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VOORWOORD 

 

U bent in één van onze dorpen komen wonen. We heten u daarom 

van harte welkom in onze parochiegemeenschappen. 

Verhuizen, uw huis opknappen, het dorp verkennen, het kost 

allemaal veel tijd en energie en er komt veel op u af en u moet veel 

regelen. Ook heeft u de bekende vragen: 

Wie zijn mijn buren? 

Waar doe je hier de boodschappen? 

Waar woont hier de huisarts? Etc. 

 

Dat u daarbij de kerk niet onmiddellijk nodig heeft is ons duidelijk. 

Liefde voor mensen is wat een parochie moet uitstralen. Daarom 

denken wij dat het goed is dat er een kerk is voor b.v.het delen van 

vreugde bij momenten van geboorte, eerste heilige communie en 

huwelijk en momenten van troost bij ziekte en dood. Eveneens kan 

de kerk voor u ook een plek van rust en bezinning zijn. 

 

Dat in deze tijd van “ieder voor zich”, u misschien toch meer zoekt, 

is goed mogelijk. Het is daarom goed te weten dat er in de parochies 

altijd mensen zijn waarop u een beroep kunt doen. 

 

Dit informatieboekje laat zien wat die gemeenschappen voor u 

kunnen betekenen en wat u eventueel voor ons kunt betekenen. 

Wilt u meer weten, aarzel dan niet met ons contact op te nemen. 

Maar bovenal heten we u van harte welkom in onze parochies en 

hopen dat u zich hier snel thuis zult voelen. 

 

Het gezamenlijk kerkbestuur. 
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FEDERATIE ‘MORGENSTER’ VAN DE 

PAROCHIES EYS – NIJSWILLER – WAHLWILLER 

 

Aan de nieuwe bewoner(s) in onze parochies. 

 

Het boekje dat u hierbij wordt aangeboden door de federatie 

Morgenster, is hoofdzakelijk bedoeld voor de nieuwe bewoner(s) 

van onze dorpen. Door dat u in één van onze dorpen Eys, Nijswiller 

of Wahlwiller bent komen wonen, die deel uitmaken van de 

gemeente Gulpen-Wittem, denken wij dat het nuttig is om u wat 

parochiële informatie aan te reiken. 

 

De privacywetgeving verbiedt de gemeente de persoonsgegevens en 

godsdienst van een nieuwe bewoner aan ons door te geven. Wij 

weten dus niet of en tot welk kerkgenootschap u behoort of dat u 

mogelijk bij onze parochies betrokken wilt zijn. Daarom bezorgen 

wij dit boekje bij iedere nieuwe bewoner ongeacht zijn of haar 

voorkeuren. 

 

Wij hopen met dit boekje die informatie te geven die u nodig heeft 

en zijn altijd bereid tot het geven van meer inlichtingen. 

 

Het gezamenlijk kerkbestuur. 
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VAN SAMENWERKING NAAR FEDERATIE 

 

De samenwerking die onze parochies van Eys, Nijswiller en 

Wahlwiller al meerdere jaren hebben, komt tot uiting in het 

overkoepelend kerkbestuur ‘Morgenster’, waarbij de oorspronkelijke 

kerkbesturen, met hun eigen identiteit en hun eigen inbreng, zijn 

overgegaan in parochieraden, die de uitvoerende taken van de 

parochie, zoals de zorg voor de administratie, voor de gebouwen, 

voor de begraafplaatsen en de financiën op zich nemen. Daarbij 

zullen zij tevens het overkoepelend kerkbestuur kunnen adviseren en 

controleren. Juridisch blijven dus de parochies bestaan, maar zullen 

alle drie geleid worden door het overkoepelend kerkbestuur. 

