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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.   

WEES ELKAAR TOT LICHT! 
 

Mooi motto voor ons allemaal, zeker om in de praktijk te 
brengen. 
Er zijn natuurlijk verschillende soorten licht die wij aan 
elkaar kunnen geven. Aandacht is ook licht. Soms kan een 
gesprek waarin met aandacht wordt geluisterd, licht bren-
gen in een vast-gelopen situatie. Het goede is dan als de 
opzet van het gesprek niet is  dat een oplossing of uitzicht 
moet worden gevonden. Het op een rijtje zetten van ge-
voelens en bevindingen is vaak voldoende om tot klaar-
heid te komen. Je ziet het dan opeens, het licht. Het blijkt 
allemaal niet zo erg te zijn, maar omdat er geen licht in je 
gedachtegang zit, is er geen uitkomst. Licht kan dus ook 
overdrachtelijk zijn in de betekenis van een opmerking. 
Maar wij van de kerk kunnen ook Licht bedoelen met een hoofdletter, 
Dat Licht wensen wij elkaar allemaal, zeker in deze donkere tijden. 
We hebben dat Licht heel erg hard nodig om vooral alle problemen in de sa-
menleving aan te kunnen. 
 

Wij verwachten dat het Licht ons zal leiden. 
Gezegende en vreugdevolle Kerstdagen. 

 

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


DECEMBER 
 

Zaterdag 3 december 19.00 uur - 2e zondag van de Advent 
Lezingen uit Jesaja 11,1-10 en Matheus 3,1-12 
Voorganger Emeritus-pastoor T. Reijnen 
 

Zaterdag 10 december 19.00 uur - 3e zondag van de Advent - Zondag Gaudete 
Lezingen uit Jesaja 35,1-6a.10 en Matheus 11,2-11  
Voorganger Emeritus-pastoor T. Reijnen 
Deze mis wordt opgeluisterd door het houtblazersensemble van Harmonie Excelsior. 
 

Vrijdag 16 december 14.00 uur - Eucharistie met boeteviering voor 
Ouderenvereniging van Wahl- en Nijswiller. 
Iedereen is welkom. 
Lezingen uit Jesaja 56, 1-3a.6-8 en Jojannes 5, 33-36 
Voorganger Kapelaan Siju 
 

Zaterdag 17 december 19.00 uur - 4e zondag van de Advent, tevens boeteviering 
i.v.m. Kerstmis 
Lezingen uit Jesaja 7,10-14 en Matheus 1,18-24 
Voorganger pastor A. Franssen 
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
 

Zaterdag 24 december 21.00 uur - Kerstmis (hoogfeest), Nachtmi 
Lezingen uit Jesaja 9,1-3.5-6 en Lucas 2,1-14 
Voorganger Emeritus-pastoor T. Reijnen 
Deze mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Erik 
Lemlijn. 
 

Zondag 25 december 09.30 uur - Kerstmis (hoogfeest), Dagmis 
Lezingen uit Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-18 of 1-5.9-14 
Voorganger Emeritus-pastoor T. Reijnen 
Deze mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Erik 
Lemlijn. 
 

Zaterdag 31 december 19.00 uur - H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 
Lezingen uit Jesaja 7, 10-14 en Matheus 1, 18-24 
Voorganger kapelaan Siju 
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
 

Zaterdag 7 januari 19.00 uur - Hoogfeest Openbaring des Heren 
Voorganger kapelaan Siju 
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.. 
 

Wij wensen u prettige kerstdagen, 
een zalig kerstfeest 

en een gelukkig Nieuwjaar. 

DE DRUK VAN HET MOETEN  ‘SCOREN’. 
 
