
CONTACTBLAD 
 

Parochie H. Dionysius 

Nyswiller 

 

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.  

 
Bonte zegen van de hemel     

(Paul Weismantel)  
 

Prachtige stralen van de zon,  
krachtige stormen van de wind,  

meerstemmige liederen van de vogels  
en dansende vlinders  

nodigen uit om te luisteren en te kijken. 
 

Scharen bonte vogels,  
zwermen ijverige bijen,  

groepen spelende kinderen  
en gelukkigen die de tijd vergeten, 

brengen een groet uit de hemel. 
 

Mensen die gewoon blij zijn met elkaar  
en die samen het leven vieren,  

van geboorte-uur tot stervensuur,  
en zelfs over de grenzen van de dood heen,  

zijn voor elkaar een zegen. 
 

Jonge en oude mensen,  
die leven vanuit de hoop  

en die aan anderen tekens van hoop geven,  
werken mee  

aan een menselijke toekomst voor deze wereld,  
ze spannen de regenboog van trouw.  

ALLERZIELEN 
 
Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn, en vergeet niet dat zij 
kwamen langs de straten van de pijn, langs de wegen van het lijden, door het 
woud van de eenzaamheid naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toe-
bereid……….. 
 
In het bijzonder gedenken wij heel bewust degenen van wie wij het afgelopen 
jaar afscheid hebben genomen: Wij herdenken dit jaar in het bijzonder: 
 

¤ 27-04-1949 - † 08-11-2021 Mien Olischlagers - Schleepen  

¤ 05-03-1939 - † 09-11-2021 Leo Olischlager 

¤ 24-09-1935 - † 21-11-2021 Jo Schreuders  

¤ 20-05-1941 - † 25-01-2022 Dries Horbach 

¤ 24-07-1936 - † 27-01-2022 Herbert Kaczorowski 

¤ 06-08-1936 - † 17-02-2022 Mientje Dumont - Noteborn 

¤ 04-05-1943 - † 29-07-2022 Sjef Kuijpers 

¤ 26-05-1951 - † 21-07-2022 Margriet Meertens-Horbag 

¤ 23-08-1947 - † 04-08-2022 Harry Meertens 

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


AGENDA VOOR DE MAAND OKTOBER 
(Voor intenties zie onze website of   

de kerkberichten in de plaatselijke pers) 
 

OKTOBER 2022 - WERELDMISSIEMAAND 2022: KIBERA 
 
Zaterdag 1 oktober 19.00 uur - 27ste Zondag door het jaar. 
Lezingen: Habakuk 1, 2-3 + 2, 2-4 en Evangelie: Lucas 17, 5-10.  
 
Donderdag 6 oktober 19.00 uur - door-de-weekse mis 
Voorganger: Kapelaan Siju. 
 
Zondag 9 oktober 09.30 uur - 28ste Zondag door het jaar  
Viering H. Dionysius, herdenken van overleden leden Harmonie Excelsior; 
tevens kermiszondag, 
Lezingen: 2 Koningen 5, 14-17 en Evangelie: Lucas 17, 11-19.   
 
Donderdag 13 oktober 19.00 uur - door-de-weekse mis 
Voorganger: Kapelaan Siju. 
 
Zaterdag 15 oktober  19.00 uur - 29ste Zondag door het jaar.  
Lezingen: Exodus 17, 8-13 en Evangelie: Lucas 18, 1-8.   
 
Donderdag 20 oktober 19.00 uur - door-de-weekse mis 
Voorganger: Kapelaan Siju. 
 
Zaterdag 22 oktober 19.00 uur - 30ste Zondag door het jaar  - 
Wereldmissiedag.                 
Lezingen: Jezus Sirach 35, 12-14 + 16-18 en Evangelie: Lucas 18, 9-14. 
 
Donderdag 27 oktober 19.00 uur - door-de-weekse mis 
Voorganger: Kapelaan Siju. 
 
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur - 31ste Zondag door het jaar - 
Allerheiligen 
Lezingen: Wijsheid 11, 23 - 12, 2 en Evangelie: Lucas 19, 1-10. 
 
