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INFORMATIEBRIEF ‘MORGENSTER’ 2017. 
 

DAG PAROCHIANEN,  
Aan het begin van 2017 lijkt het zinnig om jullie te 
informeren over de ontwikkelingen die zich het afgelopen 
jaar hebben voorgedaan en over plannen voor de toekomst. 
Ik nodig iedere geïnteresseerde parochiaan uit om mee te 
denken en zijn of haar ideeën in te brengen, via het 
mailadres van de pastorie in Eys, schriftelijk, of anderszins 
in gesprek met leden van de kerkbesturen. En, wellicht 
wordt het langzamerhand tijd voor een vergadering in de 
verschillende parochies van ons samenwerkingsverband.  
 

WIJ GAAN SNEL DOOR DE TIJD. 
De eerste maand van het jaar is al voorbij. Zo snel gaan we 
door de tijd. Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen zijn 

voorbij. De actualiteit vraagt onze aandacht en naast werk en gezin staat nu Carnaval bij 
velen in de belangstelling. Zo snel leven we in de tijd, die ons ter beschikking staat. 
Maar het Vredeslicht, in Bethlehem ontstoken, over Wenen door scouts naar Nederland 
gehaald, door kerkbestuursleden uit de kathedraal van Roermond  naar onze parochiekerken 
en van daaruit ook door parochianen naar hun huizen gehaald, dat Vredeslicht blijft hopelijk 
onze levensweg verlichten te midden van de spirituele en morele duisternis, die wij ook in 
deze tijd ervaren in oorlog en geweld in onze wereld, dichtbij en veraf.  
 
We gaan snel door de tijd. Na carnaval is het alweer gauw Pasen. Zo gaat we snel door de 
tijd, jaar in jaar uit. Hoe gaan we met de ons gegeven tijd om? 
 
Het wordt TIJD VOOR INFORMATIE. 
‘Hoe gaat het met onze parochies en hoe kijken we tegen de toekomst ervan aan?’ 
Voorafgaand aan alle beschouwingen past ons dankbaarheid t.a.v. al degenen, die onze 
parochies overeind houden en t.a.v. al degenen, die met veel inzet werken aan het welzijn 
van de bewoners van onze kernen. Onze parochies beschikken nog altijd over een groot 
aantal toegewijde vrijwilligers voor alle sectoren waarop onze parochies verondersteld 
worden actief te zijn: eredienst, doorgeven van de Goede Tijding (Evangelie), dienstbaarheid 
aan elkaar en zorg voor kerken, begraafplaatsen en overig bezit.  Prachtig toch. 
 
INFORMATIE. 
 
‘MORGENSTER’, 
ons (kleine) samenwerkingsverband van de parochies  Nijswiller, Wahlwiller en Eys. 
Op de heuvel boven onze drie dorpen daar waar ze aan elkaar grenzen op ‘de Karstraat’, lag 
de boerderij van de familie van de Berg de ‘Morgenster’ geheten. Toen we een naam aan het 
zoeken waren voor onze kleine cluster van samenwerkende parochies schoot iemand van 
ons de naam ‘Morgenster’ in gedachten. Het leek ons een mooie naam. Sinds april 2016  
noemen we ons samenwerkingsverband daarom ‘Morgenster’, de kleine cluster van de 
parochies Nijswiller, Eys en Wahlwiller. 
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Eigenlijk zijn door de Blauwdruk 2010-2020 van ons bisdom grotere clusters of 
samenwerkingsverbanden voorzien. Zo zouden de parochies van de gemeente Gulpen-
Wittem een groot cluster van 9 parochies vormen met 2 priesters als voorgangers. Men is 
echter in de staf van ons bisdom uitgegaan van de voorhanden werkelijkheid. Bovendien 
erkende men in ons bisdom de waarde van het kerkgebouw in de kernen in de landelijke 
gebieden. De kerkgebouwen zijn vaak identiteits- en gezichtsbepalend voor de dorpskernen. 
Toch is samenwerking  nodig alleen al omdat vaak meerdere parochies het samen moeten 
doen met één pastoor en dat betekent al afstemming van de vieringen met elkaar. Zo 
hebben we op het ogenblik in de gemeente Gulpen-Wittem 2 samenwerkingsverbanden van 
drie parochies en een samenwerkingsverband van 2 parochies. Het betreft de kleine 
clusters: Nijswiller, Eys en Wahlwiller; verder Slenaken, Epen, Mechelen; en tenslotte 
Gulpen-Wijlre. De drie kleine samenwerkingsverbanden hebben allen één pastoor. Gulpen-
Wijlre heeft ook nog een diaken 
 

WAAROM SAMENWERKING? 
Daar worden verschillende redenen voor aangehaald: het afnemende aantal priesters, de 
krimp in het aantal kerk betrokken gelovigen en de minderheid, die christenen 
langzamerhand in de samenleving vormen.   
 

*Vaak wordt het priestertekort aangehaald als dé reden. Maar er zijn ook andere 

redenen. Een daarvan is het toegenomen besef, dat alle gedoopten in Christus ‘het 
volk van God’ uitmaken en verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de 
geloofsgemeenschap. Dus  niet alleen voorgangers, bisschoppen, priesters en diakens 
maken de kerk uit, maar alle gedoopten.  