15 November vertrok het Nederlands elftal 
naar Qatar. Ze waren er klaar voor coach 
Louis van Gaal en spelers. De coach kon be-
schikken over jonge en over ervaren spelers. 
Ze waren allemaal fit, zeer gemotiveerd, de 
onderlinge atmosfeer was prima. Zo is de 
situatie  ‘van binnen; een situatie die afhan-
kelijk van de resultaten kan veranderen.  Er 

is echter ook druk van buiten, van de fans, van het publiek. Er is sinds de 
jaren vijftig van de vorige eeuw met sport hoe langer hoe meer geld ge-
moeid: salarissen van spelers en staf, accommodaties, spelersbus, reclame-
materiaal enz. Het publiek eist waar voor zijn geld, succes, de eerste plaats 
of een plaats in de top, minstens handhaving. Teleurstelling uit zich tegen-
woordig vaak in uitingen van geweld of vernieling. Klaarblijkelijk appel-
leert de rivaliteit, die bij sport hoort, aan destructieve instincten in de mens. 
Dat is een kwalijke ontwikkelingen in de sport, die door professionaliteit in 
de beoefening ook veel positiefs met zich mee heeft gebracht.  Menige elf-
talspeler kost het als hij/zij niet scoort zijn plek, de coach menigmaal zijn 
kop. Als je te zeer afhankelijk raakt van ‘het moeten scoren’ ben je een on-
gelukkige mens. De druk van buiten is namelijk groot, voor menigeen té 
groot. Teleurgesteld en gekwetst verdwijnt menigeen van het veld. 
 
Het ‘moeten scoren’ speelt zich overigens ook af op economisch, in de po-
litiek en op  maatschappelijk terrein. Mensen moeten van zichzelf menig-
maal een topniveau halen en/of staan onder druk van buiten om dat te ha-
len. Niet iedereen is daartoe in staat. Een negatieve  waardering voor hun 
mens-zijn heeft te maken met hun onvermogen om de van hen verlangde 
prestaties te leveren. Hun inkomen is vaak navenant. Zou het geluk in de 
wereld niet toenemen als we de-gebruikelijke-maatstaven-voor-waardering 
relativeren ten behoeve van waardering voor mensen-in-hun-er-zijn’. Zou-
den we daardoor niet anders gaan ‘rekenen’.  Dat zou ook meer beantwoor-
den Gods waardering voor de mens, zoals die in Jezus en zijn Goede 
Nieuws aan de orde komt. Kerstmis is het feest Gods waardering voor ‘de 
mens in ons’ zichtbaar geworden in de menswording van het kind Jezus on-
der ons.  
 
A. Reijnen, emeritus-pastoor   



WAT IS ONS ONZE VRIJHEID WAARD? 
 

Mijn medebroeder Joseph Römelt, tot voor kort, ondanks de ziekte MS 
waaraan hij leed, professor aan de Universiteit van Erfurt, schreef een be-
hartenswaardig boekje ‘Freiheit als Geschenk’. Hij gaat uit van de ge-
schiedenis van Duitsland sinds de 2e wereldoorlog t/m eenwording van 
het land door de Val van de Muur en constateert aan de hand daarvan:  
 

‘Vrijheid is een groot geschenk. ‘Het is de voorwaarde voor een 
vervuld en menselijk leven in veiligheid en geluk. En toch is die 
vrijheid ook een moeilijke opgave en een uitdaging’.  
 

Vermoedelijk ervaren wij dat ook in onze huidige situatie. We worstelen 
nog met de gevolgen van de coronapandemie en regelmatige is er vrees 
voor een nieuwe golf; we worden geconfronteerd met oorlogen en geweld 
wereldwijd en nu ook in Europa. Oekraïne is van zijn vrijheid is beroofd. 
Onze eigen vrijheid wordt bedreigd. We betalen nu al een hoge prijs door 
onze afhankelijkheid tot voor kort van Russisch aardgas en olie. Ons geld 
is minder waard bij het doen van inkopen. Het kost veel mensen moeite  
bij alle krimp een goede, nieuwe balans te vinden tussen inkomsten en 
uitgaven. Velen van ons hoefde niet zo nauw te kijken. We waren het im-
mers goed gewend. De neiging die (materiële) welvaart te behouden is 
daarbij niet onbegrijpelijk. Maar daarvoor kiezend zouden we er wel eens 
bekaaid af kunnen gaan komen. Immers, degenen, die neiging hebben tot 
baas spelen hebben immers nooit genoeg. Ze verlangen van anderen 
steeds meer onderworpenheid. Mensen raken hun ware vrijheid kwijt. De 
oorlogen van 1940-1945 en die van nu in Oekraïne en elders in de wereld 
politieke regimes als het communisme en dictaturen zijn er een bewijs 
van.  
 
