OVERLIJDEN OUD-DORPSGENOOT
Wij ontvingen het droevige bericht dat onze ouddorpsgenoot Leo Olischlager op 9 november jl.
plotseling is overleden. Leo Olischlager is 82 jaar
geworden.
Hij was gedurende 72 jaar lid van Harmonie
Excelsior en erelid van deze vereniging.
De uitvaart heeft i.v.m. de huidige omstandigheden in
besloten kring plaatsgevonden.
Wij wensen Anja en Frans en andere familieleden, vrienden en bekenden
veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
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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N u d aa gt h e t in h e t oo s t e n
He t ko mt, h et zal er ko men ,
zoals h et is v oorz egd:
het rijk van onze dro men;
de pad en word en re cht .
Het ko mt , wi j zie n het pri lle
ontroerende b egin .
Als wij de vrede willen .
dan tre kt di e b ij ons in .
Zo wordt he t toc h nog waarh eid ,
het ou de v isioen .
De vred e ko mt tot klaarhe id
als wij de vred e do en.
Wi e ogen h ee lt e n oren ,
die maa kt zi chze lf nu kl ein :
dan wordt h et lic ht geboren
dat ons g eluk zal zij n.
Nu daa gt het in h et ooste n,
het licht s chijnt ov eral ;
het ko mt d e volk en troost en ,
die eeu wig h eers en zal .
Mi chel van de Plas

ADVENT en KERSTMIS in coronatijd.

OUDJAAR EN NIEUWJAAR.

Wordt het een sobere decembermaand dit jaar? De maatregelen om de 4e
coronagolf binnen de perken te houden lijken dat met zich mee te brengen.
Het was al merkbaar bij de Sinterklaasintocht, die was sober. Ook (een
aantal) kerstmarkten en -evenementen gaan niet door of in slechts in afgeslankte vorm. Koren schorten hun repetities (weer) op en zijn met anderhalve meter afstand niet in staat tot uitvoeringen. In de dag- en streekbladen wordt dagelijks melding gemaakt van afgelastingen. Het is voor velen
een tegenvaller. We zijn er immers aan gewend geraakt, dat er op veel
plaatsen in de donkere dagen ‘van alles te doen’ is. Nu dat niet het geval is
en we daar weinig aan kunnen veranderen komt de vraag naar boven: kan
dat ook positief uitpakken? ‘Er is meer rust in de tent, dat heeft ook zijn
waarde’, hoor ik dezer dagen iemand zeggen. Daarmee zegt hij indirect
ook, dat het leven van alle dag de nodige inspanning vergt en aandacht
vraagt. Tot rust komen is er dan vaak niet bij. En rust en stilte zijn belangrijk om bij jezelf terecht te komen en bij wat in je leeft. Het gaat om je eigen ‘menswording’ in plaats van door van alles en nog wat geleefd te worden. ( Terzijde: zou gebrek aan rust en stilt niet de oorzaak kunnen zijn van
de mentale problemen van veel jongeren? Komen ze nog wel aan zichzelf
toe bij alle prikkels die op hen afkomen en waarop ze menen in te
‘moeten’ gaan??