Dat bewustzijn is gegroeid sinds de grote Kerkvergadering in het Vaticaan van 1962-1965  
Dat is wel wennen geweest en vaak nog. Want men was gewoon van  bovenaf ‘geregeerd’ te 
worden. Maar het resultaat van dat nieuwe besef is dat heel wat zogenoemde leken 
(pastoraal opgeleiden en vrijwilligers) pastorale en andere taken in de gemeenschappen van 
christenen vervullen. Het is overigens jammer dat het woord ‘leek’ vaak begrepen wordt als 
‘ondeskundig’. Het woord komt immers uit het Grieks en betekent ‘deel uitmakend van het 
volk’. Voor ons christenen betekent het: ‘deel uitmakend van het volk van God’.  
  

*Een verdere reden is de situatie van het christelijk geloven, zoals beleden en beleefd, 
in  de christelijke kerkgenootschappen,  in de verschillende steden en dorpen van ons West-
Europa. Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) kwam in december 2016 met het 
bericht, dat de percentages gelovigen en ongelovigen momenteel in ons land gelijk liggen, 
vijftig om vijftig. Het zijn statistieken en die zeggen over het algemeen weinig of niets over 
de inhoud van geloof of ongeloof. We kunnen ons altijd afvragen: wat bedoelt iemand die 
zegt gelovig te zijn? Wat bedoelt iemand die zegt ‘ongelovig’ te zijn?    
Duidelijk is dat de positie van de kerken, de instituten waarin  katholieken en protestanten 
hun geloof beleven, sterk veranderd is. De kerkbetrokkenheid is al een aantal jaren aan het 
afnemen ook al is men gedoopt. Het geloof in christelijke zin lijkt bij menigeen verdampt. De 
vraag komt boven hoe diep het geworteld was en is? De Goede Tijding (Evangelie) van Jezus 
wordt door velen niet (meer) gehoord. Daardoor is ook het besef van  de waarde en de 
rijkdom van het Evangelie niet (meer) aanwezig. Met als gevolg dat het gedoopt zijn ook 
geen gevolgen heeft voor het eigen leven. Het (samen) beleven van ons geloof zou vreugde, 
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troost, bemoediging en solidariteit moeten bieden in onze gezamenlijke gang door het leven. 
Maar klaarblijkelijk geldt dat niet (meer) voor iedereen. 
De veranderingen en de afname van de betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschappen   
hangt samen met de tijdgeest, die sterk ‘mens-, prestatie- en communicatie-in-het-hier-en- 
nu gericht’ is. Er wordt van veel kanten op ons  een appél gedaan; er is veel dat onze dagen 
kan vullen. We leven hier en nu waar we zijn. We beleven onze betekenis In de concrete 
bezigheden  van elke dag van werk, vrije tijd en in onze relaties. Vanuit onze christelijke visie 
zouden we het kunnen verstaan als het voldoen aan de opdracht die we in de schepping 
gekregen hebben: ‘Wees vruchtbaar en wordt talrijk,  bevolk de aarde en brengt haar onder 
je gezag’ (Boek van de Schepping hst 1, vers 28. Daarbij is voor de gelovige mens de 
schepping en daarmee ook zijn menselijk bestaan een gave van God. Er is een gevaar dat we 
ons de schepping zo toe-eigenen dat we erin opgesloten raken en daardoor onze Oorsprong 
gaan vergeten. Dat gebeurt als de mens zichzelf centraal stelt en de relatie me God als 
oorsprong uit het oog verliest. Ook de naaste wordt dan gemakkelijk vergeten.  
 

Onze bisschop Fr. Wiertz constateert in zijn Adventsbrief 2016 dat ‘privé veel mensen 
zich gelukkig voelen, maar als gemeenschap zijn we onvoldaan en onzeker. Onze 
levens zijn doortrokken door een “angstcultuur”. Mensen zijn bang van elkaar 
geworden’.  Hij meent ook, dat ‘een groeiend individualisme’ onze onderlinge 
saamhorigheid verlamt. De binding aan elkaar is vluchtig geworden, trouw een 
moeilijke opgave’. Verder zegt onze bisschop: ‘Deze onzekerheid vloeit uiteindelijk 
voort uit de verzwakking of zelfs het verdwijnen van het geloof in God. God, zijn 
openbaring in Jezus Christus, de kracht van zijn H. Geest.  Menigeen weet er maar 
moeilijk raad mee. Mensen proberen in onze tijd te leven zonder God. Zonder besef 
van zijn zorg, zonder gevoel voor zijn liefde. In het verlengde hiervan ook vaak 
genoeg zonder de eigen bekommernis om hem  of haar die toch onze medemens is. 
Is God niet langer onze Vader, dan zijn we niet langer broeders en zusters van elkaar. 
Dit ontbreken van God en de naast maakt angstig’.  

Onze bisschop vraagt zich af of we als christenen in deze angstcultuur mogen berusten.  Hij 
wijst op teksten in de Advent die vragen om ‘waakzaamheid’. We moeten ons ook niet door 
de angst laten verlammen. Niet voor niets zegt de engel, die de bevrijdende Kerstboodschap 
aan alle mensen van goede wil brengt ‘Vreest niet, want ik verkondig u een vreugdevolle 
boodschap: Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer’. Het ‘vreest niet’ komt in de 
Bijbel 365 keer voor. Dat kan betekenen dat die oproep iedere dag voor ons klinkt. 
 