Koesteren we derhalve onze vrijheid als een kostbaar geschenk, dat de 
moeite waard is en moeite mag kosten; een vrijheid, die de basis is voor 
volwaardig menselijk handelen in overeenstemming met Gods plan toen 
Hij ons in den beginne schiep. Hij schonk ons onze vrijheid en zag tóen 
dat het goed was. En vergeten we niet al degenen, die hun leven ingezet 
hebben en nog inzetten voor de vrijheid van hun medemensen. Tijdens 
ons-gezamenlijk-op- weg-zijn door het leven, kunnen we ook door woes-
tijn moeten. Het kan ons, zoals indertijd in de Bijbel gebeurde, terug doen 
verlangen naar de vleespotten van de slavernij  (zie Boek van de Uit-
tocht). Het zou ons doen vergeten, dat we bestemd zijn voor het ‘beloofde 
land’ met vrijheid van leven.  
 
A. Reijnen, emeritus-pastoor   

ADVENT 

 

Beste mensen, over een paar dagen begin-

nen wij met Adventstijd. Dat betekent dat 

Kerstmis nabij is. Dit is normaal gespro-

ken een tijd van het jaar waarin families 

en vrienden samenkomen in een geest van 

vreugde, liefde en hoop. Een traditie die 

eeuwen geleden zou zijn begonnen met 

een echte os, een echte ezel en een echte 

kribbe, samengebracht op kerstnacht in een grot in een Toscaans bos in 

Assisi. Elk jaar in december worden de beeldjes in alle soorten en maten 

nog uit hun opslagplaats gehaald: het jaarlijkse ritueel van het plaatsen 

van de kerststal kan beginnen. En als de stal  in combinatie met een ver-

sierde kerstboom eenmaal staat, is het eigenlijk al een beetje Kerstmis. 
 

Kerstmis is het feest van de vrede. Helaas is die vrede vaak ver te zoeken. 

We leven in een verwarrende tijd waarin ons gevoel van veiligheid op de 

proef wordt gesteld. Een tijd vol conflicten, met oorlogsaanvallen en toe-

nemende verharding. Kerstmis biedt ons een moment van bezinning. Hoe 

hiermee om te gaan? We mogen er nog steeds vanuit gaan dat naastenlief-

de, respect voor de medemens en verantwoordelijkheidsgevoel voor de 

wereld waarin we leven geen tradities van het verleden zijn, maar op-

dracht voor de toekomst. Dit is misschien meer dan ooit waar in een  

wereld waarin het individu en de eigenbelang staat te vaak centraal. We 

moeten voorkomen dat angst en onzekerheid het laatste woord hebben.   
 

Het kerstverhaal herinnert ons eraan dat door de duisternis het Licht altijd 

schijnt. Het Licht dat ons wijst naar de geboorte van Jezus. De herders 

kwamen op dat Licht, de koning kwamen van verre. Ook zij vonden het 

Licht. Zo kan kerstmis een Licht punt zijn in onze duistere tijd. 
 

Ik wens ons allen een goede voorbereiding op het Kerstfeest. 

 

Kapelaan Siju 

 



ZANGKOOR ST. CAECILIA NIJSWILLER ONDERSCHEIDT 
50-JARIGE JUBILARIS 

 
Het kerkelijk zangkoor St. Caecilia uit Nijswiller 
heeft afgelopen zaterdag tijdens de mis één van haar 
leden onderscheiden met de 50-jarige erepenning 
van de Gregorius vereniging. Mevrouw L. Vaessen-
Boumans is dit jaar 50 jaar lid van het koor en dat 
mag gevierd worden. Zij trad toe tot het koor in 
1972, toen meerdere vrouwen lid werden van het 
koor. Het tot dan toe mannelijke zangkoor besloot 
ook vrouwen toe te laten en werd zodoende een ge-

mengd zangkoor. 
 