 

Het kerkbestuur van Morgenster bestaat uit 7 leden, 2 van elke 

oorspronkelijke parochie van Eys, Nijswiller en Wahlwiller (ENW) 

en de pastoor-deken van Gulpen, Paul Bronneberg die de 

voorzittersrol vervult, daar hij dan ook pastoor is van onze drie 

parochies. De naam die onze federatie draagt komt van de vroegere 

boerderij ‘Morgenster’ op de grens van de drie dorpen. (zie pagina 4) 

 

Zo is Morgenster één van de drie kleine federaties van de parochies 

in de gemeente Gulpen-Wittem. De andere twee zijn Epen-

Mechelen-Slenaken (EMS) en Gulpen-Wijlre. Pastoor-deken 

Bronneberg is daarbij pastoor van alle drie de kleine federaties. Hij 

wordt bijgestaan door twee kapelaans uit India, de één vooral 

bestemd voor de pastorale zorg in Epen, Slenaken en Mechelen, de 

ander Vince Siju Beysing, voor de pastorale zorg in de federatie 

Morgenster. Op de duur, na enkele jaren, zullen de drie kleine 

federaties opgaan in één grotere federatie, die alle huidige parochies 

binnen de gemeente Gulpen-Wittem omvat behalve Reijmerstok. 
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Voormalige Hoeve Morgenster 

 

PAROCHIEKANTOOR 

 

Het parochiekantoor is het centrum voor de 

parochiële activiteiten, voor 

secretariaatswerkzaamheden, vergaderingen, 

persoonlijke gesprekken e.d.. Echter alleen de 

parochie in Eys beschikt over een 

parochiekantoor. Gezien de federatie, gebruiken 

de andere parochies dit kantoor eveneens. 

 

Bezoekadres : Wezelderweg 14, 6287 AM  Eys 

Telefoon : 043-451 1243 

Email : h.agatha.eys@hetnet.nl 

Geopend / bezetting   

Maandagmorgen : van 09.00 - 12.00 uur 

Donderdagmiddag : van 14.00 - 16.00 uur 

Bezetting : Mw. Beckers of Mw. Jeukens 
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EYS - Parochie H. Agatha Eys 
Secretariaat : Ad Broers 

Adres : Mesweg 43, 6287 BG  Eys 

Telefoon / Email : 043-4511719   /   amg.broers@home.nl 

   

Penningmeester : Hans Smeets 

Adres : Lodewijk XIV straat 1, 6287 CL  Eys 

Telefoon / Email : 043-4512478   /   pmagatha@gmail.com 

   

Misintenties : Opgave misintenties op het parochiekantoor 

  Bij mw. Beckers of mw. Jeukens 

   

Parochieblad : Van deur tot Deur 

   

Website : www.parochie-eys.nl 
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NIJSWILLER - Sint Dionysius Parochie 
Secretariaat : Robert Kanters 

Adres : Ireneweg 40, 6286 BP  Nijswiller 

Telefoon / Email : 06-44444613   /   robert.kanters@ziggo.nl 

   

Penningmeester : Jo Boumans 

Adres : Sint Dionysiusweg 13, 6286 CC  Nijswiller 

Telefoon / Email : 043-4511993   /   j.boumans@home.nl 

   

Misintenties : Opgave misintenties op het parochiekantoor 

  In Eys bij mw. Beckers of mw. Jeukens 

   

Parochieblad : Contactblad Parochie H.Dionysius 

   

Website : https://dionysius-nijswiller.nl 
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WAHLWILLER - Sint Cunibertus Parochie 
Secretariaat : Boudewijn Wierts 

Adres : Leijenhof 17, 6286 DC  Wahlwiller 

Telefoon / Email : 043-8519262   /   b.wierts@ziggo.nl 

   

Penningmeester : Hub Pelzer 

Adres : Rijksweg 36, 6286 AG  Wahlwiller 

Telefoon : 043-1511650 / 06-54914543 

Email : hub@pelzerhout.nl 

   

Misintenties : Boudewijn Wierts 

Adres : Leijenhof 17, 6286 DC  Wahlwiller 

Telefoon / Email : 043-8519262   /   b.wierts@ziggo.nl 

   

Rondleiding : Voor info zie website of mail naar: 

Kerk : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com 

   

Parochieblad : Wilder Bledje  redactiewilderbledje@gmail.com 

   

Website : www.kerk-wahlwiller.nl 
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EUCHARISTIE – VIERINGEN EN GEBEDSDIENSTEN: 
 

In de parochiekerk van de H. Agatha – Eys 

Zaterdag  19.00 uur 

Zondag  09.45 uur (hoogmis) 

Maandag  19.00 uur 

Gebedsdiensten en gezinsvieringen (zie parochieblad) 
 

In de parochiekerk van de H. Dionysius – Nijswiller 

Zaterdag  19.00 uur niet op feestdagen 

Zondag  09.30 uur alleen op feestdagen 

Gebedsdiensten en gezinsvieringen (zie parochieblad) 
 

In de parochiekerk van de H. Cunibertus – Wahlwiller 

Zondag  11.00 uur 

Woensdag  09.00 uur 

Gebedsdiensten, verzorgd door leden van de liturgiegroep (zie 

parochieblad) 
 

Meer informatie over de diensten in de kerken vindt u in de 

parochiebladen en de streekbladen. 
 

