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WATERSNOOD (ook) IN ONZE PAROCHIES.  

Dierbare getroffen dorpsbewoners van Eys, Nijswiller en Wahlwiller, 

Als kerkbesturen van de parochies van onze dorpen, samenwerkend in cluster Morgenster, willen we 

aan al onze dorpsbewoners die getroffen zijn door de watersnood van de afgelopen week ons 

medeleven uitdrukken. Er is veel (materiële) schade, oorzaak van verdriet; soms is er sprake van 

verwarring, hopeloosheid en onzekerheid. En de grote vraag of de schade vergoed wordt? Tot 

hoever zullen de verzekeringsmaatschappijen gaan  en hoever reikt de tegemoetkoming van de 

regering en het daartoe in het leven geroepen rampenfonds? En dan is er nog het gevoel van 

vergeefsheid van soms jarenlange inspanning om woningen/bedrijven tot comfortabele huizen te 

maken. Voor veel dorpsbewoners dus schade, zowel materieel als ook ‘geestelijk’.    

Een groot goed is de veelvuldige onderlinge hulp op allerlei gebied in onze dorpen, variërend 

van hulpverlening bij het leegpompen van huizen tot het ter beschikking stellen van logies en 

goederen. Dat was geweldig en menigmaal ontroerend. 

Als parochiegemeenschap hebben we de mentaliteit, die genoemde inzet- voor- elkaar 

draagt, ondersteund in onze kerkelijke vieringen, waarin is stilgestaan bij wat ons is overkomen; 

maar niet alleen ons, ook de bewoners van de Eifel (Ahr- en Erftdal) Beieren en Oostenrijk. 

Gelukkig zijn er bij ons geen slachtoffers gevallen. Daar kunnen we dankbaar voor zijn. In de 

voorbede tijdens onze vieringen denken wij aan al onze dorpsbewoners, die te lijden hebben gehad 

van de watersnood van afgelopen week, en aan de gevolgen ervan nog steeds lijden; maar ook aan 

al degenen, die behulpzaam zijn geweest en zich ‘naasten’ hebben getoond van de getroffen 

dorpsbewoners.  

Door alles wat ons overkomen is wordt duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. 

Mochten we al met de gedachte gespeeld  hebben dat we langzamerhand 

alles in onze greep hebben, we hebben ervaren dat dit niet het geval is. 

We zijn onderdeel van de natuur en haar wispelturigheden. Terzelfder tijd 

van de watersnood werden we ook nog geraakt door ander onheil zoals het 

overlijden van Peter R. de Vries, die opkwam voor gerechtigheid en 

toeverlaat was van velen. Ook namen de coronabesmettingen weer toe en 

kleurde Nederland rood.   

 We wensen onze dorpsbewoners, die te lijden hebben van de gevolgen van de watersnood 

een gunstige afwikkeling van alle schade en verdere steun van medebewoners. Moge de aandacht 

voor elkaar in onze dorpen en de onderlinge betrokkenheid bewaard blijven en invulling vinden, ook 

als het ons weer goed gaat.  

Mede namens pastor Franssen en de kerkbesturen,   A. Reijnen, pastoor   
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VANDAAG                                       Je moet ‘vandaag’ leven! Je moet ‘vandaag’ gelukkig zijn! 
 
Zit vandaag niet in de put om wat gisteren gebeurde, 
om dingen waar je toch niets aan veranderen kunt. 
Laat je hart niet ondergaan in een beklemmende angst 
en een overdreven zorg voor morgen. 
Maak je hart vrij om vandaag te leven, om nu, op dit ogenblik, gelukkig te zijn. Het is niet 
gemakkelijk. Vooral niet als je door het leven diep getroffen bent, ontgoocheld in je liefde en zwaar 
geslagen in je verwachtingen. 

Laat je levensvreugde en je geluk niet afhangen van het weer, van de vakantie die uit is en 
het werk dat begint, van je portefeuille, van je spijsvertering en van honderd en een futiliteiten. 
Neem je lot zelf in handen! Alles hangt af van wat of wie je bent ‘vanbinnen’, in je gedachten en in je 
gevoelsleven. 

Zoek altijd het ‘licht’ en laat links wat ‘donker’ is! 
En is het je soms toch echt te zwaar, probeer dan een beetje te lijken op een clown, die in z’n hart 
schreit, maar met een lach op de viool speelt voor een kind, om zo z’n eigen hart van droefheid te 
genezen.  