Zondag 30 oktober 15.30 uur -  Allerzielendienst 
Aansluitend zegening van graven op begraafplaatsen 

ROZENKRANS (7 OKTOBER) 
  
De liturgie viert op 7 oktober het feest van de heilige maagd Maria van de 
Rozenkrans. De instelling van dit feest herinnert aan de overwinning op de 
Turken bij Lepanto in 1571. Deze werd namelijk aan het rozenkransgebed 
toegeschreven. Het feest dat al langer bestond, werd in 1716 voor heel de 
Kerk verplicht. Paus Pius X (1903-1914) dateerde het op 7 oktober. 
  
Bloemenkrans 
De rozenkrans is, hoewel tegenwoordig steeds minder in gebruik, een ge-
bedssnoer. Er bestaan verschillende gebedssnoeren, zowel in de katholieke 
devotie als in andere godsdiensten. De meest gebruikte katholieke rozen-
krans heeft vijf ‘tientjes’, die elk uit tien ‘Weesgegroetjes’ bestaan. Volgens 
het verhaal van de dominicaan Alanus de Rupe, professor in Zwolle en daar 
in 1475 overleden, zou de maagd Maria zelf de rozenkrans aan de heilige 
Dominicus hebben gegeven. 
 
Reeds in de middeleeuwen versierde men heiligenbeelden met een bloemen-
krans op hun hoofd. Dit was één van de vele vormen van heiligenverering. 
Vooral Maria kwam hiervoor in aanmerking. Later gebruikte men soms een 
kroontje van zilver of goud in plaats van een bloemenkrans, vooral bij gena-
debeelden. 
  
Rozen 
Maria kreeg vaak een krans van rozen, maar waarom juist deze bloemen? De 
reden is dat Maria symbolisch in verband werd gebracht met de roos. Zo 
noemde St. Bernardus haar de paradijselijke roos zonder doornen, omdat ze 
zonder zonden is. Rozen pasten dus bij Maria, wat ook blijkt uit veel middel-
eeuwse schilderstukken. Maar de rozen werden ook geestelijk opgevat. Het 
waren de Weesgegroeten die tijdens het gebed tot een krans werden samen-
gevlochten en aan Maria werden aangeboden. Nog in het Nederlandse Getij-
denboek van 1971 staat bij het Rozenkransfeest van 7 oktober in de oude 
Mariahymne: ‘Komt volken, plukt uit deze hof, schikt deze rozen tot boeket: 
biedt dat uw moeder aan tot lof, vlecht haar de krans van uw gebed.’ 
 
De rozenkrans symboliseert dus een natuurlijke krans van rozen, waarmee 
een Mariabeeld werd gesierd. Geestelijk opgevat, betreft het een bepaald 
aantal Weesgegroeten dat men bidt als eerbetoon aan Maria. 
  

Toon Brekelmans (†) 
Kerkhistoricus 



WERELDMISSIEMAAND 2022 IN EYS, WAHL-  EN NIJSWILLER.  
 

Op zondag 23 oktober 2022 is het Wereldmissiedag. Zoals gebruikelijk 
wordt er door de Stichting Missie Comité Eys, Nijswiller en Wahlwil-
ler een collecte gehouden. 
Dit jaar is de blik speciaal gericht op Kibera, de grootste sloppenwijk 
van Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Op slechts zes procent van de 
oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo’n 60 procent van de 
stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende ge-
bied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar 
schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. 
Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij 
waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De el-
lende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de 
medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar 
het nodig is.  
 

Linet Mboya is een van de bewoners van de 
slum. De alleenstaande moeder van drie kin-
deren zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, 
die anders op straat zouden moeten leven. 
Zuster Mary Wambui woont met haar ge-
meenschap van zusters al vele jaren in Kibera 
en heeft onder andere microkredietgroepen 
opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi 

leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis 
in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis.  
 

Hoe kunt u bijdragen? 
 