*Door de krimp vormen wij, christelijk gelovigen langzamerhand een minderheid in de 

samenleving. Minderheden zoeken elkaar graag op voor de beleving van hun cultuur, hun 
van hun eigenheid, van hun rituelen en gebruiken.  
Aan samenwerking van onze parochies ondervinden christenen onderlinge steun bij de 
beleving van het door onze bisschop beschreven geloof en komt geloofsgemeenschap tot 
stand.  Er zijn dus alles bij elkaar meerdere redenen, die samenwerking van parochies 
noodzakelijk maken.  
 

HOE STAAN WE ER (als parochies en samenwerkingsverband) VOOR?    
De ontwikkelingen die we hierboven hebben geschetst raken ons allen, individueel en in 
parochieverband. Ook bij ons wordt de betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren minder.  
Overigens zijn de afname van betrokkenheid en toename van de onverschilligheid niet alleen 
een kerkelijk, maar ook maatschappelijk probleem. Sta maar eens stil bij de vraag hoeveel 
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dorpsbewoners er zijn, die het dorpse leven dragen. Vaak komen ze uit de oudere generatie. 
Nu is dat niet zo erg omdat die gepensioneerd zijn en tijd hebben. Maar de afwezigheid van 
jongeren die het estafettestokje overnemen is op de duur funest voor het dorpse leven met 
elkaar. Maar zo is het ook in het leven als kerkgemeenschap. Zonder jongeren verliest deze 
aan vitaliteit.  
 

Wat te doen als deze trend zo verder gaat en de afkalving doorzet? 
Laten we voorop blijven stellen dat we ertoe bestemd zijn om vrije mensen te zijn. We zijn vrij 
om de handreiking van God in het Evangelie aan te nemen, af te wijzen en ons er tegen te 
verzetten. Dat laatste kan gebeuren als de boodschap van Jezus ons te zeer ‘aan de prie’ 
komt. Verzet ertegen is niet vreemd, door heel het Evangelie speelt het een rol. We zijn nu 
eenmaal graag zelf baas.  
Maar, voor degenen, die Hem en zijn Evangelie aannemen leeft Jezus en zijn model van 
leven. Hij heeft, ons leven delend, laten zien dat God van ons houdt. Hij is de bron van ons 
vertrouwen, van ons geloof in het leven, van de manier waarop wij proberen als vrije 
mensen  vanuit de liefde te leven.  Het zal m.i. niet zo zijn, dat christelijk geloven en kerken,  
instituten van christelijk geloven, verdwijnen, daarvoor zijn ze te waardevol als belofte, als 
uitdaging, als inspiratiebron voor het leven, en als drager van vruchten van menselijkheid, bij 
alle falen in verleden, heden en toekomst.  Christenen moeten blijven getuigen van de hoop 
die in hen leeft, ook in de situatie van krimp. De theoloog. Eric Borgman schreef een 
lezenswaardig boek ‘Waar  blijft de kerk’ waarin hij nadenkt over opbouw van de kerk in 
tijden van afbraak’. Ik ben er voorstander van, dat we als christenen de moed niet verliezen, 
ons best doen als waarachtige christenen te leven en werken aan de opbouw van onze 
christengemeenschap    
 

Hoe zal het verder gaan? 
 Mij lijkt dat het twee kanten op kan gaan.  

1. De verdamping van kerk en geloof zet verder  door, hetgeen te verwachten lijkt.  De 
gevolgen ervan zullen ervaarbaar zijn voor ons christenen in ons individuele en 
maatschappelijke leven, in onze positie in de samenleving. Christenen vormen een 
minderheid. Hun betekenis in het maatschappelijke debat wordt geringer. Waarden 
als respect, mededogen en begaan zijn met elkaar, barmhartigheid en vergeving, 
eenvoud en bescheidenheid zullen er waarschijnlijk niet op vooruitgaan. Zakelijkheid,  
marktwerking zijn dominant. Geert Mak beschrijft in zijn boel ‘Hoe God uit Jorwerd 
verdween’ de oorzaak en de gevolgen van het verdwijnen van God.  In de 
mensengeschiedenis, gaat dat menigmaal samen met decadentie, afname van de 
betekenis van waarden en normen en teloorgang van beschaving. Zo ging bv. het 
Romeinse Rijk ten onder. Daarna wordt de ontstane leegte gevuld met nieuw elan en 
vernieuwend herstel van waarden ofwel door krachten in het eigen volk ofwel door 
inbreng van andere volken. Gaat het bij ons ook die kant op? 

 

2. Er komt een kentering. Ook dat is mogelijk. Stilstaan bij wat er in onze wereld 
allemaal aan het gebeuren is en erover nadenken kan tot inkeer brengen en tot 
pogingen om waarden die dreigen verloren te gaan op eigentijdse wijze weer voor 
het voetlicht te brengen. In het Jorwerd van Geert Mak lijkt God in een vestiging van 
de Oud Katholieke kerk opnieuw tot leven gekomen te zijn. 
 

