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Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
BEVRIJDINGSDAG
Dit jaar zal na 75 jaar Bevrijdingsdag heel anders zijn. Een aantal
hebben meer dan een dag vrij gekregen. Kinderen, horecamensen,
kappers en nog vele anderen zitten thuis, al meer dan vijf weken lang.
We missen de vrijheid zoals we die gewend waren: gaan en staan waar
je wilt, met mensen samen zijn om blijde momenten te vieren om op
droevige momenten mensen nabij te zijn. “Blijf thuis”, klinkt het
regelmatig. En “ga alleen maar het huis uit als het echt nodig is”. Wij
krijgen ook instructies over ons handelen: handvaten van winkelwagens
ontsmetten, anderhalve meter van elkaar staan, niet met groepen bij
elkaar komen, kerkelijke diensten even niet
bezoeken, bij zieken en bejaarden niet op
bezoek gaan. Rekening houden met van alles en
nog wat tast ons gevoel van vrijheid aan.
Juist daardoor is het goed om nu deze dagen
van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag stil te
staan, wat die vrijheid voor ons betekent, wat
we ermee gedaan hebben. Want op zich hebben
we toch velen jaren in vrijheid kunnen leven.
En als je ziet wat mensen ervoor over hebben
gehad, moeten we met die vrijheid ook goed
omgaan. Zoals we nu ook mensen veel over
hebben en zich inzetten opdat wij kunnen leven.
Maar wat is vrijheid. Is vrijheid maar alles
kunnen doen? Vrijheid is natuurlijk je zelf

kunnen zijn.
Toch vraagt dit wel dat je altijd rekening blijft houden met de ander, dat
je de ander ook respecteert, nu hoef je natuurlijk niet iedereen even
aardig te vinden, we zijn nu eenmaal verschillend. Maar je moet elkaar
wel respecteren, elkaar aanvaarden. Vrijheid vraagt dus om wederzijds
respect. Wanneer iemand zich misdraagt, moet je zijn gedrag afwijzen,
maar die ander blijft wel mens. Je mag je dus geen rechten opeisen ten
koste van een ander.
Vrijheid staat of valt bij de ruimte die we elkaar bieden. Dus niet ik pak
de ruimte, maar de ander ruimte geven. En juist ons voorbeeld kan dan
ook anderen stimuleren om die ruimte aan ons geven, zodat steeds meer
mensen wereldwijd in vrijheid kunnen leven. Mensen zijn op elkaar
aangewezen. Vrijheid is meer dan elkaar met rust laten, iets anders dan
je gang gaan alsof er geen ander mens is. Vrijheid kan alleen bestaan op
basis van wederzijds respect. Laten wij die vrijheid blijven doorgeven.
TWEE MINUTEN STIL
Het is een goed gebruik om met
Dodenherdenking 2 minuten stil te staan.
Normaal gesproken zou het hier in Eijsden bij
het monument op het Vroenhof zijn. Nu zal er
dit jaar geen officiële dodenherdenking daar
zijn, maar we kunnen wel thuis 2 minuten stil
zijn, om zo te blijven denken aan allen die hun leven hebben gegeven
voor onze vrijheid. En mocht je in de buurt zijn, kom zelf overdag
rustig even 2 minuten stil staan bij het monument. Op je eigen houtje,
met voldoende afstand tot de ander maar wel dat het niet vergeten
wordt.
WAT WIL IK MET MIJN LEVEN?
Ik denk dat deze vraag we allemaal wel eens gesteld hebben. Wat wil ik
met mijn leven, wat is mijn toekomst? En het is goed om hierover na te
denken. Om de echte vragen over je leven en je persoonlijke
levenskeuze niet aan de kant te schuiven, maar er mee aan de slag te
gaan.
Tegelijkertijd mogen we ons afvragen wat God met ons leven wil. Door
die vraag te stellen blijkt dat je je leven en je toekomst, wie je bent en
wat je doet, overgeeft aan Iemand anders, aan God. Hij mag erover

beschikken. Zo’n houding is ook een uitdrukking van het vertrouwen
dat God zal laten zien op welke manier Hij iemand het meest gelukkig
wil maken. Want de bedoeling die God met een mens heeft, druist niet
in tegen het wezen van die mens. Integendeel, de mens vindt het meest
zichzelf en komt het meest tot ontplooiing als hij beantwoordt aan zijn
roeping.
Elke roeping is dus persoonlijk en uniek. Het gaat om de vraag wat God
met je leven wil. Zo kan Hij je roepen tot het christelijk huwelijk en je
de taak geven kinderen op te voeden. Je kunt je ook geroepen weten om
Hem te dienen als priester, diaken of religieus. Dat noemt de Kerk een
bijzondere roeping
Wie worden er geroepen?
Alle mensen worden geroepen, mannen en
vrouwen, jong en oud. God heeft voor iedere
mens een taak en een bestemming in dit leven.
Wat dat betreft is iedere mens door God gewild en
door Hem geliefd.
Komend weekend Roepingenzondag: Je komt als geroepen.
Je komt als geroepen! Dat is dit jaar het landelijk thema van
Roepingenzondag. Elk jaar op de vierde zondag van Pasen wordt in de
kerk extra gebeden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat
en het godgewijde leven. Dit jaar is dat op zondag 3 mei. Maar we
kunnen hiervoor blijven bidden.
MEIMAAND- MARIAMAAND
De meimaand is natuurlijk bij uitstek een van de Mariamaanden.
We mogen deze maand natuurlijk heel bijzonder stilstaan bij onze
hemelse Moeder Maria. Normaal gesproken zouden we voor de H.
Missen door de week ook de rozenkrans bidden, nu zullen we het, het
laatste half uur van de aanbidding gaan doen. Nu was ik de afgelopen
week bij parochianen op bezoek en het dochtertje liet vol trots het
tientje van de Rozenkrans zien, welke ze van opa had gekregen. Het is
denk ik juist in deze meimaand goed om zo dit gebed weer eens wat
vaker te bidden en de Rozenkrans ter hand te nemen.
Maar dan krijg ik soms wel eens de vraag, mijnheer pastoor hoe bid je
die rozenkrans.
Via deze link vindt u een duidelijke gebedskaart waarin het goed wordt

uitgelegd: https://www.rkkerk.nl/wpcontent/uploads/2020/03/downloadrozenkransgebed.pdf
Voor kinderen heeft een de Lambertuskerk in
Rotterdam heel mooi materiaal op hun website
gezet. Zeker een aanrader om met de kinderen in
deze meimaand te bekijken.
https://www.lambertuskerkrotterdam.nl/kleurboekjes-rozenkrans-geheimen.html
https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/meimaandproject-2020.html
OPENSTELLING KERKEN EN AANBIDDING
Het portaal van Breust en Eckelrade en de kerk van Rijckholt zijn
overdag steeds open. Daarnaast zullen op de volgende momenten de
kerken open zijn:
Zondag
10.00-12.00 Eijsden en Gronsveld
10.30-12.00 Eckelrade
10.30-12.30 Mariadorp
Maandag
10.00-12.00 Breust
Dinsdag
18.30-20.00 Oost-Maarland
Donderdag 18.00-19.30 Gronsveld (nieuw)
Vrijdag
18.30-20.00 Mariadorp
Zaterdag
10.00-12.00 Breust 17.30-19.00 Oost-Maarland
GESPREK
Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze
priesters zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267,
06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 0659706745, robinthanni@gmail.com
Mocht u deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, stuur gerust
een mailtje naar het parochiekantoor en u komt op de lijst te staan.
(parochiebreusteijsden@ziggo.nl of
parochiecentrum@kerkgronsveld.nl )

