
CONTACTBLAD 
 

Parochie H. Dionysius 

Nyswiller 

 

 November 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.  

ADVENT (naar C. Desoete)  
 

Advent moet een tijd worden 
die onrustig maakt: 

het durven zien van zoveel uitsluiting. 
Het moet een oproep worden 

om grondig iets te veranderen bij onszelf,  
bij onze eigen groep en in de grote samenleving.  

 

Advent moet een tijd worden 
om te leren 

ongeziene mensen zien. 
Je laten raken door het zwijgen 

dat over hun bestaan hangt 
en het je aantrekken. 

 

Kerstmis moet een begin worden 
van een nieuwe manier van leven, 

waarbij “ Ik zal er zijn voor u”  
in mensen zichtbaar wordt. 

Een nieuw begin van een lange weg 
van ommekeer en solidariteit, 

van gerechtigheid, 
van hoop en vertrouwen, 
van er zijn voor anderen. 

Zo wordt God mens!  

AGENDA VOOR DE MAAND NOVEMBER 
(Voor intenties zie onze website of  de kerkberichten in de plaatselijke pers) 

  
I.v.m. het verwarmen van de kerk zal de H. Mis vanaf donderdag 3 november tot 
nader order komen te vervallen. 
 

Zaterdag 05 november 19.00 uur - 32e zondag door het jaar 
Voorganger: Emeritus-pastoor Reijnen 
Lezingen uit 2 Makkabeeën 7, 1-2 + 9-14 en Lucas 20, 27-38.   
Intentie: Voor hen die offerden. 
 

Zaterdag 12 november 19.00 uur - 33ste Zondag door het jaar. 
Voorganger: Pastor Franssen 
Lezingen uit Maleachi 3, 19-20a en Lucas 21, 5-19. 
 

Zaterdag 19 november 18.00 uur - 34ste en laatste zondag door het jaar.  
Hoogfeest van Christus Koning van het heelal - Viering Ceciliafeest. 
Voorganger: Kapelaan Siju 
Lezingen uit 2 Samuël 5, 1-3 en Lucas 23, 35-43. 
Intentie: Als dankzegging voor een 50-jarig koorjubileum.  
 
Zaterdag 26 november 19.00 uur - Zaterdag in week 34 door het jaar. 1e  Zondag 
van de Advent (jaar A) 
Voorganger: Pastoor-deken Bronneberg 
Lezingen uit  Apocalyps 22, 1-7 en Lucas 21, 34-36 
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KUNNEN WE HET DOEN MET MINDER? 
 
Langzamerhand lijkt 
het tot ons door te drin-
gen, dat we ‘het met 
minder moeten gaan 
doen’. Maar dat is voor 
de duivel niet gemakke-

lijk. We willen er maar moeilijk aan. We waren/zijn het goed, 
heel goed, gewend. De meesten leefden in welvaart. We waren/
zijn – als we eerlijk zijn- verwend, zeker vergeleken met ande-
ren op onze aardbodem. Maar de covid-pandemie en de oorlog 
in Oekraïne hebben achter onze gebruikelijke manier van leven 
een groot vraagteken gezet. Het dagblad Trouw is een serie arti-
kelen gestart. Het laatste, dat van 17 oktober, droeg als titel 
‘Leven met genoeg’. Canadese wetenschappers hebben wat we 
verbruiken aan eten, spullen, energie omgerekend naar het 
‘grondgebruik’. Daaruit blijkt dat ieder van ons in onze wel-
vaart gemiddeld, de opbrengst van 5,7 hectare van onze aarde 
per jaar verbruikt. Het gemiddelde verbruik op aarde is 2,6 hec-
tare. Wij staan op de 6e plaats van landen die de planetaire gren-
zen het meest overschrijden. Eerlijk gezegd horen we dit soort 
dingen niet graag. Ons wordt een veel te groot verbruik verwe-
ten. Het liefst zouden we ons leven voortzetten van vóór de co-
vid-pandemie met alle welvaart van toen.   
 

Het liefst zouden we niet geconfronteerd worden met oorlogen, 
vluchtelingenstromen, armoede en klimaatproblemen. Maar de 
werkelijkheid  van nu vraagt van ons, individueel en collectief 
na te denken over hoe verder. We zijn wereldwijd kwetsbaar ge-
bleken (Covid-pandemie). We kunnen slachtoffer zijn van ge-
weld en oorlog  (Oekraïne). We blijken verantwoordelijk voor 
elkaar. Het valt niet mee.  
 
