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ONVERSCHILLIGHEID 

Een Braziliaanse medebroeder werkzaam in Suriname, plaatste  in het Bisdomblad ‘Omhoog’ van 

Paramaribo een artikel over ‘onverschilligheid’ van een zekere Melvin Mackintosh, en is de  moeite 

waard om bij stil staan:  

“De religieuze crisis evolueert beetje bij beetje in de richting van onverschilligheid”. Een regel verder: 

“De beste manier om de positie van velen te definiëren is een religieuze onverschilligheid waar geen 

vragen, twijfels of crises meer zijn”. 

Het is niet eenvoudig om deze onverschilligheid te beschrijven. Wat je als eerste waarneemt is een 

afwezigheid van religieuze rusteloosheid, God is niet van belang. De persoon leeft zorgeloos, zonder 

nostalgie of religieus perspectief. Het is geen ideologie. Het is meer een omhullende atmosfeer 

waarin een relatie met God verwatert. Er zijn verschillende soorten onverschilligheid. Sommigen 

leven een groeiende afstand. Het zijn mensen die steeds verder van het geloof afgaan; ze verbreken 

de banden met religieuze zaken, ze laten praktijken los, beetje bij beetje verdwijnt God uit hun 

geweten.  

Anderen leven eenvoudigweg in beslag genomen door de dagelijkse sleur; ze zijn nooit erg in God 

geïnteresseerd; ze hebben waarschijnlijk een zwakke en gebrekkige religieuze opvoeding  

gekregen’. Ze leven niet zo bewust. Voor sommigen is hun onverschilligheid een vrucht van 

religieuze conflicten of frustrerende ervaringen met voor godsdienstig doorgaande mensen of 

kerkelijke voorschriften (denk aan echtscheiding). 

Anderen groeien in onverschilligheid omdat ze niet leven in een godsdienstig klimaat of 

godsdienstige omgeving. Weer anderen leven uiterlijk godsdienstig, maar innerlijk zijn ze eigenlijk 

onverschillig. Ze doen denken aan de opmerking van Jezus in het Evangelie van Marcus (hst 7): ‘Dit 

volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij’ 

Is dit herkenbaar?  De coronatijd met zijn  beperkingen ook t.a.v. kerkelijke samenkomsten en 

vieringen heeft aardig wat bezinning opgeleverd rond de vraag: waar gaat het om als we het hebben 

over geloof en kerk? Groeiende onverschilligheid maatschappelijk en kerkelijk kan alleen genezen 

vanuit betrokkenheid op elkaar en liefde voor elkaar.  A. Reijnen, pastoor.  

Oorlog en vrede 

We hebben weer zoveel oorlogsbeelden gezien. Beelden van doden, gewonden en mensen op de 

vlucht. En uur na uur berichten van de fronten. 

Zoveel vliegtuigen, zoveel vijandelijke tanks vernietigd! 

Waarom geen woord over de jonge mensen die erin zaten? Maar in een oorlog is een vliegtuig, een 

tank, een raket blijkbaar veel meer waard dan een mens. 

De kleine mensen kruipen van angst in de grond! In iedere oorlog zijn het altijd dezelfde slachtoffers. 

Het zijn niet degenen die over oorlog en geweld beslissen. Die zitten meestal veilig geborgen. Iedere 

oorlog is allang begonnen voordat hij uitbreekt! In de hoofden en de harten begint de oorlog, in het 

brein en in het gemoed van heerszuchtigen. Het begint met het creëren van vijanden. Al het kwaad 

van de wereld wordt in de schoenen van anderen geschoven. Het worden vijanden. Ze moeten 

gehaat worden en vernietigd! 
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Wil je vrede, dan mag geen mens ter wereld je vijand zijn! Schrap dat woord ‘vijand’! Gebruik het 

nooit meer! We kunnen oorlog en geweld niet overal doen stoppen, maar we kunnen ervoor zorgen 

dat die minioorlogjes in ons eigen huis of op ons werk ophouden! Elk plekje vrede op deze wereld is 

een oase, waarin het leven weer een feest kan worden! 