Onder de as smeult er nog wat aan vuur. Contacten met mensen die van geloof en kerk 
vervreemd zijn wijzen uit dat in hen vaak nog sporen aanwezig zijn van goede herinneringen. 
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Ze ervaren in de huidige manier van leven een zekere leegte bij alle beroep dat de moderne 
samenleving op hen doet. Naar hun gevoel worden ze geleefd. Ze herinneren zich bv. de 
voorbereiding op eerste Communie en Vormsel en de feestelijke vieringen daarvan in de 
kerk. Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar er was een gevoelde band tussen ons 
en een grotere werkelijkheid, die Werkelijkheid van God. Ze herinneren zich hun 
grootouders, die met hen baden vóor en ná tafel. Ook dat had wat. Er was van dat gebed 
dank uitgegaan voor het eten dat op tafel stond, dat weliswaar door oma was klaargemaakt, 
maar toch ook ‘gekregen’ was. Het had allemaal iets vertrouwenwekkends. Zonder dat men 
het misschien onder woorden kon brengen was het een ‘beleving van iets goeds’. Het besef 
in de geloofsgemeenschap, dat wij, mensen, geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis gaf 
aan het leven een inbedding in een Werkelijkheid, groter dan wijzelf.  
Maar, van dit soort belevingen groeiden ze in de loop van de tijd weg. De dingen van alledag 
vroegen alle aandacht. En dat doen de dingen van de dag nog steeds.  
Niet alles daarin wekt echter vertrouwen, integendeel, veel maakt onzeker, ongerust en 
bezorgd. En in die onrust stelt men zichzelf vragen, zoals uit gesprekken van en met 
parochianen van nu blijkt: ‘Zijn we bezig met wat werkelijk belangrijk is’? ‘Raken we onszelf 
niet kwijt onder de druk van alles wat op ons afkomt’? ‘Hoe blijf ik in balans’? Als we ervaren 
wat er wereldwijd en dichtbij gebeurt komt de vraag naar boven, of wij -op onszelf 
aangewezen- in staat zijn een wereld tot stand te brengen waarin ieder een plaats heeft en 
tot zijn/haar recht komt ? Herinneringen aan vroeger deel uit te maken van een grotere 
Werkelijkheid, Gods Werkelijkheid kunnen dan onder de as vandaan komen.    
  

Als ik teksten uit de bijbel onder ogen krijg van profeten uit het verre verleden dan 
valt op hoezeer mensen steeds op zoek zijn naar de juiste weg door het leven. Hoe 
het volk van God in zichzelf en in de dingen van de dag verstrikt kan raken, de weg 
kwijt raakt en God vergeet. Dan gaat het niet goed met het volk. De profeten sporen 
aan tot inkeer. Maar ook dan is er weerstand,  zijn de lontjes kort en laat men zich 
maar moeilijk gezeggen.  

Maar als de inkeer komt als een terugkeer naar God en zorg voor elkaar, dan blijkt God altijd 
bereid om God van zijn volk te zijn, inspirator ook van sociale gerechtigheid;  dan gedraagt 
het volk zich opnieuw als volk van God. Dan gaat het weer goed met het volk.  
Er (b)lijkt een zich in alle tijden herhalende cyclus te zijn van heil en onheil, van zich toekeren 
en afkeren, van schuld, spijt en boete, van inkeer en opnieuw beginnen.   
 

Het lijkt niet onmogelijk dat de huidige situatie in onze wereld uitnodigt tot toenemende 
bezinning rond de vraag: Wat is belangrijk en wat niet. Waar komen we vandaan en waar 
gaan we heen. Waarom leven we eigenlijk en waartoe zijn we instaat? Tot hoever reikt onze 
verantwoordelijkheid? Wie of wat is de bron? Hoe gaan we om met onze beperktheid, onze 
eindigheid en met het probleem van goed en kwaad? Het lijken kernvragen van ons bestaan 
waarmee men bezig kan zijn maar waaraan men ook in de beslommeringen van alledag 
voorbij kan leven.  
 

Christenen van vroeger en nu ontlenen aan hun geloof in het Evangelie een bepaalde kijk 
ook op hedendaagse vragen. Mogelijk voltrekt zich als reactie op de afkalving een kentering 
waar  in toenemende mate mensen zich bezig houden met levensvragen en met de kern van 
ons geloven als christenen? Ook in ons samenwerkingsverband van parochies gebeurt dit in 
oudergesprekken, groep volwassenencatechese, lectoren, verschillende soorten beraad. 
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Mocht de kentering bredere vormen aannemen dan zijn er in ons midden allerlei individuen 
en groepen, die als een gist kunnen werken, als een lamp, die zoekers kunnen verlichten.     
 
WAAR HOUDT CLUSTER ’DE MORGENSTER’ ZICH MEE BEZIG? 
Intussen werken we aan de opbouw van geloof en geloofsgemeenschap in deze tijd van 
krimp. We zijn in de ‘Morgenster’ een samenwerkingsverband van parochies aangegaan.  
 

Hoe krijgt dat gestalte?  
Rob Kanters, secretaris van het kerkbestuur van Nijswiller en ambtelijk secretaris van ons 
clusterbestuur, heeft een overzicht gemaakt van de structuur van ons parochiecluster. Hij 
geeft aan, dat we een clusterbestuur ‘Morgenster’ hebben met de pastoraatsgroep als 
adviesorgaan. De verschillende werkgroepen kunnen daar hun ideeën kwijt. De 
kerkbesturen van onze drie parochies blijven van betekenis bij de beoordeling van de 
voorstellen tot samenwerking. Bovendien staan een groot aantal vrijwilligers in onze 
parochies ten dienst van de samenwerking van onze parochies en en de parochies zijn er een 
groot aantal vrijwilligers werkzaam.    
 