En toch:  Het zou wel eens kunnen zijn dat als we het kunnen 
opbrengen te leven met genoeg  we er ook innerlijk vrijer, rijker 
en fitter van worden . Ook  kunnen we er de levenskansen van 
minderbedeelden door vergroten. Het is de weg van het Evange-
lie, ook al zouden we het niet willen weten.   
 
A. Reijnen emeritus-pastoor          
 
 

LATEN WE ALLE KINDEREN EEN 
KANS GEVEN OP EEN  
GOEDE START IN HET LEVEN 
 

“1 op de 27 kinderen sterft voor het vijfde levensjaar” 
 

Tijdens deze adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerst-
mis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst 
van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in over-
vloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is 
nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun 
toewijding en hun liefde een verschil maken. 
 

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer 
kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie 
gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdra-
gen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich 
op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en 
kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven. 
 

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. 
In de periode van 26 november tot en met 17 december a.s. zal voor dit doel een 
collectebus achter in onze kerk worden geplaatst. Ook kunt u uw gift overmaken 
op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
Voor meer informatie zie https://www.vastenactie.nl/adventsactie. 

 
OPBRENGST COLLECTE WERELDMISSIEMAAND OKTOBER 

 

Op zondag 23 oktober 2022 was het Wereld-
missiedag. Zoals gebruikelijk werd er door 
de Stichting Missie Comité Eys, Wahl– en 
Nijswiller een collecte gehouden. Dit jaar is 
de blik speciaal gericht op Kibera, de groot-
ste sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad 

van Kenia. De ellende 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.  
 

De opbrengst van de collecte ten behoeve van de wereldmissie bedroeg 
dit jaar € 591,84  
 

Dank aan de missiegroep Nijswiller en alle gulle gevers. Dank ook aan 
diegenen die zich de moeite hebben getroost om hun bijdrage te deponeren op de 
collecteschaal, in het offerblok of hebben bezorgd op het adres Ireneweg 10. Nog-
maals hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 



ZORG 
 

Er gebeurt veel goeds door mensen die liefdevol samenleven en zorgen voor 
elkaar in klein en groot verband. Waarachtig leven samen is van groot belang 
ook voor ieder van ons individueel. We zijn immers sociale wezens. Het be-
tekent ook dat we samen door de crises heen moeten die ons overkomen, 
maar die de mens ook zelf kan veroorzaken. 
 

Over het algemeen leggen we de verantwoordelijkheid voor het goed omgaan 
van de crises bij onszelf. Maar we verwachten daarbij ook veel, soms wel-
licht teveel, van onze overheid.   
 

De laatste tijd wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de jeugd tussen 13 
en 25 jaar waarvan groot deel te maken heeft met depressies en gevoelens 
van eenzaamheid. Dat is m.i. verontrustend. De coronaepidemie wordt aan-
gewezen als een van de oorzaken. Zij was een grote belemmering bij het el-
kaar kunnen ontmoeten op scholen en in verenigingen. Maar ook verschijnen 
minder gunstige berichten over thuissituaties van jongeren. Er zou te weinig 
echte aandacht voor hen zijn, te weinig gesprekke; er zouden hen te weinig 
handvatten geboden worden. Er zou te weinig ruimte-gevend maar ook te 
weinig sturend draagvlak zijn.  Dat stelt ons voor de vraag: Hoe gaan we als 
samenleving met onze jeugd om? Hoe zouden we, bijvoorbeeld, hun weer-
stand tegen tegenvallers, die ons – en dus ook hen- in het leven overkomen, 
kunnen versterken? Gelukkig  denkt men bij een mogelijk nieuwe coronagolf  
niet onmiddellijk aan schoolsluiting. Jeugdigen kunnen elkaar dan gewoon 
blijven ontmoeten. Maar dat heft de noodzaak van een goed draagvlak thuis 
op school, in verenigingsverband en samenleving niet op. Ouders, leerkrach-
ten en verenigingsbesturen doen heel vaak hun uiterste best. Maar aandacht 
en hulp vanuit (een goed geestesklimaat in)de samenleving lijken belangrijk 
te kunnen zijn?   
 

Ik schrijf dit artikeltje voor onze parochiebladen en websites bedoeld voor 
iedereen die het lezen wil maar vooral ook voor alle medechristenen. We 
kunnen geraakt worden door allerlei crises, maar ook door de jongerenpro-
blematiek. Het Tweede Vaticaans Concilie wijst er ons op, dat ‘Vreugde en 
hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag, vooral van armen en van 
hen die hoe dan ook te lijden hebben, zijn evenzeer de hoop, het verdriet en 
de angst van de leerlingen van Christus: er is niets onder mensen te vinden, 
dat geen weerklank vindt in hun hart’. (Pastorale Constitutie ‘Vreugde en 
hoop’ (Gaudium et spes n 1). Christenen leven samen met anderen van ver-
schillende godsdiensten en levensbeschouwing.  Nood van mensen zoals 
energiecrisis, milieuproblematiek, angst voor oorlog, maar ook jongerenpro-
blematiek nodigen ons uit tot meedenken en waar mogelijk meedoen.   
 

