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Installatie deken Paul Bronneberg als pastoor van Eys, Wahlwiller en Nijswiller 
Pastoor-deken Paul Bronneberg is ingaande 1 januari door bisschop Harrie Smeets benoemd tot 
pastoor van de parochies Eys, Wahl-en Nijswiller. 
Bij een benoeming hoort traditiegetrouw ook een formele installatie, welke in Eys zal plaatsvinden op 
zondag 20 februari  tijdens een plechtige eucharistieviering om 10.00 uur. De dag ervoor zal hij zich 
voorstellen in Wahlwiller en Nijswiller. 
Het belooft een mooie, feestelijke en gedenkwaardige eredienst te worden, ondanks de waarschijnlijk 
dan nog geldende corona-maatregelen (max. 100 personen in de kerk op 1,5 mtr van elkaar zittend)  
 

Paul Bronneberg is 55 jaar geleden geboren in Brazilië, waarnaar 
zijn ouders in 1964 emigreerden. 
In 1986 kwam hij terug naar Nederland. Na zijn priesterwijding in 
1994 werd hij als kapelaan aangesteld in Horst en later in 
Landgraaf. In 1999 werd hij benoemd als pastoor in Stein. 
In 2017 aanvaarde hij de functie als deken in het dekenaat Gulpen 
( 36 parochies liggend tussen Eijsden en Vaals ) Hij is dan tevens 
pastoor van Gulpen en Wijlre, waaraan in 2021 Epen, Mechelen en 
Slenaken werden toegevoegd en nu dus ook nog de 3 parochies 
van de federatie Morgenster. 
Daarnaast is hij benoemd tot voorzitter van het Huis van de 
Pelgrim, welke bedevaarten organiseert. 
Deken Bronneberg kan onmogelijk alleen de 8 parochies bedienen 
en wordt daarbij geholpen door kapelaan Marthoma  en kapelaan 
Siju. Zij vormen samen het nieuwe pastorale team.  
Kapelaan Siju (spreek uit; Siesjoe) zal  vanuit de pastorie in Eys  
de parochies van Eys, Wahlwiller en Nijswiller voor zijn rekening 
nemen. 

 
Het kerkbestuur en de parochieraden heten het nieuwe team hartelijk welkom en hopen dat wij met 
elkaar een hele fijne, goede en positieve samenwerking zullen hebben. 
 
Een koud of een warm hart. 
Een kwade winter is een heel lelijk ding, veel leed en miserie onder de mensen. 
Maar met een Er komt goede verwarming, krijg je de koude winter het huis uit. 
Een koud hart is echter veel erger.   
Met een koud hart in je ribbenkast ben je ’n ijsbeer, zelfs bij het warmste vuur. 
Je bevriest heel de atmosfeer, in het huis waar je woont en werkt. 
Met een koud hart kan er nooit vreugde zijn, nooit echt vrede, nooit een beetje geluk. 
Een man met een koud hart is onverschillig, koud en gevoelloos en voor zijn vrouw, voor zijn gezin 
en voor zijn medemensen, is hij een ramp voor het leven. 
Een vrouw met een koud hart is meestal verbitterd, ze is voor haar omgeving hard en vol wrok. 
Bij elk contact daalt onmiddellijk de barometer. 
Koude harten maken onze wereld tot een poolvlakte, onherbergzaam en onbewoonbaar! 
Kijk eens even naar je eigen hart ! 
Waarom kun je niet wat meer menselijke warmte brengen daar waar je leeft 
en vooral bij de armen en de kleinen.                          P. Bosmans, Menslief ik wens je vrede en alle goeds 
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‘UT MOT DICH AAN DE PRIE GOA’………. 

Wat gaat ons ‘aan de prie’ (aan het hart?) Een gesprekje over dit onderwerp met een paar 

parochianen leverde op dat men geraakt wordt door wat er om ons heen gebeurt. Voor de een was 

het de ‘watersnood’ in het Heuvelland vorige zomer en de reacties van veel mensen als 

hulpverleners en redders in de nood. Voor een ander waren dat de vele vluchtelingen in barre 

omstandigheden. Voor weer andere waren het de mensen in de zorgcentra  of ook ondernemers of 

het onderwijs, in moeilijkheden gekomen door de coronamaatregelen.  Men was met de getroffenen 

begaan. Het leidde tot protest en verzet. Het ging hun ‘aan de prie’.  