In oktober wordt huis aan huis een envelop bezorgd, waarin u een bij-
drage kunt doen. De enveloppen worden in de week van 24 oktober op-
gehaald door de leden van de Missoegroep Nijswiller (M.O.V.)  
Wanneer u onverhoopt niet thuis wordt aangetroffen, kunt u de envelop 
deponeren in de kerk of in de brievenbus van mevr. Lydia Jongkamp, 
Ireneweg 10, Nijswiller.  
 

U kunt ook een bijdrage overmaken via de bank op rekeningnummer 
NL33 RABO 0361 5389 28 o.v.v. “wereldmissiedag 2022”.  
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u een mail sturen naar 
jfmurlings@hotmail.com of  bellen met 06-50218760. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

DANKWOORD  
 
Dankwoord van emeritus-pastoor Rijnen op het einde van de feestelijke 
viering in de St. Agathakerk van Eys op 11 september j.l. 
 
“Pastor zijn voor en van mensen is een ‘wederzijdse aangelegenheid’.  Er 
zijn voor een pastor, pastoor, pastoraal werkende twee zaken belangrijk: 
dat hij/zij trouw is aan het Evangelie, de Goede Tijding, die in de H. 
Schrift, geschiedenis van God met ons,  zijn mensen, onder woorden is 
gebracht; en vervolgens dat de pastor(aal werkende) trouw is aan de 
mensen die aan hem/haar zijn toevertrouwd. Dat gold ook voor pastor 
Franssen en voor mij. Nu heeft Konrad Adenauer, de 1e Duitse Bonds-
kanselier, eens een, naar mijn mening, belangrijke uitspraak gedaan: ‘Es 
gibt nur diese Menschen, es gibt keine andere’. En als ‘de tijden verande-
ren en wij met hen’ (een oud Latijns spreekwoord) geeft dat de realiteit 
weer waarin wij mensen van nu leven. Toch blijft dat eerste ook van 
kracht: in de geschiedenis, ook die van nu, speelt de verhouding van ons 
met de God of goden die wij erop na houden. Voor ons, Christenen, vin-
den we daarbij een inspiratiebron in de H. Schrift, die we in onze samen-
komsten overwegen en waarnaar wij ons proberen te gedragen. Om onze 
gemeenschap als christenen te vieren breken we met elkaar Brood en Be-
ker, m.a.w. delen we met elkaar het leven, als teken voor onze wereld hoe 
wij Gods bedoelingen met zijn mensen verstaan. 
 

Zelf breng ik dank aan jullie allen, individuen, besturen, raden, kosters,  
koren, verenigingen, vrijwilligers al of niet in groepsverband, mensen uit 
ons dorp, gelovigen of niet, voor het draagvlak dat jullie voor mij hebben 
betekend waardoor ik het gevoel had er voor jullie te mogen zijn. Ik heb 
altijd het gevoel gehad dat het pastoor zijn een zinnige aangelegenheid 
was en is. En als ik dan toch aan het danken ben wil ik daar op de eerste 
plaats ook pastor Dré Franssen in betrekken, die vanaf 2008 tot nu toe 
een voortreffelijke collega is geweest, pastor bij uitstek. Hij kwam op een 
moment, dat ‘Wittem’ geen hulp meer kon verlenen. Dré als zegen van 
Boven. Het dankfeest van vandaag geldt dus ook hem. Hij en ik blijven 
waar we kunnen en het ons gegeven is beschikbaar als hulpkrachten in de 
zich ontwikkelende samenleving en gemeenschappen van m.n. christelijk 
geloven. 
 

Dit dankwoordje, zonder verdere details, moge voldoende zijn.  
Dank aan u allen.” 
 
A. Reijnen, emeritus-pastoor. 
 
 



EEN FANTASTISCH FEEST! 
 
Vol dankbaarheid denk ik terug aan de 11e september j.l. Pastor 
Franssen en ik mochten de dank in ontvangst nemen voor onze werk-
zaamheden. Er is in parochies van de gemeente Gulpen-Wijlre sinds 
1 januari van dit jaar een nieuwe bestuursconstructie met pastoor-
deken P. Bronneberg als pastoor, geassisteerd door de kapelaans Siju 
en Marthoma. Formeel is daarmee een einde gekomen aan mijn op-
dracht als pastoor en van de werkzaamheden van pastor A.  Franssen 
als assistent.  
 