1. Bestuur 
‘De Morgenster’ heeft sinds april 2016  een overkoepelend bestuur bestaande uit Bèr 
Gootjes (Nijswiller), Boudewijn Wierts (Wahlwiller), Ben Grooten (Eys), ambtelijk secretaris 
Rob Kanters (Nijswiller). Als pastoor ben ik voorzitter. Het is vooral een groep die probeert 
een pastoraal beleid uit te zetten voor de drie kernen samen. Maar de kerkbesturen van de 
drie afzonderlijke parochies hebben de mogelijkheid om de besluiten/adviezen van het 
overkoepelend bestuur te beoordelen of ze stroken met het belang van hun eigen parochie 
of kern. Bij een negatief oordeel moeten ze wel met argumenten komen. 
 

2. De kerkbesturen 
*Het kerkbestuur van de Cunibertusparochie van Wahlwiller bestaat momenteel uit: H.   
Pelzer vicevoorzitter en penningmeester, B. Wierts secretaris en de leden D. Vluggen en J. 
Knubben. 
 
 *Het kerkbestuur van de Dionysiusparochie van Nijswiller bestaat momenteel uit B. Gootjes 
vicevoorzitter, R. Kanters secretaris, J. Boumans penningmeester en de leden L. Jongkamp-
Vitor, M. Pricken, I. Braun- Berends. Erekerkbestuurslid maar volop functionerend J. Sijben. 
 
*Het kerkbestuur van de Agathaparochie van Eys bestaat uit B. Grooten vicevoorzitter, 
secretarisvacanture voorlopig ingevuld door erekerkbestuurslid A. Broers, D. Smeets 
penningmeester, J. Niessen-Berger, J. Görtzen, T. Lahaije. Erekerkbestuurslid maar volop 
functionerend is H. Huynen. 
 

3. Pastoraatsgroep 
Al jaren beschikken we over een pastoraatsgroep.  Ze is ontstaan in Eys, maar sinds de 
samenwerking tussen onze parochies groeit maken er ook parochianen van Wahlwiller en 
Nijswiller deel van uit. Samen denken we na over vragen die betrekking hebben op wat we 
zouden kunnen doen om het geloofsleven te ondersteunen of te verbeteren. Het gaat dan 
over de terreinen waarmee onze parochies zich bezig (dienen te) houden: eredienst, 
verkondiging, geloofsverdieping en dienstbaarheid.  Werkgroepen kunnen, zoals u in het 
schema kunt zien, in de pastoraatsgroep hun ideeën kwijt. De pastoraatsgroep is een 
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adviesorgaan van het overkoepelend bestuur/de kerkbesturen. Van de groep maken deel 
uit: Th. Dahlmans, José Nass-Vaessen, José Niessen-Berger (kerkbestuur), Arthur Prakken 
(Eys), Wim Hendriks (Wahlwiller), M. Pricken en B, Gootjes (Nijswiller). (B. Gootjes  is sinds 
kort verkast naar het overkoepelend bestuur)  
Merken we wat van het bestaan van een ‘pastoraatsgroep’? 
Een van de al uitgevoerde adviezen had betrekking op de al een paar keer in het 
Redemptoristenklooster van Wittem op zaterdag van 9.00-12.00 gehouden 
bezinningsmorgen voor parochianen ter voorbereiding op Kerstmis.  
Een ander advies heeft betrekking op het samenbrengen van jonge ouders, of ouders in 
verwachting van een kind, voor een gesprek ter voorbereiding van de doop. Dit idee was 
afkomstig van het dekenaal catechetisch beraad, dat zich bezig houdt met initiatieven ter 
verdieping van ons geloven. De pastoraatsgroep heeft he idee overgenomen en doorgesluisd 
naar de besturen. We hebben immers goede ervaringen met het samenbrengen van ouders 
van de eerste communicanten (3x), de ouders van vormelingen (2x) en kandidaten voor een 
kerkelijke huwelijkssluiting. Samen nadenken en spreken over geloven, het kennisnemen van 
elkaars opvattingen werkt positief. De besturen beoordelen de adviezen en nemen er een 
besluit over. 

Het advies is inmiddels besproken en aangenomen door het overkoepelend bestuur en 
de kerkbesturen. We maken momenteel een plan van uitvoering. 

 

4. Wat doen de zogenoemde ‘werkgroepen’? 
*Er bestaat een gezamenlijk halfjaarlijks liturgisch beraad.  

Leden daarvan zijn leden van diverse koren en andere betrokkenen bij de eredienst: Odiel 
Direcks (Wahlwiller) Leo Klerks en Andries Delnoy (Nijswiller); Marij Pasmans, Theo 
Dahlmans (secretaris), Alf Franken, Marielle Beckers (voorlopig) (Eys).  
In het Liturgisch Beraad bekijken we de door Th. Dahlmans gemaakte jaar schema’s van 
elkaars vieringen, elkaars plannen. We vragen ons af hoe we de vieringen  kunnen 
garanderen, hoe we kunnen aansluiten bij elkaar, of en hoe we elkaar als parochies van 
dienst kunnen zijn. ‘Donna Voce’ van Wahlwiller heeft al gezongen in Eys, het kerkelijk 
zangkoor van Eys heeft al gezongen in Nijswiller. Het werkt positief zulk een uitwisseling van 
koren. Ook is er indien nodig hulp bij avondwake aan de vooravond van een uitvaart. Er 
wordt nagedacht over het zo aantrekkelijk mogelijk maken van de vieringen. Uitgangspunt is 
steeds, dat de gemeenschap die aanwezig is viert, waarbij weliswaar een voorganger nodig 
is, maar de nadruk toch op de gemeenschap ligt. Daarbij is steeds de vraag aan de orde hoe 
we de vieringen aantrekkelijker kunnen maken en sterker van beleving. 
 