Maar dank zij de coronamaatregelen is er een ander levensritme gegroeid of aan het groeien. 

Konden we in de lockdown de deur niet uit, men kon via internet boodschappen doen en die thuis 

laten bezorgen door bestellers wier loon overigens tamelijk karig lijkt te zijn. Maar het zou, volgens 

het Nieuws al meer en meer een gewoonte aan het worden zijn: ‘Ver krient ut gemekkelik en hoeve 

nit oet ozze mekkelike sjtool op te sjtoa’.  

Door de avondlijke beperkingen is men er ook aan gewend geraakt ’s avonds thuis te (moeten) 

blijven. Dat heeft een zekere rust gebracht. Die raakt men niet graag meer kwijt. Toch heeft dat ook 

nog andere gevolgen. Het zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij menige verenigingsmens en m.n. bij 

de besturen. Welke invloed hebben de nieuwe ‘gewoonten’ op het verenigingsleven nu het aan een 

herstart toe lijkt te zijn. ‘Koame de luuj nog oet der stjtool? Was het verenigingsleven het cement van 

de dorpse samenlevingen, zal het dat ook blijven? Gunt de durper en de vereine in de durper ôs nog 

aan de prie’ ? ‘Ut zouw te hoape zieje, zouw ich zaage, vuer ut sameleave in de dörper.                                                                  

A. Reijnen, pastor          

 
Doopsel:  

 Op zondag 5 december j.l. werden onderstaande kinderen in onze parochiekerk gedoopt: 

-  Xavier Kösters, zoontje van Ralf Kösters en Dominique Hendriks 

                               en broertje van Dahné. 

-  Laurent Packbier, zoontje van Philippe Packbier en Michelle Hendriks. 

 

We wensen de ouders, dopelingen, broertjes en grootouders Gods zegen en geluk toe.  

 
 

Overleden:   
Dhr. Hub Voncken is dinsdag 4 januari op 85 jarige leeftijd in Gulpen overleden.  Zijn uitvaart was 
op dinsdag 11 januari jl. in onze parochiekerk, gevolgd door crematie in Heerlen.     
We wensen zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden héél véél sterkte toe met het verlies van 
hun dierbare. 
 
Collectes: 
De opbrengst van de collectes gedurende de periode van 8 november t/m 8 januari bedroeg 
 € 1.155,68  ( incl. de extra diensten ).    Hartelijk dank. 
 
Agenda: 
- Woensdag 2 maart om 19.00  viering Aswoensdag. 
- Zaterdag 12 en 26 maart om 19.00 uur  gezinsvieringen in vastenperiode. 
 
 
PAROCHIEBLAD  

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

donderdag 25 februari  bij het secretariaat van onze pastorie. 
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Tarieven 2022 federatie parochies 
 
H. Agatha Eys -  St. Dionysius Nijswiller  -  H. Cunibertus Wahlwiller 

  
 

Misintentie door de week €     12,50 

Misintentie zaterdagavond/zondagmorgen €     21,00 

Jubileumdienst vereniging tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst €     21,00 

Jubileumdienst vereniging niet tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst €   250,00 

Jubileumdienst (aparte dienst) 50 jarige bruiloft zonder betaling kerkbijdrage €   250,00 

Jubileumdienst (aparte dienst) 50 jarige bruiloft mét betaling kerkbijdrage   €     21,00 

Huwelijksdienst €   440,00 * 

Huwelijksdienst t/m 2 jaar samenwonen mét betaling kerkbijdrage door ouders        Vrij 

Avondwake / dienst / H. Mis €   150,00 * 

Uitvaartdienst €   440,00 * 

Uitvaartdienst en Avondwake €   500,00 * 

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders (na uitvaartdienst) €     75,00 * 

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders met woorddienst €   440,00 * 