PRIESTERHULP 
 

Voor priesterhulp kunt u terecht bij: 

Kapelaan Siju 

Pastorie Wezelderweg 14,  6287 AM   Eys. 

tel.: 043-4511243  of   06-18242777 

Emailadres: vsb.vins@gmail.com 
 

Pastoor/deken P.Bronneberg 

Tel: 043-4501226  of   06 23325938 

Emailadres: pbronneberg@ziggo.nl 
 

N.B. Afhankelijk van de verdergaande samenwerking kan de 

pastorale dienstverlening in de toekomst veranderen.
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HOE EN WAT BIJ : 

 

DE DOOP 

 

Denkt u erover uw kind te laten dopen en op die manier te laten 

opnemen in onze geloofs-gemeenschap, neem dan contact met ons 

parochiekantoor in Eys op. U kunt dan concrete 

afspraken maken over datum, tijd enz. In de 

parochie Eys vindt de doop in principe op de 

1e zondag van de maand plaats en in de parochies 

Nijswiller en Wahlwiller op de 3e zondag van de 

maand. Tevens wordt er voor de ouders ter 

voorbereiding een gemeenschappelijke 

informatieve avond georganiseerd over de betekenis van het 

Sacrament van het Doopsel. 

 

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL 

 

Jaarlijks worden de ouders van de kinderen van groep 4 en groep 8 

uitgenodigd hun kinderen aan te melden voor het 

ontvangen van de 1e H. Communie, 

respectievelijk het H. Vormsel. 

Bij kleine aantallen kan overwogen worden de 

kinderen van de groepen 3 en 4 en die van de 

groepen 7 en 8 samen te nemen. 

De voorbereiding van de kinderen geschiedt in 

overleg met de leerkrachten van de school en, tijdens ouderavonden, 

worden ook de ouders zelf betrokken bij de voorbereiding en de 

viering van 1e Communie en H. Vormsel. Door het ontvangen van 

de 1e H. Communie zetten de kinderen een stap 

verder op de weg naar een volledige deelname 

aan het leven van de christelijke 

geloofsgemeenschap. Door het ontvangen van 

het H. Vormsel bevestigen de kinderen zelf hun 

doopsel en daarin het toetreden tot die 

geloofsgemeenschap en de betekenis daarvan 

voor hun leven. 
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TROUWPLANNEN 

 

Degenen die erover denken om hun huwelijk ook kerkelijk te laten 

inzegenen, kunnen het beste, voor nadere 

informatie en aanmelding, tijdig contact 

opnemen met het parochiekantoor. Met 

kandidaten voor een kerkelijk huwelijk wordt bij 

voldoende deelname in het voorjaar, tijdens een 

drietal avonden stilgestaan bij de betekenis van 

de kerkelijke huwelijksinzegening en de 

praktische invulling ervan. Bij het maken van een 

eigen boekje voor de huwelijksviering worden 

voorbeelden en hulp geboden. 

 

RELATIES ONDER DRUK EN ECHTSCHEIDINGEN 

 

Zij kunnen veel leed veroorzaken aan de partners en hun kinderen. 

Maatschappelijk zijn er allerlei mogelijkheden van begeleiding 

ontstaan. Maar ook de kerk kan b.v. helpen, eventueel al bij het 

ontstaan van vervreemding tussen partners maar ook bij het 

verwerken van datgene wat een-relatie-onder-druk of een scheiding 

met zich meebrengt. In de kerkgemeenschap gebeurt dat vanuit een 

geloofsperspectief. Elementen als onder ogen zien van de eigen 

positie, aanvaarding, vergeving, vergeven worden en verzoening 

komen daarin aan de orde. Het ontstaan van nieuwe relaties kan 

onderwerp van gesprek zijn en ook eventueel de mogelijkheden van 

het kerkelijk recht. 