Ook 2021 is -op een paar weken na- voorbij, zoals alle tijd voorbijgaat,
zoals ook wij voorbij gaan. Terugkijkend op 2021 moet je constateren dat
er weer veel gebeurd is in de wereld, in onze samenleving, in de omgeving
waarin we leven; kranten, tijdschriften, TV geven een terugblik; maar ook
de meesten van ons kijken terug, zeker als we ervaringen hebben opgedaan die ons diep raken. In het algemeen kunnen we vaststellen, dat het
coronavirus dit jaar weer zijn stempel op ieder heeft gedrukt. Het virus
heeft niet alleen voor velen fysieke gevolgen gehad, maar ook mentale. Er
is ook heel wat verschil van mening aan het licht gekomen omtrent thema’s als vrijheid en verantwoordelijkheid, gekoppeld al of niet aan vaccinatie en het wel of geen gevolg geven aan door overheid getroffen maatregelen. Er is een groot verschil aan het licht getreden t.a.v. waarden en normen en/of de interpretatie daarvan. De protesten in de samenleving duidden op frustratie, teleurstelling en gevoelens van achterstelling. De coronamaatregelen boden de gelegenheid die te uiten. Dat gebeurde niet altijd op
een vreedzame manier. Er was overigens ook veel goeds te melden. Denken we aan de inzet van ziekenhuis- en zorgpersoneel, aan de vele spontane hulp bij de overstromingen deze zomer in onze regio. Denken we aan
het meeleven met elkaar in verdrietige omstandigheden van het leven als
ziekte en overlijden, en bij pech in het ondernemen ten gevolge van coronamaatregelen. De betrokkenheid op elkaar kreeg gelukkig weer een
impuls. Er leeft nog veel goeds onder ons. Het valt te hopen dat we volhouden er te zijn voor elkaar. En dat geldt dan het nieuwe jaar 2022. We
hopen op een stabiele regering, waarvan het beleid gericht is op het welzijn van allen in onze samenleven. We worden weliswaar hoe langer hoe
meer gewaar, dat we deel uitmaken van een grotere wereld dan de onze.
We zullen allemaal onze bijdrage moeten leveren aan, bijvoorbeeld, de
beheersing van de opwarming van de aarde, de bestrijding van armoede en
geweld, het vluchtelingenprobleem, de wereldwijde beheersing van het
coronavirus. Onze individuele vrijheden nemen een belangrijke plaats in
ons waardenpatroon maar vragen om in balans te blijven met onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Het nieuwe jaar houdt beloften in, maar zal
ons ook voor opgaven stellen. Christenen staan vertrouwvol in het leven.
Bij alles wat ons overkomt en bij alles wat we ondernemen geloven we
immers in Gods hand te zijn. De geboorte van het Christuskind is een teken van Gods betrokkenheid op ons, zijn mensen. Uit zijn levensloop kunnen we leren dat al hetgeen we uit liefde doen eeuwigheidswaarde heeft.
Mede namens pastor Franssen en onze kerkbesturen wens ik u van harte
een voorspoedig 2022.

Het woord ‘menswording’ doet denken aan Kerstmis, de geboorte
van het Jezuskind; voor de christen ‘Gods menswording onder ons’; teken
van Gods liefdevolle betrokkenheid op ons en onze gang door het leven. In
het geboorteverhaal van Lucas, in het driekoningenverhaal van Matteüs, in
de inleiding op het evangelie bij Johannes wordt de betekenis van dit Mensenkind op verschillende manieren aangegeven. Hij is en wordt ervaren als
‘Woord van God’ tot ons; als ‘weg, waarheid en leven’, als ‘licht in de
duisternis’, een duisternis, die het licht niet aannam. De Advent (komst) is
de voorbereiding op het komen van het Kerstkind. Die ‘komst’ kan ook in
ons een plaats krijgen als we zijn manier van leven proberen na te volgen.
De geboorte van het Kerstkind houdt een uitnodiging en eigenlijk ook een
oproep in om een goed mens te zijn, een mens van liefde, een mens van
mededogen en barmhartigheid, een mens van gerechtigheid en vrede.
Snakt de wereld niet naar dit soort mensen? Proberen wij van die mensen
zijn. Mede namens pastor Franssen, ons clusterbestuur en kerkbesturen van
harte gezegende kerstdagen ook al zijn die wellicht –gezien de te verwachten maatregelen- gedwongen soberder dan normaal.
A. Reijnen, pastoor

A. Reijnen, pastoor.

TIJDENS DE ADVENT
kunt u op websites van onze parochies op de dinsdag en de vrijdag teksten
vinden ter bezinning als voorbereiding op Kerstmis.
KERSTVIERING THUIS
Onze Gezinsmiswerkgroep werkt aan een Kerstviering Thuis voor degenen
die mede uit vrees voor besmetting niet willen/kunnen deelnemen aan een
kerkelijke viering. De ‘thuisviering’ zal verspreid worden via website, kerken en basisschool. De gezinnen van Nijswiller en Wahlwiller, die geen eigen basisschool meer hebben worden verwezen naar de website.