Begeleiding urnbijzetting €     25,00 * 

Eerste Heilige Communie / Heilig Vormsel €     40,00 * 

Doopdienst       Vrij 

 
Vrijstellingen bij bedragen met een sterretje* 

De bijdrage voor een uitvaartvaartdienst, huwelijksdienst, avondwake, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, 
begeleiding crematorium of begeleiding urnbijzetting wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vijf jaren 
voorafgaand aan het jaar van de betreffende dienst kerkbijdragen hebben betaald aan de parochie (of aan de 
parochie waarin zij woonachtig zijn) en per jaar ten minste het gemiddelde van de in die periode geldende 
minimum-kerkbijdrage hebben betaald. 
Is dit niet het geval, dan worden de in deze jaren daadwerkelijk aan de parochie (of aan de parochie waarin zij 
woonachtig zijn) betaalde kerkbijdragen in mindering gebracht op het betreffende van een sterretje (*) voorziene 
bedrag en zal een eventueel restbedrag alsnog betaald moeten worden.  
Daarbij kunnen bruidsparen die al langer zelfstandig wonen (> 2 jaar) geen beroep doen op de kerkbijdrage van 
hun ouders. De minimum kerkbijdrage voor 2022 bedraagt € 88,00 
 

Gestichte jaar- en andere diensten 

Leesmis looptijd 10 jaar €   125,00 

Leesmis looptijd 20  jaar €   250,00 

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 10 jaar €   210,00 

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 20 jaar €   420,00 
                                          

Grafrechten 

Graf delven enkel/dubbel/driedubbel diep Dagprijs 
grafdelver Graf delven urnengraf 

Uitstrooien as op strooiveld €      50,00 

Grafrecht kindergraf (excl. graf delven) ongeacht grootte en looptijd       Vrij 

Grafrecht per enkel graf (excl. graf delven) looptijd 20 jaar €    650,00 

Grafrecht per dubbel graf** (excl. graf delven) looptijd 20 jaar € 1.300,00 

Grafrecht urnengraf (excl. graf delven) looptijd 10 jaar €    162,50 

Grafrecht urnengraf (excl. graf delven) looptijd 20 jaar €    325,00 

Verlenging grafrecht per enkel graf met 10 jaar €    325,00 

Verlenging grafrecht per dubbel** graf met 10 jaar €    650,00 

Verlenging grafrecht urnengraf  met 10 jaar €    162,50 

Eénmalige bijdrage voor verwijdering grafsteen en onderhoud kerkhof enkel graf €    150,00 

Eénmalige bijdrage voor verwijdering grafsteen en onderhoud kerkhof dubbel graf** €    300,00 

Eénmalige bijdrage voor verwijdering urnengrafsteen en onderhoud kerkhof (incl. 
uitstrooien as op strooiveld) 

€    100,00 

 
** Dubbel graf zijn twee graven naast elkaar  

 



 

 

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.    5 feb.  19.00 uur H. Agatha met relikwieverering m.m.v. Harmonie St. Agatha 

1e Jaardienst Jo Gulpen – Loneus 

Gest. Jrd. Sjir Mullenders 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

Voor leden en overleden leden van harmonie St. Agatha 

 

 

Zo.    6 feb.   9.45 uur H. Agathaviering met relikwieverering 

Gest. Jrd. ouders Hendriks – Spork 

  

Ma.    7 feb.  19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Za.  12 feb.  19.00 uur Voor het welzijn van al onze parochianen 

 

Zo.  13 feb.    9.45 uur Jaardienst Otto Janusch 

Ma.  14 feb.  19.00 uur Andrees Voncken en Bertien Lauvenberg en overige 

familieleden 

 

Za.  19 feb.  19.00 uur DIALECTMIS 

Jaardienst Eugène Derksen 

Gest. Jrd. ouders Duckers – Baggen 

Hub en Paula Canisius – Houben 

Voor leden en overl. leden van CV de Öss en de Össkes  

 

Zo.  20 feb. 10.00 uur Installatie pastoor Paul Bronneberg 

Zeswekendienst Hub Voncken 

Jaardienst José Schouteten – van de Berg 

 

Ma.  21 feb.  19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux  

 

Za.  26 feb.  19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo. 

 

 27 feb.    9.45 uur Gest. Jrd. Lucie Noll 

 

Ma.  28 feb.  19.00 uur Geen h. mis 

 