 

ZORG VOOR ZIEKEN 

 

In de federatie ‘Morgenster’ is het levend houden van de zorg voor 

zieken een van de taken van het zogenoemde ‘Zorgoverleg’. Zorg 

voor zieken en gehandicapten kan bestaan in hen te bezoeken. Dat 

laat de zieke aan het woord komen, verleent een luisterend oor en is 

behulpzaam bij het verwerken van het ziek-zijn. In onze drie 

samenwerkende parochies zijn er parochianen die in deze vorm van 

ziekenbezoek zijn opgeleid. Het ziekenbezoek geldt zowel onze 
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dorpen als ook, indien mogelijk, het bezoeken 

van zieken in zorgcentra. 

Tot de zorg voor zieken behoort ook het 

brengen van de H. Communie een maal per 

maand. Dat gebeurt door een daartoe door het 

kerkbestuur aangewezen parochiaan. 

Aanmelding voor het ontvangen van de H. 

Communie kan men richten tot het 

parochiekantoor. 

 

ZIEKENZALVING 

 

Voor ernstig zieken bestaat al vroegtijdig de 

mogelijkheid tot het ontvangen van de 

‘ziekenzalving’, een sacrament dat toegediend 

wordt door de kapelaan of zijn plaatsvervanger. 

Het is bedoeld als bemoediging en ondersteuning 

van de ernstig zieke mens en zijn/haar familie. 

Neem daarom bij ernstige ziekte tijdig contact op 

met de kapelaan. 

 

OVERLIJDEN  en  AVONDWAKE 

 

Als er bij een overlijden in uw familie gekozen wordt voor een 

kerkelijke uitvaart, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de 

kapelaan of het parochiesecretariaat, zodat tijdig 

de nodige zaken geregeld kunnen worden. Hierna 

nemen de kapelaan en bij een overeengekomen 

avondwake, leden van lectoren/liturgiegroep 

contact op met de nabestaanden om door te 

spreken hoe de dienst zal worden vormgegeven. 

Op verzoek van de nabestaanden kan er een 

avondwake worden verzorgd op de avond vóór 

de dag van de uitvaart. Insteek is om die 

avondwake tot iets persoonlijks te maken en bedoeld om troost te 

geven aan de naasten van de overledene. Het is in onze parochies de 
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gewoonte dat bij het overlijden van een parochiaan (na overleg met 

de familie) de klok geluid wordt. 

 

DE PAROCHIE-FINANCIËN 
 

In ons land zijn de kerken aangewezen op vrijwillige bijdragen van 

hun leden. Dat geldt uiteraard ook voor onze kerken. Onze 

inkomsten komen uitsluitend via collectes en de kerkbijdragen. Als u 

zich in alle eerlijkheid afvraagt of de kerk u ter harte gaat, bent u dan 

ook bereid een redelijke financiële bijdrage te leveren? Het is daarbij 

duidelijk, dat “een redelijke bijdrage leveren” niet voor iedereen 

hetzelfde betekent. Terecht dienen de sterkste schouders in de 

maatschappij de zwaarste lasten te dragen. Doet u mee aan de 

kerkbijdrage, maak deze dan op één van de banknummers over. 

Meedoen betekent tegelijk ook vrijstelling of vermindering van de 

kosten voor bepaalde diensten, zoals huwelijk of begrafenis. Voor 

misintenties, jaardiensten en grafrechten zijn er tarieven die jaarlijks 

worden vastgesteld, op basis van de tarieven aangereikt door het 

bisdom. (zie daarvoor de website). 
 

REKENINGNUMMERS VOOR DE KERKBIJDRAGE 

 

Parochie Eys: 

Rabo-Bank nr.: NL79RABO0115100385 

ING-Bank nr.:  NL41INGB0001059492 

t.n.v. kerkbestuur H. Agatha 

 

Parochie Nijswiller: 

Rabo-Bank nr.: NL18RABO0132292599 

t.n.v. kerkbestuur St. Dionysius 

 

Parochie Wahlwiller: 

Rabo-Bank nr.: NL92RABO0132204452 

t.n.v. kerkbestuur St. Cunibertus 
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ONDERSTEUNENDE WERKGROEPEN : 

 

Mocht u interesse hebben om mee te doen met één van de 

onderstaande ondersteunende groepen, meldt u dan aan bij het 

parochiesecretariaat. 