OVERLEDENEN IN DE MAAND NOVEMBER:
8-11-2021 Mien Olislager -Schleepen - 72 jaar. Corr. adres Kremerstr.14
- 6466 JD kerkraden
9-11-2021 Leo Olischlager - 82 jaar. Corr. adres Anja Ploemen Olischlagers, Veldekestr. 10- 6269 EE Margraten.
20-11-2021 Ellie Groenveld-Wolvekamp - 76 jaar. Kerkstraat 25 - 6286
CA Nijswiller.

AFGEDWONGEN STILTE, aantasting van welzijn voor de een, weldaad
voor de ander?
De overheidsmaatregelen ter bestrijding van de 4e coronagolf hebben ervoor
gezorgd, dat het maatschappelijk en cultureel leven grotendeels plat ligt. De
een vindt het wel goed vanwege minder verplichtingen en stress en vanwege
meer rust en meer stilte. Voor de ander die het uitgaansleven nodig heeft
voor zijn/haar welzijn is de afgedwongen stilte een kleine ramp.
Niet iedereen blijkt geroepen het leven in stilte te leven als een monnik. Leo
Disch, benedictijn van de abdij van Mamelis, zegt in een interview in de zaterdagse katern van De Limburger op 13 november dat je tot zijn soort gereguleerd-leven-in stilte geroepen moet zijn, ‘anders word je knetter gek’.
Maar kluizenaar en Cisterciënzer monnik Guerric Aerden meent dat ‘de
hang naar het alleen zijn in ieder mens zit, het zich terugtrekken uit de samenleving ‘om in de stilte tot zichzelf te kunnen komen’ (Nummer 16 van
‘KLOOSTER’ Magazine, herfst 2021, uitgave Adveniat, p.13). Dat zou betekenen, dat ook de ‘’ evenementenmens’ zijn momenten van alleen zijn en
stilte kent. Wellicht overkomen die hem/haar. Maar ze moeten waarschijnlijk voor dat type mens niet te lang duren en niet afgedwongen worden anders wordt hij/zij ‘knettergek’. En toch zou een ‘afgedwongen stilte’ wel
eens het gevolg kunnen zijn van toename van de besmettingen met het coronavirus. Wordt dat een kleine ‘ramp’ of kan er ook iets goeds het gevolg
van zijn. Misschien dat ook de ‘actieve mens’ zichzelf bewust kan worden
van ‘de stilte die hem/haar bij tijd en wijle willens-nillens overkomt. De
Franse filosoof Gabriël Marcel (1889-1973) was van mening, ‘dat de mens
pas in de stilte zichzelf toebehoort. En de Braziliaan F. Araujo schrijft: ‘een
mens, die in staat is tot stilte is in staat het leven te leven’. De moeite van
het overwegen waard tijdens door de coronamaatregelen ‘afgedwongen
stilte’.

21-11-2021 Jo Schreuders - 86 jaar. Oude Maastrichterweg 15.L - 6271
EA Gulpen
De crematie vond plaats in besloten kring op maandag 29 november in het
crematorium Walpot.

A. Reijnen, pastoor

Voor meer informatie zie https://www.vastenactie.nl/adventsactie

ADVENTSACTIE 2021

Iedere twee minuten overlijdt een moeder
In deze adventsperiode vragen we dit jaar 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 overvloed en dat op een dag alle
mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders
daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van
1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen
met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar projecten
die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom.
In de periode van 27 november tot en met 19 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.

AGENDA VOOR DE MAAND DECEMBER

AGENDA VOOR DE MAAND DECEMBER (Vervolg)

Zaterdag 4 december 2021 19.00 uur - 2e zondag van de Advent.
Lezingen uit: Baruch 5, 1-9 en Lucas 3, 1-6.
Met medewerking van organist Ton Notermans.
Intenties:
Jaardienst voor mevrouw Fien Schoonbrood en overleden familieleden. (Stg).
Voor Jan Savelberg. (Brt. Höfkensweg).
Voor Corry Vluggen - Krings. (Off).