NB. Ter onmiddellijke voorbereiding van de van onze kerkelijke vieringen doen de kosters 
noodzakelijk werk. Meestal zijn het (voormalige) leden van de kerkbesturen die de 
werkzaamheden verrichten. Vroeger waren er kostersopleidingen tijdens welke de 
kandidaten ingevoerd werden in de zeer gedetailleerde voorschriften m.b.t. de eredienst. 
Onder onze kosters is er nog één die een dergelijke opleiding heeft gevolgd, n.l. Leo van 
Mullekom, de koster van Eys   
 
Onze koren, die al jarenlang zorgen voor levende muziek in onze kerken, ondersteund door 
de onze (vaste) organisten H. Weijenberg Nijswiller), L v. Mullekom en A. Senden-
Vanhommerig (Eys). Het zijn de Schola Cantorum van Wahlwiller, Donna Voce uit Wahlwiller;  
kerkelijk zangkoor St Cecilia (Nijswiller); Kerkelijk zangkoor St Cecilia, vrouwenkoor Octavia, 
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Hanzon Vocaal en Kinderkoor Eys. Ze worden geleid door respectievelijk Fr. Ackermans, H. 
Gerrekens; R. Senden; J. Kokkelmans, J. Smeets en A. Franken.  
Alle koren hebben behoefte aan aanvulling van onderop. Het is een punt van zorg. Het zou 
kunnen zijn dat het gemis aan koren pas voelbaar wordt, ook voor de leefbaarheid van 
parochies en dorp als de koren zouden uitsterven, respectievelijk geen aanwas meer 
hebben.  
 

*Een al 35 jaar functionerende werkgroep is de gezinsmiswerkgroep in Eys, die 
vieringen organiseert in samenwerking met basisschool Klavertje Vier en indien mogelijk met 
het kinderkoor ter voorbereiding op de grote feesten Kerstmis en Pasen, bij de start en het 
einde van het schooljaar en bij bijzondere gelegenheden zoals het feest van de H. Agatha en 
Allerzielen. Elke vrijdagmorgen in de Advent komt heel de school naar de viering. Ook neemt  
een aantal ouders en grootouders deel. De vieringen worden door de kinderen met 
aandacht gevolgd en als mooi ervaren. De interesse voor de andere gezinsvieringen is van de 
kant van  ouders en kinderen geringer. Soms komen alleen de kinderen, die teksten lezen of 
muziek maken. Dat is jammer, omdat vieringen een functie vervullen in de godsdienstige 
opvoeding van de kinderen. Er zijn in de parochies Wahlwiller en Nijswiller ook wel 
initiatieven geweest, die een tijdlang hebben standgehouden, ook in samenwerking met de 
basisschool St Jozef/de Driesprong, maar langzamerhand nam de animo af. Nu de 
basisschool uit Wahlwiller gefuseerd is met die van Mechelen. 
Bij alles wat we ondernemen is het van belang dat er parochianen te vinden zijn die ervoor 
gaan. 
   
  *Voor de verzorging van de lezingen en de voorbede in de vieringen zorgen de 
lectoren. Lectoren uit onze samenwerkende dorpen komen om de paar maanden bij elkaar 
om zich te verdiepen in de inhoud van de H. Schrift en de achtergronden daarvan. 
Momenteel  lezen we samen de ‘Handelingen van de apostelen’ en vertellen we elkaar wat 
we erin zien. De bedoeling is daardoor het begrijpend lezen van Schriftteksten wordt 
ontwikkeld. Dat komt ook de luisteraars ten goede. Lectoren doen n.l. meer dan lezen. Ze 
leveren er een bijdrage aan dat het geloven verder gaat. Een aantal van hen verzorgt ook de 
avondwake. Momenteel bestaat het lectorencorps uit Bèr Gootjes, Leo Klerks, Michel 
Pricken en Ine Braun (Nijswiller); Odiel Direcks, Sonja Knubben, Brigit Vluggen (Wahlwiller); 
Maria en Theo Dahlmans, Marij Pasmans,, Hedy Lahaije, José Niessen, Els Loomans, Tiny 
Mullenders, Maud Prakken, Gerrie Pelzer en Conny Senden (Eys). 
En, ook de avondwake in onze parochies bij overlijden wordt door een aantal lectoren 
verzorgd tot tevredenheid van nabestaanden en parochianen.  
 