 

ONDERHOUD KERK en KERKHOVEN 

 

Vanuit de parochie wordt zorg 

gedragen voor kerk en 

kerkhof/parochiële 

begraafplaats. Onder vaste 

leiding helpen vrijwilligers 

mee. Wilt u ook helpen bij het 

onderhoud van de kerk, kerkhof 

en/of groenvoorziening, wij 

kunnen u goed gebruiken. 

 

ZANGKOREN 

 

Onze kerken hebben ieder één of meerdere zangkoren, die de 

liturgische vieringen ondersteunen; waaronder ook huwelijks- en 

begrafenismissen. Heeft u plezier aan zingen in een koor, doe dan 

mee. 

 

BLOEMSIER-GROEP 

 

De bloemsiergroep is een groep 

vrijwilligers die op een gepaste en 

sfeervolle manier de versiering van de kerk 

verzorgt. Bent u creatief en vaardig in 

bloemschikken, dan is dit misschien iets 

voor u. 
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LECTOREN EN LITURGISCHE WERKGROEP 

 

Wanneer er in de parochies gebedsdiensten gehouden worden, 

worden deze voorbereid en gehouden door lectoren (Nijswiller en 

Wahlwiller) of de Liturgische Werkgroep (Wahlwiller). 

 

DE LECTORENGROEP 

 

De leden van de lectorengroep werken mee 

aan de vieringen. Zij hebben een vast 

aandeel in de vieringen door het lezen uit 

de Heilige Schrift en het verzorgen van de 

voorbeden. Misschien is dit iets wat u 

aanspreekt om per toerbeurt met deze groep 

mee te werken. 

 

 

 

MISSIECOMITÉ 

 

Het missiecomité behartigt de zorg en 

belangstelling voor onze medemens ver 

weg. Dit wordt vormgegeven door de 

samenwerkende missiecomité’s binnen de 

federatie Morgenster. 

 

 

 

 

WERKGROEP GEZINS-VIERINGEN 

 

In de parochie Eys waar een goede samenwerking bestaat met de 

plaatselijke basisschool ‘Klavertje Vier’ is er een Werkgroep 

Gezinsvieringen, die vieringen voorbereidt voor gezinnen met 

kinderen op de basisschool. Bent u een beetje creatief en hebt u hart 

voor kinderen, dan kunt u met deze werkgroep mee doen. 
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COLLECTANTEN 
 

Een kerk kan helaas niet zonder geld. Daarom wordt in de meeste 

diensten een collecte gehouden. Als u er wat voor voelt kunt u 

helpen bij het ophalen van het collectegeld. 
 

ZORGOVERLEG 
 

Tot één van de taken van een parochie behoort ook dienstverlening. 

De ontwikkeling van deze dienstverlening is door het kerkbestuur 

toevertrouwd aan het Zorgoverleg, waarvan de leden afkomstig zijn 

uit de parochies. Het is zeker niet de bedoeling van dit Zorgoverleg 

om diensten te verlenen op terreinen waarop maatschappelijke 

organisaties actief zijn. Wel kan het knelpunten, tekorten en 

behoeften signaleren en proberen daarvoor oplossingen aan te 

dragen. Tot nog toe zijn die activiteiten gericht of gericht geweest op 

jeugd en jongeren, ouders, bejaarden, alleenstaanden en zieken. 
 

PAROCHIEEL CONTACTPERSOON. 
 

Deze functie is momenteel niet ingevuld, maar kan door het 

kerkbestuur naar behoefte ingevuld worden. Tot nu toe verlenen 

leden van de parochieraden, leden van het Zorgoverleg en het 

parochiesecretariaat een luisterend oor t.a.v. hetgeen u bezighoudt. 

Zij beantwoorden ook praktische vragen aangaande de parochies. 

Ook kunt u contact opnemen met de kapelaan of de pastoor. 
 

DE PASTORAATSGROEP 
 

De pastoraatsgroep is een belangrijk adviesorgaan van het 

overkoepelend bestuur. Zij bestaat uit parochianen van de drie 

parochies van de federatie Morgenster. De groep denkt na over wat 

er op het gebied van de ontwikkeling van de parochies gedaan kan 

worden in de huidige situatie. Gedachten en voorstellen uit 

parochiële werkgroepen en van de leden van de pastoraatsgroep zelf 

worden er besproken en beoordeeld. Voorstellen gaan vanuit deze 

groep naar het overkoepelend bestuur van de federatie Morgenster. 


