is de jaarlijkse 
dekenale bedevaart naar Banneux gehou-
den. Er namen rond 170 mensen uit ver-
schillende parochies met 4 bussen waar-
van 1 zorgbus deel aan de  bedevaart.  
 

De pelgrims begonnen hun bedevaart met 
de H.Mis. Na de lunch was er de gebeds-
weg. En met het lof en zegening voor de 

zieken beëindigde de bedevaart.  
 



14 SEPTEMBER: FEEST VAN KRUISVERHEFFING  
  
“De mensenzoon moet worden omhoog geheven, zoals Mozes eens de slag 
omhoog hief in de woestijn” (Joh.3,14).  

 

Het is een van de oudste feesten in de Kerk. 
De oorsprong voert ons terug naar de 4e eeuw 
van onze tijdrekening. Keizerin Helena - 
moeder van keizer Constantijn – ging op be-
devaart naar Jeruzalem. Op die bedevaart 
ontdekt zij het heilig Graf en het heilig Kruis 
van Jezus Christus. Op de plaats waar het 

heilig Graf werd ontdekt wordt de heilig Grafkerk gebouwd en ingewijd op 
14 september 335. Op deze dag wordt aan de pelgrims het heilig Kruis ge-
toond.  
Wanneer de kruistochten naar Jeruzalem trekken om de stad te heroveren 
voor de christenen ontstaat een grote verering voor het heilige Kruis.   
Als christenen mogen we het kruis ook een plaats geven in het leven. Het 
doet ons stil staan bij momenten van beproeving, om kracht en hoop te put-
ten; maar ook als teken van Gods bescherming. Ja ieder van ons heeft bij 
tijd en wijle wel een kruis te dragen: bij ziekte of lijden, en dan kan het 
zwaar wegen. Zelfs Jezus viel er driemaal onder op weg naar Golgotha.   
Maar het kruis mag ook een teken van hoop zijn: dat niet lijden het laatste 
woord heeft, maar Gods liefde. Als wij gelovig opkijken naar het kruis 
worden we geconfronteerd met onze eigen kleinheid, met wat er verkeerd 
loopt in ons leven. Niet om ons schuldbesef aan te wakkeren, maar om 
Gods barmhartigheid en Gods liefde te ervaren. Jezus heeft immers zelf 
ook onze kwetsbaarheid gekozen om ons te doen opstaan uit lijden en dood 
naar het leven, eeuwig leven.  
  

10 EN 11 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTENDAG  
  
In het weekend van 10 en 11 september staat de 36e 
editie van Open Monumentendag weer centraal. Het 
thema van dit jaar is “Duurzaamheid”.  
Op vele plaatsen zijn eeuwenoude, monumentale ge-
bouwen geopend ter bezichtiging.  Heel bijzonder 
onder uw aandacht brengen we de wandeling 
‘Duurzaam Wijlre”.  Kijk voor meer informatie  op  
https://www.openmonumentendag.nl/activiteit/
duurzaamwijlre/  
In  onze  omgeving  hebben we vele  eeuwenoude, monumentale kerken en 
kapellen. Velen zijn (gedeeltelijk) geopend of is er zelfs de mogelijkheid om 
aan een rondleiding deel te nemen. Ze hebben in al deze jaren de tand des tijds 
doorstaan, gekoesterd en verzorgd door vele vrijwilligers!  

15 SEPTEMBER: O.L.V. VAN SMARTEN  
  

Daags na het feest van Kruisverheffing 
gedenkt de katholieke Kerk de “Zeven 
Smarten van Maria”.  
Een geliefd thema in de beeldende kunst, 
wanneer Maria wenend wordt afgebeeld, 
bedroefd om haar gestorven zoon Jezus.  

Weet u nog welke haar 7 smarten zijn? 
Nemen we daarom de H. Schrift ter 
hand:  
 

De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de tempel 
(Lc.2,3435):  

 “Zie dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een 
teken dat weersproken wordt; en uw eigen ziel zal door een zwaard wor-
den doorboord”.  

 

De vlucht naar Egypte (Matheüs 2,13): 

  “De engel van de Heer sprak tot Jozef: sta op, neem het Kind en zijn 
moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Hero-
des komt het Kind zoeken om het te doden”.  

 

Het achterblijven van Jezus in de tempel (Lucas 2,4345):  

 “Jezus bleef achter in de tempel, terwijl zij terugkeerden, zonder dat de 
ouders het wisten”.   

 

De ontmoeting met haar Zoon op weg naar de Calvarieberg (Lucas 
23,25): Staande langs de weg, ziet zij hoe Jezus het zware kruis draagt. 
Op weg naar Golgotha.  

 

Jezus sterft aan het kruis (Johannes 19,25): 

 “Er stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Ma-
ria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena”.  

 

Maria ontvangt het dode lichaam van haar Zoon (Matteüs 27,57-59):  

 Jozef van Arimatea was naar Pilatus gegaan om het lichaam van Jezus te 
vragen.  

 

Maria bij de graflegging van Jezus (Johannes 19,40-42):  
 “Zij namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met welriekende 

kruiden in zwachtels, zoals bij een joodse begrafenis gebruikelijk is. Ze 
legden het lichaam in een graf”.   