*Er zijn nog andere aspecten aan ons kerkzijn zoals de dienstbaarheid aan elkaar en 
m.n. aan degenen, die daarbij extra aandacht  verdienen. Daarvoor hebben we sinds een 
aantal  jaren het Zorgoverleg. Ook dat is een werkgroep van onze samenwerkende 
parochies. Onze voorzitter G. Sprokel is ons helaas ontvallen. Momenteel neemt pastoor 
Reijnen, de eerste voorzitter, tijdelijk het voorzitterschap waar tot er een nieuwe is 
gevonden. De dames H. Lahaije, R. Mommers, J. Niessen, H. Derksen en de heren J. Urlings, 
secretaris, en Th. Dohmen (Eys); J. Sijben en T. Janssen (Nijswiller) maken deel uit van de 
groep. 
In de loop van de jaren zijn er verschillende activiteiten geweest zoals oudervoorlichting 
t..b.v.  kinderen die gevaar lopen aan de drugs te gaan;  de groep ‘JIJ’ voor jongeren tussen 
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de 13 en 16 jaar; de discussiegroep voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. Voor alleenstaanden 
is al eens in de pastorie een maaltijd georganiseerd, een activiteit die is voortgezet met 
regelmatig koffiedrinken in de pastorie voor alleenstaanden, telkens 5 uit elke parochie van 
de cluster Morgenster. De Zorggroep beraadt zich regelmatig over de vraag wat kunnen we 
voor welke bevolkingsgroep doen, zonder het werk van bv. Zonnebloem en andere 
welzijnsinstellingen over te doen of te beconcurreren. Integendeel, onze parochianen 
nemen deel aan en stimuleren het goede dat gebeurt. 
 
 *Dienstbaarheid aan mensen in landen waar mensen in armoede leven en de Goede 
Tijding (Evangelie) van Gods liefde onder de aandacht gebracht wordt verricht door de 
samenwerkende Missiecomité ’s  van cluster de Morgenster. Met als koptrekkers: W. 
Hendriks (Wahlwiller). M. Quadakkers-v.d. Weijer (Eys) en L. Jongkamp-Vitor (Nijswiller). 
De Missiecomité’ s helpen ons om onze aandacht te richten ook op nood buiten onze 
grenzen. In Eys is al sinds de oprichting de Maria Gorettistichting gehuisvest, die projecten 
ondersteunt in India. J. Schouteten-v.d. Berg neemt het secretariaat waar. 
    

*Belangrijk werk doen de vrijwilligers die de kerken en begraafplaatsen  in de 
verschillende parochies onderhouden. Het is immers van belang dat de rustplaats van onze 
doden er verzorgd uitzien. Ze getuigen van het respect van de levenden voor degenen die 
ons zijn voorgegaan en met wie ze het leven hebben gedeeld. Vaak werken aan het 
onderhoud ook (ere)leden van de kerkbesturen mee of geven leiding aan het team van 
vrijwilligers. Goed onderhoud zorgt voor een goede uitstraling van onze parochies. 

   
 *Ook onze bloemsiergroepen dragen bij aan het verzorgd uitzien van onze kerken en 
verhogen de positieve stemming onder de kerkgangers, dooe de plant- en 
bloemversieringen die zij smaakvol aanbrengen. 
 
   *Op het terrein van de geloofsverdieping kunnen we vermelden de groep 
volwassenencatechese, bestaande uit een zevental mensen uit Eys, die al een aantal jaren 
gesprekken voeren aan de hand van films over religieuze thema’s. Momenteel zijn we bezig 
met een serie films over de godsidee in de verschillende grote godsdiensten. 
 

*Ook voeren een 12-tal mensen oudersgesprekken . De groep, die drie keer per jaar 
bijeenkomt, bestaat uit ouders van communicanten en vormelingen uit 2015 en 2016  en 
enkele begeleiders van de voorbereiding op 1e Communie en Vormsel. Ze spreken over zelf 
gekozen thema’s, zoals het vluchtelingenvraagstuk; wat doet de moderne tijd met ons en 
hoe blijven we met onszelf in balans; biedt ons geloven als christenen ons steun, troost, 
bemoediging, oriëntatie en uitdaging op onze weg door het leven? De volgende keer gaan 
we het hebben over ‘hoe we onze kinderen zo kunnen opvoeden dat ze weerbaar zijn’?  
e gaan met deze gesprekken door zolang de deelnemers deze ervaren als boeiend en zinvol. 
Aanmelding voor deelname kan altijd. Bel hiervoor de pastorie tijdens kantooruren 
(maandag tussen 9.00 en 12.00 en donderdag tussen 14.00 en 16.00). Als er meerdere 
nieuwe aanmeldingen zijn beginnen we een nieuwe groep. 
 

*Informatie: websites en parochiebladen. 
In navolging van de parochies Wahlwiller en Nijswiller heeft nu ook de parochie Eys een 
website, opgezet door de ons te vroeg  ontvallen Geert Sprokel en nu (voorlopig) voortgezet 
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door Piet van Loo. Alle parochiële mededelingen en bewegingen in de parochies kunnen 
voor opname op de site worden doorgegeven aan Marcel Ploemen (Wahlwiller), Michael 
Jongkamp (Nijswiller) en P. v. Loo (Eys). De adressen van de websites zijn als volgt: 
Wahlwiller:  www.parochie-h-cunibertus.wahlwiller 
Nijswiller:  st.dionysius-nijswiller@ziggo,nl 
Eys:   http://www.par-h-agatha-eys.nl  
 