Phil Bosmans, Menslief ik wens je vrede en alle goeds 

 

DOOPSEL: 
Op zondag 4 juli  is Cas Schrijnemakers  gedoopt in onze parochiekerk; Cas is het zoontje van 
Elmer Schrijnemakers en Bonnie Boon.   
Op zondag 18 juli is Sophia Olischlager in onze parochiekerk gedoopt; zij is het dochtertje van 
Bjorn Olischlager en Silvia Pipers  en het zusje van Luca.  
We wensen ouders en dopelingen Gods zegen en héél véél geluk toe.  

 
 

MARIA TENHEMELOPNEMING 
15 Augustus  vieren we Maria Tenhemelopneming, waarbij  weer de  zegening van de 
kruidenbossen  plaatsvindt.  Gelieve zelf zoveel mogelijk  uw “kroedwusj”  mee 
te nemen.  Ver voor onze jaartelling vierde men het Oogstdankfeest om de 
goden te danken dat zij opnieuw de natuur haar natuurlijk verloop lieten gaan. 
Met de komst van het christendom kregen veel heidense natuurfeesten een 
religieus karakter. Ook het zegenen van de “Kroetwusch”  zoals dat in Limburg 
nog steeds gedaan wordt, is hier een duidelijk voorbeeld van.  

De Kroetwusch (het kruidenboeket) wordt nadien opgehangen in 
huis voor het afweren van gevaar en ziektes en om de hoop te 
sterken in een voorspoedige oogst, zoals de samenstelling laat 
blijken:         
Twee  soorten aren, tarwe en rogge, om alle geestelijke en 
lichamelijke honger te stillen. Twee soorten onheilwerende 
kruiden, alsem en St. Janskruid, als bescherming tegen ziekten 
en ander onheil voor mens en dier. Twee soorten 
geneeskundige kruiden, witbloeiend duizendblad, hazegerf wat bloedstelpend werkt en 

boerenwormkruid, reinvaard tegen wormen,  voor de genezing van alle ziekten en onheil voor mens 
en dier. Tenslotte een walnotentak, die insecten verre houdt en blikseminslag voorkomt.   
 
MEDEDELINGEN 
- zaterdag 4 en 11 september is er geen H. Mis 
- zaterdag 25 ( gezinsviering ) en zondag 26 september is oogstdankdienst  
 

PAROCHIEBLAD  

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór  

donderdag 26 augustus 2021 bij het secretariaat van onze pastorie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN  

Op 1 juli j.l. hebben afgevaardigden van de kerkbesturen uit de dorpen van de gemeente 

Gulpen-Wittem (behalve Reijmerstok) vergaderd met het dekenaal bestuur o.l.v  deken P. 

Bronneberg. Ook de nieuwe Vicaris Generaal van ons bisdom Harrie Quaedvlieg was aanwezig . Hij 

heeft voortaan de leiding van de commissie van Herstructurering van ons bisdom en vertelde over 

zijn ervaringen bij de federatievorming van alle parochies van Geleen.  

            Tijdens die vergadering en de vergadering van 12 juli van ons dekenaal bestuur, is er al wat 

duidelijker geworden welke stappen gezet gaan worden om te komen tot één federatie van parochies 

in onze gemeente.  Deken P. Bronneberg, pastoor van Gulpen en Wijlre, is per 1 juli benoemd tot 

pastoor van de (kleine) federatie Epen, Mechelen en Slenaken.   

           Deken Bronneberg krijgt er per 1 september een kapelaan en een diaken bij, beiden uit India.  

-  Kapelaan Marthoma Alexander (32) met als werkgebied Mechelen Epen en Slenaken.   

-  Vins Siju Bysingh (31) wordt diaken  en het volgend jaar priestergewijd; hij wordt toebedeeld aan 

Eys, Wahl- en Nijswiller. 

           Beide gaan voorlopig wonen in de pastorie van Slenaken. Het is de bedoeling dat vanaf 

november alle 9 parochies  bijdragen aan hun salariëring. Met de parochies zal over de hoogte van 

ieders bijdrage worden overlegd. 