Zaterdag 25 december 2021 (Vervolg)
Intenties:
Voor ouders Hubert Debije en Agnes Debije - Larik, overleden kinderen en Jan
Lukassen.
Voor ouders A. Bröcheler - Smeets en overleden kinderen.
Voor ouders Huub Hornesch en Bertie Hornesch - Debije. (Vanw. Kinderen).
Voor Corry Vluggen - Krings. (Off).

Zaterdag 11

december 2021 19.00 uur - 3e zondag van de Advent
Lezingen uit: Sefanja 3, 14-18a en Lucas 3, 10-18.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intenties:
Jaardienst voor Joep Debije.
Jaardienst voor Frans Baumans.
Voor ouders Piet Maassen en Wiesy Maassen – Crutz. (Brt. Kerkstraat).

Vrijdag 17 december 2021 14.00 uur - Eucharistieviering met
boeteviering voor ouderenvereniging van Wahl- en Nijswiller
Lezingen uit: Genesis 49, 1a-2. + 8-10 en Matteüs 1, 1-17.
Misintentie voor Ouderenvereniging van Wahl en Nijswiller.
Na afloop kerstmiddag in Aula voormalig Sophianum aan de Hofstraat.
(Onder voorbehoud van coronamaatregelen).
Zaterdag 18 december 2021 19.00 uur - 4e zondag van de Advent, tevens
boeteviering i.v.m. Kerstmis
Lezingen uit: Micha 5, 1-4a en Lucas 1, 39-45.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intentie: Voor hen die offerden.
Vrijdag 24 december 2021 21.00 uur - Kerstmis (hoogfeest), Nachtmis.
Lezingen uit: Jesaja 9, 1-3. + 5-6 en Lucas 2, 1-14.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Intenties:
Voor Sjeng Lukassen.
Voor ouders Herman Zinken en Lisa Zinken - Keijdener.
24 December voor Maria Franssen – Vaessen. (Off).
Voor Maria Franssen – Vaessen. (Off).

Zaterdag 25 december 2021 09.30 - 1ste Kerstdag. Geboorte van de
Heer.
Lezingen uit: Jesaja 52, 7-10 en Johannes 1, 1-18.
Met medewerking van organist Ton Notermans
Vervolg>>>

Maandag 26 december 2022 - 2de Kerstdag geen mis.
Zaterdag 1 januari 2022: geen H. Mis.
Zondag 2 januari 2022 om 09:30 uur H. Mis. (Driekoningen).
(Voor het welzijn van de parochie).
Voorstellen door pastoor Reijnen van Diaken Vins SiJu. Nieuwe aanstaande
Kapelaan.

OPBRENGST COLLECTE WERELDMISSIEMAAND 2021
In oktober heeft de collecte plaatsgevonden
voor de missie.
Dit jaar stond deze in het teken van het
pastorale werk in Guinee (West-frika).
De opbrengst van deze actie bedroeg voor Nijswiller € 209,=.
Het totaalbedrag voor Eys, Nyswiller en Wahlwiller bedroeg € 1.466,86.
Het missie-comité Eys, Nyswiller en Wahlwiller bedankt iedereen die
bijgedragen heeft aan dit mooie resultaat.
STA OP VOOR DE VRIJHEID OM TE GELOVEN!
In 62 landen van de 196 landen wereldwijd worden mensen - vaak minderheden - geconfronteerd met zeer ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid. Vooral Christenen zijn relatief vaak doelwit. Om die reden kleurden
woensdag 24 november, op RedWednesday© tientallen kerken in Nederland
en honderden kerken en andere gebouwen wereldwijd rood. Ook onze St.
Dionysiuskerk werd daarom rood aangestraald.
Helpt u mee om aandacht te vragen voor dit 'vergeten' mensenrecht?