 
PLANNEN voor het moment. 
We willen graag in stand houden wat voor het bestaan van geloofsgemeenschappen in 
onze kernen noodzakelijk is t.a.v,. de eredienst, doorgeven van de Goede Tijding 
(Evangelie) van Jezus Christus en dienstbaarheid aan onze medemensen.  Dat kan als er 
voldoende draagvlak blijft door mensen die meedoen op de verschillende terreinen, ook in 
financiële zin. Daartoe willen we aanknopen bij de ervaringen van mensen van nu en de 
vragen die ze daarbij hebben. Het zou goed zijn als we meer met elkaar in gesprek gaan 
over zaken van het leven en de betekenis van het christelijk geloven.   
Dat is zinvol zoals al werd aangegeven. De ervaring wijst uit, dat het met elkaar praten over 
onderwerpen, die mensen ter harte gaan, interessant en vruchtbaar is. ‘Ik heb ervan geleerd’ 
zeggen deelnemers aan deze gesprekken. Dat geldt van de gesprekken van stellen die zich 
voorbereiden op de kerkelijke inzegening van hun huwelijk. Dat geldt voor de gesprekken 
van ouders tijdens de voorbereiding van hun kinderen op 1e Communie en Vormsel. Dat 
geldt voor de gesprekken van catechesegroepen. Dat geld voor de groep ouders die na 1e 
Communie en Vormsel dit soort gesprekken wilden voortzetten.  
Het voeren van onderlinge gesprekken willen we uitbreiding geven. Daarom willen we een 
keer of vier per jaar ter voorbereiding op het doopsel ouders bijeenbrengen, die al een kind 
hebben of in verwachting zijn. Dat moeten gesprekken zijn die nauw aansluiten bij de 
ervaring van de ouders. 
 
ZORGEN. 
Jongeren hebben geen tijd, word gezegd. Ze hebben bijvoorbeeld ook geen tijd om het 
Vredeslicht uit Bethlehem in Roermond op te halen. Ik vraag me af wat dat zeggen wil? 
Hebben ze andere prioriteiten, ingegeven door onze tijdgeest? Worden ze meegenomen 
alles wat ze moeten in de trend van de tijd? Zijn ze vermoeid? Hebben ze te veel aan hun 
hoofd en kunnen ze dat allemaal wel aan? Vinden ze geen ruimte voor ontmoeting, 
ontmoeting (van face to face naast face to book) en gesprek over de problemen en noden 
van onze tijd? Zijn ze verzadigd?  Individueel zijn er uitzonderingen genoeg, maar de 
generatie…… 
 
Leven er meer dan een miljoen mensen in Nederland met een depressie en heeft één op de 
zeven Nederlanders een ‘burn-out’, zoals onderzoek dit jaar heeft uitgewezen? Dat klinkt 
niet goed. Het zou komen omdat we het tempo en de stress niet aankunnen. Welke 
gevolgen heeft dit voor de opvoeding en onderwijs, voor werk en economie, voor relaties en 
betrokkenheid op elkaar. Er is een oud liedje dat begint met de woorden: ‘O Nederland let 
op uw zaak’.   
    
Financiën. De generatie die lange tijd opgekomen is voor de instandhouding van geloof en 
kerk(gebouw) en daarvoor ook financiële bijdragen heeft geleverd sterft uit en van onderop 

http://www.parochie-h-cunibertus.wahlwiller/
mailto:st.dionysius-nijswiller@ziggo,nl
http://www.par-h-agatha-eys.nl/
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komen te weinig mensen erbij, die die zorg over nemen. Ook dat is zorgelijk. Ook de kerk als 
instelling heeft een ‘materiële’ kant en kan niet zonder financiële ondersteuning, al zou het 
maar zijn voor de instandhouding van de prachtige en monumentale gebouwen, die mede 
uitstraling geven aan de eigen karakteristiek van onze dorpen.       
 
BEGRIP VOOR ELKAAR.  
Met clusterbestuur en kerkbesturen proberen we open te staan naar hetgeen de huidige 
tijd van ons, christenen, vraagt. We zijn ervan overtuigd dat we in  de omstandigheden 
waarin we leven elkaar nodig hebben en dat samenwerking van parochies daarvoor 
belangrijk is. Samenwerking houdt echter ook in dat we als parochies begrip hebben voor 
elkaars situatie. Dat heeft te maken met begrip voor elkaars eigenheid, voor elkaars 
mogelijkheden. En beperkingen. Wel is het van belang dat we mogen rekenen op elkaars 
inzet naar vermogen. Het is van belang dat iedereen overeenkomstig talenten zich inzet, 
maar we moeten elkaar niet overvragen. We mogen dankbaar zijn voor elkaars bijdrage 
aan de instandhouding van geloof en kerk in onze kernen. 
 
Ons christelijk geloof ligt aan de basis van ons begrip van menselijke waardigheid, van wat 
het betekent een ‘persoon’ te zijn en lief te hebben’. Het is een citaat van Timothy Radcliff, 
de voormalige generale overste van de Dominicanen. Hij noemt ons christelijk geloof ‘een 
ongelooflijk mooi geloof’, dat gebaseerd is op God, die liefde is. Hij  verlangt ernaar dat 
Europa onze religie zal herontdekken. (Vlaams christelijk opinieweekblad ‘Tertio’ 18 
januari 2017). Daarin heeft hij m.i. volkomen gelijk. ’ Mogen wij in onze tijd beseffen wat 
ons werkelijk tot vrede strekt’ (naar Lucas hst 19,42) 
                                                                          
Hartelijke groet, A. Reijnen, pastoor  