 Mijn benoeming als pastoor loopt t/m 31 december van dit jaar. Ik hoop daarna dienstbaar te 

blijven aan het dekenaat  en de federatievorming in de gemeente Gulpen-Wittem. Het tot stand 

komen daarvan zal stap voor stap gebeuren. De parochies van Epen, Mechelen en Slenaken 

vormen al een kleine federatie met één overkoepelend bestuur.  

 

Cluster Morgenster (Eys, Wahlwiller en Nijswiller) heeft al een overkoepelend 

bestuur en is op weg naar een kleine federatie per 1-1-2022. Op veel terreinen 

wordt in Morgenster al samengewerkt zoals in de Pastoraatsgroep, het 

Liturgisch Beraad, de Lectorengroep, het Zorgoverleg etc. Vóór het einde van 

dit kalenderjaar hopen we met de drie kerkbesturen tot een formeel 

clusterbestuur te komen dat verantwoordelijk is voor alle drie de parochies van 

Morgenster en erkend wordt door ons bisdom. Bij de aanbieding van een geconsolideerde 

jaarrekening  aan het bisdom blijven de financiën van de huidige parochies gesplitst.   

 

             De plaatselijke kerkbesturen worden omgevormd tot ‘parochieraden, die een aantal taken 

zullen blijven vervullen, die ze nu ook vervullen:  de zorg voor de gebouwen; de zorg voor het de 

administratie en ‘t op peil blijven van de financiën; het stimuleren van de parochianen om mee te 

doen met vrijwilligerswerk. Aan de verschillende parochieraden zal een budget worden toegekend, 

zodat men niet voor ieder wissewasje naar de penningmeester hoeft. Over al dit soort zaken zullen 

afspraken worden gemaakt. Het zal zaak zijn dat de verhouding tussen de parochieraden, de 

parochies en het centrale bestuur berust op vertrouwen.   

                Stap voor stap gaan de clusters richting  een grote federatie met deken Bronneberg als 

pastoor-moderator, die geholpen wordt door 2 kapelaans en verder door gepensioneerde pastores 

als vrijwilligers. Pastor Franssen blijft beschikbaar. Welke mijn rol zal zijn, daarover ga ik na de 

vakantie met de deken in gesprek.  

De ontwikkelingen in de samenleving en de positie van geloof en Kerk vragen om aanpassing. Het 

doel ervan is een structuur te scheppen waarin het doorgeven en de beleving van het Evangelie zo 

goed mogelijk wordt ondersteund. Ieder van ons kan met de talenten die hem/haar zijn geschonken 

daaraan een bijdrage leveren.  

                      Hartelijke groet, mede namens pastor Franssen. Blijf gespaard voor corona,  

                                                                                                A. Reijnen, pastoor 

 

 

 



 

 

 

 

PASTOOR TON REIJNEN IS 88 GEWORDEN 
Vrijdag 23 juli vierde onze pastoor in besloten kring zijn 
88e verjaardag, samen met zijn zussen met echtgenoten en 
kerkbestuursleden van Eys, Wahl- en Nijswiller.  
Tijdens de afsluitende gezinsviering van de schoolkinderen werd er voor hem 
luid gezongen en geklapt. 
Wij wensen onze pastoor nog vele gezonde jaren in goede gezondheid en 
Gods zegen.  
 

K E R K D I E N S T E N    P A R O C H I E   H. A G A T H A   E Y S. 

 

Zo.   1 aug.   9.45 uur Tiny van Mullekom – Senden 

Ouders van de Weijer – Bremen 

 

Ma.   2 aug.  19.00 uur Geen h. mis 

 

Za.   7 aug. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo.   8 aug.   9.45 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Ouders Olischlager – Lumey en dochter Ennie 

 

Ma.   9 aug. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Za. 14 aug 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo. 15 aug.    9.45 uur  Maria Ten Hemelopneming zegening “Kroetwusj” 

Gest. Jrd. ouders Bremen – Kleuters 

Gest. Jrd. ouders Schijns – Spork 

 

Ma. 16 aug. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Za. 21 aug. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo. 22 aug.   9.45 uur Gest. Jrd. ouders Olislagers – Schlenter 

Gest. Jrd. Rita en Leo Thiessen - Curfs 

Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Ma. 23 aug. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Za. 28 aug. 19.00 uur Geen h. mis 

 

Zo. 29 aug.   9.45 uur Jaardienst Gertie van Houtem - Brauers 

Hein Muyrers en Leo Ploumen 

 

Ma. 30 aug. 19.00 uur Geen h. mis 

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