A. Reijnen emeritus-pastoor 

WAAR ZOUDEN WE HET MET JONGEREN OVER KUNNEN 
HEBBEN? 
 

Paus Franciscus brengt op een idee door zijn catechese tijdens de algemene 
audiëntie van 12 oktober. De paus is bezig met een serie over ‘de onder-
scheiding van de geesten’. Hoe kom je erachter wat goed voor je is en waar? 
Hij wijst tijdens zijn ontvangst  op 12 oktober over. Onze verlangens zijn 
vaak van verschillende aard, van een goede maaltijd t/m een gelukkig en 
zinvol leven. De paus vat al die verlangens samen: het verlangen is een 
soort ‘heimwee naar volheid, dat nooit volledige bevrediging vindt en,  als 
gelovige zegt hij, is het een teken van de aanwezigheid van God in ons’. Het 
verlangen is niet beperkt tot een ogenblik. Het gaat op een of andere manier 
verder. De paus noemt het een ‘kompas’. Het verlangen geeft het leven rich-
ting.  
 

Mij lijkt dat we het met onze jongeren zouden kunnen hebben over ‘waar zij 
naar verlangen’. Waar zien ze naar uit?. De volgende vraag die we zouden 
kunnen stellen is: hoe jongeren hun diepere verlangen om iemand van bete-
kenis te worden willen verwerkelijken? Wil je dat de vervulling van je ver-
langens je in de schoot geworpen wordt en wat zie je als je eigen opgave, je 
eigen verantwoordelijkheid?  
De paus meent: ‘Het verlangen maakt je sterk, maakt je moedig, doet je ver-
der gaan omdat je wil bereiken wat je verlangt’. Hij kent veel waarde toe 
aan wat men zelf wil, aan de eigen inzet. Natuurlijk is daarbij de vraag hoe 
daarbij geholpen kan worden?  
 

Paus Franciscus wijst daarbij op de herhaalde vraag van Jezus in het Evan-
gelie: ‘wil je genezen worden?’; ‘wil je gezond worden?’; ‘wat wil je dat ik 
voor je doe’. Hij spoort daarbij aan niet te klagen, niet over wat anderen niet 
of te weinig doen; maar ook niet over het eigen tekort schieten. ‘Wanneer 
jullie klagen, wees dan waakzaam, want het is bijna een zonde, omdat het ’t 
verlangen niet doet toenemen’, maar eerder je verlamt. ‘We moeten waak-
zaam zijn het verlangen niet te verdorren’. Maar ‘neem ook de tijd om rustig 
na te denken bij de duizenden voorstellen, projecten, mogelijkheden waar-
mee we bekogeld worden en die niet toelaten kalm in te schatten wat we 
echt willen’. 
 

Tenslotte het standpunt van de gelovige paus Franciscus: ‘God heeft een 
groot verlangen ons deelachtig te maken aan zijn volheid van leven’. 
Misschien dat het bovenstaande inspiratie kan bieden om in gesprek te gaan 
met onze jongeren. Nog altijd geldt ’onze jeugd heeft de toekomst’. Daar 
kan niet genoeg aandacht voor zijn. (Gepubliceerd in Kerknet,be; 12 okto-
ber 2022).   
 

A. Reijnen emeritus-pastoor. 



ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
 
In het boek Prediker staat: "Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd 
voor alles wat er is onder de hemel. Een tijd om geboren te worden en een 
tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd 
om te rouwen en een tijd om te dansen." (Prediker: 3, 1-4) 
 

In onze kerk is het een oude traditie om in de maand november de overle-
denen te gedenken. Is het vanwege de vallende bladeren en de koudere 
temperaturen dat onze gedachten uitgaan naar de dood? In de ontwikkeling 
van het leven, kijk naar de cirkel van de natuur, is het nodig dat bladeren 
afsterven als voeding om vervolgens nieuw leven tot stand te brengen. De 
natuur is een onderdeel van Gods schepping. Als gelovige mensen weten 
wij dat wij als mensen verrijkt zijn door de verbinding met de Heilige geest 
die blijvend maakt. We gedenken daarom dat het leven is veranderd, 
maar niet beëindigd. 
 