Phil Bosmans, ‘Menslief ik wens je vrede en alle goeds’ 

Wereldmissiedag 24 oktober 2021 

Oktober is wereldmissiemaand. Jaarlijks wordt er een collecte gehouden ten behoeve van de missie. 
Dit jaar staat het pastorale werk van de kerk van Guinee (West-Afrika) centraal en met name het 
werk van de zusters Servantes de Marie Virgie et Mere. Zij zetten zich in voor het welzijn van 
kinderen en vrouwen en willen hun situatie verbeteren door onderwijs, bewustwording en 
voorlichting. 
Meer informatie treft u aan op de site www.missio.nl 

Hoe kunt u bijdragen: 

In oktober wordt huis aan huis een flyer met envelop bezorgd met informatie. Een bijdrage kunt u in 
de envelop doen en deponeren in de kerk of bij een van de adressen die op de flyer zijn vermeld. U 
kunt ook een bijdrage overmaken op onze bankrekening met nummer NL33RABO0361538928 o.v.v. 
“wereldmissiedag 2021” 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. Bij voorbaat onze dank. 
 
Stichting Missiecomité Eys, Nyswiller en Wahlwiller 

 

OVERLEDEN:  Mevr. B. Mulders – Canisius is op 94 jarige leeftijd in het Dr. Ackenshuis te Gulpen  

overleden.  Haar uitvaart was op donderdag 2 september jl. in onze parochiekerk, gevolgd door de 

begrafenis op ons kerkhof.    We wensen haar zoon en echtgenote, kleinkinderen , familie en 

vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van hun dierbare. 

DOOPSEL:  Op 5 september werd  Pim Jeukens  in onze parochiekerk gedoopt;  zoontje van Peter 
Jeukens en Loes Habets. We wensen de ouders, dopeling en grootouders Gods zegen en héél véél 
geluk toe.  
 
HEILIGE MISSEN IN NOVEMBER 
Dinsdag 2 november 19.00 uur   :  Allerzielenviering met gezinsmissengroep op het kerkhof . 
Vrijdag 26 november  09.00 uur  :  1e Adventviering met school 
Zondag 21 november 9.45 uur  :  Viering Ceciliafeest met koren St. Cecilia en Octavia 
Zaterdag 27 november 19.00 uur en zondag 28 november  9.45 uur  : 1e Advent 
 
 
 
 

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. 

 

Za.   2 okt. 19.00 uur Jaardienst Lena en Jacob Schreuders – Aarts 

Gest. Jrd. ouders Berger – van Loo en zoon Sjef 

Gest. Jrd. ouders Delarosette – Mertens 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 
 

Zo.   3 okt.   9.45 uur Zeswekendienst Celestina Cox – Janssen 

Gest. Jrd. Mia en Stef Boltong – Janssen 

Hub Boon 
 

Ma.   4 okt. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za.   9 okt. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Senden – Hendrickx 

Ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny 
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Zo. 10 okt.   9.45 uur Zeswekendienst Bertien Mulders – Canisius 

Jaardienst Jac Gulpen 

Hubert en Lieschen Houben – Schümmer en zoon Jan 

Ouders Houben – Schümmer en gezusters Houben 
 

Ma. 11 okt. 19.00 uur Voor ale zieken en eenzamen in ons samenwerkingsverband 
 

Za. 16 okt. 19.00 uur Jaardienst Hub Canisius en Paula Canisius – Houben en 

Louis Born en Bertje Jaspers 

Jaardienst Juun en Maud Gulpen 

Jaardienst Thérèsia en Harie Cox – Lardinois 

Jos Huppertz – Vaessen 

Netty Cox – Hamers (collecte) 

Familie Loneus – van Wersch 
 

Zo. 17 okt.   9.45 uur 1e Jaardienst Theo Flipsen 

Ouders Xhonneux  - van Kan en kinderen 
 

Ma. 18 okt. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 23 okt. 19.00 uur Fer Gulpen (collecte) 
 

Zo. 24 okt.   9.45 uur Wereldmissiedag 

Gest. Jrd. ouders Pasmans – van Laar 
 

Ma. 25 okt. 19.00 uur Bijzondere intentie 
 

Za. 30 okt. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Schmetz – Heinen 

Sjra Horbach 
 

Zo. 31 okt.   9.45 uur 

 

 
15.00 uur 

 

Jaardienst Desirée Cox – Coemans 

Christine Grooten – Nijskens en voor Riet Claessens – 

Grooten 

Allerzielendienst 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


