
  

Nieuwsbrief 21 mei 2020  

Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, 

Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt  
  
HEMELVAART  

Vandaag is het Hemelvaart. Na Pasen is Jezus verschillende keren nog 

verschenen aan Zijn leerlingen. Hij deed dit om hen te ondersteunen, zodat ze 

konden groeien in het geloof in de Verrijzenis. Echter ze konden Hem niet 

vast blijven houden. Jezus moest naar de Hemelse Vader. Natuurlijk kunnen 

wij onze overledenen ook niet blijven vasthouden. We zullen ze moeten 

loslaten, hoe moeilijk het soms ook is, opdat ook zij thuis kunnen komen in de 

hemel.  

Van 10.30-12.00 uur zijn de kerken van Breust en Gronsveld vandaag extra 

open voor gebed. Er zal aanbidding zijn en rozenkransgebed om 11.30 uur. 

  

STILSTAAN EN VOORUITGAAN  

Onze wereld was voor een stuk een 24 uurs economie aan het worden, door 

het coronavirus is het echter nu deels een tijdje tot een stilstaand, of in ieder 

geval tot een rustiger tempo gekomen. Hoewel sommigen graag zien dat alles 

nu weer volop door gaat. Op zich is dat even wat rustiger aan doen, even 

stilstaan is niet verkeerd voor ieder van ons. Even stilstaan om na te denken, 

hoe je het verder gaat aanpakken. Wat doe je wel of juist niet. Want als je 

steeds door blijft draven en vooruit blijft kijken, dan loop je jezelf misschien 

wel voorbij en maak je misschien door te snel te gaan verkeerde keuzes. Met 

                                                                                                                                                                      

 



Hemelvaart kregen de leerlingen de opdracht mee om te gaan getuigen, om 

het geloof door te geven.  

Nu hadden ze als jonge honden vol enthousiasme zich hierop kunnen gaan 

storten.   

Toch doen ze dat niet. Eerst trekken ze zich even terug in de bovenzaal. Even 

nadenken over hoe en wat men gaat doen. Even nadenken over wat Jezus hun 

verteld heeft, wat Hij gedaan heeft in Zijn leven, hoe Hij Zijn boodschap in 

praktijk heeft gebracht.   

Even dus terugkijken, opdat je de 

juiste steunpunten vindt om goed 

vooruit te kunnen gaan.  

Voor ons is het ook goed om zo te 

kijken naar de juiste steunpunten om 

goed verder te kunnen. Want de 

vraag mag gelden hoe verder? Hoe  

moet het verder met de kerk, hoe moet het verder met onze samenwerkende 

parochies, hoe moet het verder met onze gemeenschap. Hoe gaan we om met 
alles wat ons de laatste tijd is overkomen.  

Laten we daar eens een pas op de plaats maken, zodat we rustig nadenken en 

kijken naar hoe verder. Om te kijken naar wat werkelijk wezenlijk is en wat 

bijkomstig. En juist als kerk mogen we dat ook doen door samen te bidden.  

We zijn als kerk soms zo druk bezig dat we dat vergeten.   

Je zou het bijna gaan vergelijken met een auto die vergeet te tanken en dan stil 

valt, of een muzikant die vergeet adem te halen en dan zonder lucht zit en 

geen toon meer kan uitbrengen.  

Terwijl we bij Jezus zien dat Hij vaak, als Hij het heel druk heeft gehad, zich 

terug trekt voor het gebed, om zo te zeggen zijn accu weer op te laden, zodat 

Hij daarna gesterkt door Zijn band met God weer goed vooruit kan. Even 

nieuwe lucht, nieuwe brandstof zodat we weer goed verder vooruit kunnen. 

We moeten natuurlijk niet hier als gemeenschap blijven stilstaan. De Kerk 

moet ook in het hier en nu leven, maar zonder verbondenheid met God zelf zal 

het niet lukken, dan zullen we alleen maar ons zelf voorbij gaan rennen en 

vergeten we misschien wel het meest wezenlijke. De opdracht die we allemaal 

hebben meegekregen, of zoals Jezus zegt, wanneer Hem gevraagd wordt wat 

het hoofdgebod is, God beminnen en de naaste liefhebben als ons zelf.  

  



COMMUNIE, BRONKEN, PROCESSIE, 100 JAAR LOURDESGROT   

Ondertussen is het duidelijk geworden dat heel veel kerkelijke zaken de 

komende periode niet door kunnen gaan of verplaatst moeten worden. De 1e 

H. Communie in Oost-Maarland is nog eens opnieuw verschoven, deze keer 

naar 5 juli, omdat we dan weer met 100 personen mogen gaan samen komen. 

Hopelijk kan het feest dan echt door gaan. Deze verplaatsing was mogelijk 

omdat helaas de processie en bronken in Oost 

Maarland, in Eckelrade en in Mariadorp niet door 

kunnen gaan. Dat betekent dat ook het feest van 100 

jaar Lourdesgrot in Mariadorp, welke rondom de 

processie zou worden gevierd, niet door kan gaan. We 

zijn nog aan het kijken of het niet op een andere 

manier of later in het jaar toch ingehaald kan worden.  

Maar voorlopig zal er op alle dagen dat de Bronk 

ergens was geen programma zijn. Hoe triest ook. We moeten rekening houden 

met de gezondheid van onze parochianen.  

  

KAN HET NIET ALLEEN   

Zo schreef ik vorige week, met daarbij de oproep voor nieuwe bestuursleden. 

Helaas is er tot nu toe geen reactie gekomen. Terwijl het voor de toekomst van 

onze parochies wezenlijk is. Dus durf die stap te zetten.  

  

WANNEER MOGEN WE WEER   

Gisteravond de nieuwe protocollen ontvangen. We mogen vanaf 1 juni weer 

publieke vieringen houden met maximaal 30 personen, maar pas vanaf 14 juni 

Communie uitreiken. Daarnaast wil men dat er een aanmeldsysteem komt en 

nog vele, vele andere regels. De komende dagen zullen we gaan kijken hoe we 

dit vorm kunnen gaan geven. Het zal gaan betekenen dat niet iedereen iedere 

keer zal kunnen komen. Daarnaast zal er ook geen koorzang kunnen zijn.  En 

dan als alles goed gaat na 1 juli met 100 personen, maar ook dan nog met heel 

veel regels.  

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   

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 06-59706745,  

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 )   

    

HEMELVAART PINKSTEREN KNUTSEL   
  

 
  

Knutsel spullen  

Hand, potlood, schaar, lijm, wit papier, blauw papier  

  

Beschrijving van het knutselwerkje  

Een knutsel voor hemelvaart of de pinksterdagen, een duif van je handomtrek. 

Een witte duif wordt ook gebruikt als symbool voor de vrede, een vredesduif.  

Je hebt een hand nodig en iemand die je hand omtrekt met een potlood of 

andersom kan ook, hoe groter de hand hoe groter je duif.  

Kijk op de foto hoe je je hand neerzet. Als de omtrek klaar is kun je de staart, 

ogen en snavel van de duif tekenen.  

  

https://www.jeknutseleikwijt.nl/print/hemelvaart%20pinksteren%20knutsel%202.pdf


Knip de duif uit en plak je duif op een blauw papiertje. Je kunt je duif ook nog 

een takje buxus in zijn snavel doen.  

Fijne hemelvaart en pinksterdagen!  

  

  