Men wilde ons dank zeggen voor de 21 jaar en 21 dagen dat ik in 
Morgenster pastoor was en pastor Franssen dat hij al vanaf 2008 als 
assistent onder ons werkzaam was. Waar het pastorale team ons no-
dig heeft blijven we beschikbaar als hulpkrachten. 
 

Men wilde ons dus bedanken. En dat is op 
een overweldigende manier gebeurd. Een 
prachtige H. Mis met vier priesters aan het 
altaar: kapelaan Siju, pastor Franssen, rector 
Erinkveld van Wittem en mijzelf als oud-
pastoor; drie koren, afgevaardigden van de 
parochieraden van Eys, Nijswiller en 
Wahlwiller.  

 

Na de drukbezochte en prachtige viering in de kerk volgde de voor-
zetting van het feest op het terrein van fruitbedrijf Grooten. We wer-
den daarnaartoe gebracht door Harmonie St. Agatha en Schutterij St. 
Sebastianus. Het was er druk en gezellig, ondersteund door de Lim-
burgse Boerenblaaskapel. 
 

Als er dank gezegd moet worden dan ook aan allen, die het feest door 
hun aanwezigheid tot een prachtig feest hebben gemaakt. Maar onze 
dank is breder. Je kunt maar pastoor, pastor of kapelaan zijn als men-
sen/parochianen ook het draagvlak vormen voor je als mens en in je 
functie als kerkelijk voorganger. Dat is gebeurd in al die ruim 21 ja-
ren dat ik – ik spreek nu voor mezelf - jullie pastoor heb mogen zijn. 
Ook pastor Franssen leeft al jaren met onze mensen in de parochies 
mee en voelt zich thuis. En ook kapelaan Siju is heel goed ontvangen 
en voelt zich thuis. 
 

Vervolg >>> 

EEN FANTASTISCH FEEST!  (Vervolg) 
 
Een paar mensen mag ik misschien noemen, die zich bijzonder hebben 
ingespannen om het feest te doen slagen. Dat is Leon Grooten, die ons 
het terrein van zijn fruithandel ter beschikking stelde; Ad Broers, orga-
nisator van het feest en Leo en Myriam Seroo, die spijs en drank heb-
ben verzorgd. 
 

Het overheersende gevoel is dat van een diepe dankbaarheid. Maar ook 
de overtuiging, dat geloof en kerk met hun boodschap van liefde en so-
lidariteit mensen, gelovig en ongelovig (?) nog steeds samen kunnen 
brengen. Heel, heel hartelijk dank. Jullie hebben ons een onvergetelijke 
dag bezorgd.  
 

A. Reijnen, emeritus-pastoor, mede namens pastor A. Franssen en  
kapelaan Siju.     
 
 
NACHT DER ZIELEN 
 

Ook dit jaar vindt op 2 november a.s. weer de 
Nacht der Zielen plaats. Een programma waarin 
herdenken en herinneren van dierbare overlede-
nen centraal staat. Poëzie, verhalen, muziek en 
stilte geven stem aan het onzegbare. Velen van 
ons hebben ook dit jaar weer afscheid moeten 
nemen van mensen uit onze naaste of wijdere 
kring. Maar ook het verlies van langer geleden 
doet vaak nog pijn. We willen onze dierbaren ge-

denken door hun namen te noemen.  U kunt bij binnenkomst namen 
doorgeven.  
 

De Nacht der Zielen is dit jaar in Scala, de ontmoetingsruimte van 
Klooster Wittem.  
Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren is daarom verplicht. Dat kan 
via kloosterwittem.nl/agenda of bij de receptie van het klooster, tel 043 
4501741. Toegangsprijs is € 5,00.  
 

Meer info bij René Haustermans, rené.haustermans@kloosterwittem.nl 
of via de receptie van het klooster. 
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