We zijn mevrouw Vaessen dankbaar dat zij zich al die jaren heeft in-

gezet voor de vereniging en feliciteren haar nogmaals met dit uitzon-
derlijke jubileum. 

 

KERSTACTIVITEITEN OP 17 EN 18 DECEMBER A.S.  

 

Op zaterdag 17 december vindt op het dorpsplein 
aan de Kerkstraat te Nijswiller weer het evene-
ment  "Um d'r Krisboom" plaats. Aanvang is rond 
15.00 uur. De kinderen kunnen knutselen en aan-
sluitend is er een optocht. Om 17.00 uur is er mu-
ziek en eten en drinken. 

 
De dag erna, zondag 18 december, vindt - rekening houdend met de finale 
van het WK voetbal -  om 19.00 uur in de aula van het voormalige Sophia-
num het jaarlijkse kerstconcert van harmonie Excelsior plaats. Dit jaar met 
als thema "foute kerst". 

 
OVERLIJDEN 

 

Op zaterdag 3 december is Gerda Schmeets-Kleijnen in de 
leeftijd van 88 jaar overleden. 
 

Zaterdag 10 december om 11.00 uur is de begrafenisdienst van 
Gerda.  
De zeswekendienst is op zaterdag 21 januari 2023. 

INZAMELACTIE VOOR DE VOEDSELBANK OOK IN NIJSWILLER 
 

Dit jaar zamelt de Paus Franciscusgroep 
van de St. Gertrudisparochie van Wijlre en 
de St. Petrusparochie van Gulpen ook in 
Nijswiller voedsel in voor de voedselbank. 
 

Met het inzamelen van lang houdbare pro-
ducten helpen wij samen gezinnen in Lim-
burg die helaas niet in deze eerste levens-
behoefte kunnen voorzien. 

 
Wij met z’n allen kunnen er voor zorgen dat er ‘wat meer spek op de ribben’ 
komt van de Voedselbanken, zodat zij een buffer kunnen vormen voor dié 
momenten dat zij geen aanvoer van middelen hebben. Dit is hard nodig om-
dat steeds meer supermarkten de “good to go” producten zelf gereduceerd 
verkopen en er dus minder aanvoer is richting de voedselbank! 
 
Boodschappenlijstje 
Op het boodschappenlijstje staan dit jaar: pasta, bakolie/olijfolie, rijst, blik-
groente, blikken vlees, houdbare zuivel in pakken, koffie en thee, aardappel-
puree (pak), houdbaar broodbeleg (o.a. jam, hagelslag, stroop), soep in blik, 
vruchtensap (pak) en maandverband. 
 
Parochiecentrum in Wijlre en kerk Gulpen als inleverpunt 
U kunt van woensdag 30 november tot en met zaterdag 10 december terecht 
in het parochiecentrum van Wijlre aan de Holegracht 27: 
·         van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur 
·         dinsdag ook tussen 9.30 en 11.00 uur en donderdag 1-12 en 8-12 tot 
20.00 uur 
·         zaterdag 3-12 en 10-12 van 12.00 tot 16.00 uur. 
Inleveren kan ook overdag achter in de kerk van Gulpen, die overdag steeds 
open is. 
 
Voor en na de kerkdiensten in Wijlre en Nijswiller kunt u ook achter in de 
kerk uw bijdrage achterlaten. 
Voor vragen kunt u bellen met 043-4500008 of 06-22290092. 
 
U doet toch ook mee! Samen voor de Voedselbank! 
 
NB: De doos/dozen zal/zullen  in het begin van januari in Nijswiller worden 
opgehaald. 