Als we Allerheiligen en Allerzielen vieren, gedenken we allen die gestor-
ven zijn. We bidden voor de mensen die onder ons hebben geleefd en ons 
leven op de een of andere manier hebben beïnvloed. We gedenken vooral 
onze familie en vrienden, onze buren en collega's. En we openen ons hart 
op een speciale manier voor hen die rouwen om de doden. Het is belangrijk 
om voor hen als medemens een troost te zijn in liefdevolle aanwezigheid. 
 

Allerheiligen en Allerzielen hebben een veel langere geschiedenis. Het is 
een traditie met wortels in de vroege Kerk om onze overleden dierbaren te 
gedenken, en allen die volgens christelijke gelovigen wereldwijd in de he-
mel leven, in de gemeenschap van de heiligen. Velen van ons bezoeken 
rond Allerzielen de graven van hen die ons na aan het hart liggen. Het be-
zoeken van graven ter gelegenheid van Allerzielen kan ons helpen troost te 
vinden in onze pijnlijke verliezen. We bidden dat de ziel van onze dierbare 
in het Goddelijk Licht mag zijn. De binding met zijn geest is dan speciaal 
voelbaar, waardoor gedachten naar deze persoon uitgaan, soms wel een 
geestelijk gesprek gevoerd kan worden en men tot rust of inspiratie kan ko-
men. Deze daad is ook een baken in ons leven. Het staat stil in ruimte en 
tijd en herinnert ons er onveranderlijk aan dat ons aardse leven beperkt en 
eindig is. We hebben betrouwbare bakens van liefdevolle geestelijke ver-
bondenheid hard nodig in onze moderne, sterk versnelde wereld, te midden 
van de wervelwind van voortdurende veranderingen en onzekerheden. 
 

Allerheiligen en Allerzielen zijn niet alleen langdurige tradities. Deze heili-
ge dagen zijn sterk met elkaar verbonden omdat de hoop van het christelijk 
geloof zijn oorsprong vindt in de belofte dat na onze dood een nieuw, heilig 
leven begint in de hemel, waartoe wij allen zijn uitgenodigd.!!!!!!!! 
 

Kapelaan Siju 

OPBRENGST AFSCHEIDSFEEST EM. PASTOOR TON REIJNEN 
 
De opbrengst van de giften b.g.v. het afscheidsfeest op 11 september van in-
middels emeritus pastoor Ton Reijnen was € 5.210,- . Hartelijk dank voor 
deze gulle geste ! 
Dit bedrag was bestemd voor de scholing en begeleiding van 
“kindermoeders” in Congo. Zie onderstaand hun reactie:  
 

Beste pater Reijnen, 
 

Was dit even schrikken deze morgen.  Er was maar even 5.210 euro gestort 
door het kerkbestuur van Eys. Ik had nooit gedacht zo’n mooi bedrag te ont-
vangen. Lieve Ton, hiermee kan ik een aantal nieuwe naaimachines bestellen, 
reparaties aan bestaande machines laten uitvoeren en ook enkele performan-
te broderie en overlockmachines kopen.  Daarnaast zal ik ook de lesgeefsters 
van enkele parochies een jaar kunnen betalen.  Die kosten lopen namelijk 
heel erg op nu we in elke parochie deze opleiding aanbieden. We hebben al 
meisjes die aangenomen zijn in echte naaiateliers en nu zelf geld verdie-
nen.  Daarnaast zijn er nog steeds meer dan voldoende kandidaten om deze 
opleiding te volgen. Hartelijk dank dus voor uw gift die absoluut goed be-
steed gaat worden. Nogmaals hartelijk dank in naam van de Congolese kind-
moedertjes, jonge meisjes en weduwen.  
 

Hartelijke groet,   
 

Lieve Droogmans  Verantwoordelijke projecten Congo. 
 
COMMUNIE AAN HUIS  
 

Op elke eerste vrijdag van de maand wordt de H. Communie rondgebracht 
voor de parochianen die niet naar de kerk kunnen komen. Hiervoor kan men 
zich bij dhr. M. Pricken (043-4512373) of kapelaan Siju (0618242777) aan-
melden.  

 
OVERLIJDEN 
 

Dinsdagmorgen 25 oktober is Leo Meesters, echtgenoot van onze oud-
dorpsgenote Gerda Klerks, op 72 jarige leeftijd plotseling thuis in Landgraaf 
overleden. 
 

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 29 oktober in onze paro-
chiekerk St. Dionysius, aansluitend gevolgd door de begrafenis op het kerk-
hof alhier. 
 

Wij wensen zijn echtgenote Gerda en overige familieleden en bekenden heel 
veel sterkte toe. 


