Nieuwsbrief 27 mei 2020
Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
WE MOGEN WEER.
Vanaf 2e Pinksterdag mogen we weer H. Missen met mensen erbij gaan
vieren in onze parochies. Wel de eerste maand nog maar met 30 personen.
Vanaf juli mogen er meer. Officieel tot 100 personen, maar met de
afstandsrestricties zullen we deze in geen van onze kerken goed
binnenkrijgen. Verder zal er pas vanaf 14 juni (Sacramentsdag) Communie
uitgereikt gaan worden. We hebben daarbij een
compleet protocol gekregen waar we ons
allemaal aan moeten gaan houden. Gelukkig
hebben verschillende bestuursleden en
vrijwilligers zich met hart en ziel ingezet om
het allemaal geregeld te krijgen zodat het ons
toch gaat lukken.
Waaraan u moet denken is dat er een compleet hygiëneprotocol is over het
reinigen van alles in de kerk voor en na iedere H. Mis. Verder zult u uw
handen moeten ontsmetten bij de ingang en voor de Communie
bijvoorbeeld. Er zal een routing komen in de kerk hoe te lopen en
natuurlijk afstandslijnen.

Verder zullen in de kerk plaatsen aangegeven gaan worden waar u mag
gaan zitten. Want we zullen de anderhalve meter regel moeten gaan
aanhouden.
Opvallend is ook het voorschrijven van een hoestscherm bij het communie
uitreiken en dat moet ook nog met een pincet gebeuren. We zullen niet in
alle parochies zo’n scherm gaan gebruiken, daar zal de priester, met
mondkapje op, langs de banken gaan om de Communie uit te reiken. We
hebben voor deze oplossing gekozen omdat dit beter en veiliger is.
Verder zal er nog geen koor- of volkszang zijn in onze kerken. We mogen
wel een cantor hebben en/of een organist. Al deze regels zijn bedoeld om
ervoor te zorgen dat onze kerken veilige plaatsen zijn.
Maar ondanks al die regels zijn we vooral blij dat we weer mogen. Mogen
samenkomen om ons geloof te gaan beleven. We hopen u allen komende
periode weer te kunnen verwelkomen.
AANMELDEN HEILIGE MIS.
Een van de punten is dat u zich zult moeten gaan aanmelden voor de H.
Missen in het weekend. Ik weet dat het niet ideaal is, maar het is een
duidelijk verzoek van de overheid. Op die manier kunnen we er ook zorg
voor dragen dat we niet over de toegestane hoeveelheid mensen komen.
Hoe zal dat aanmelden gaan verlopen. We hebben ervoor gekozen om in
iedere parochie een aanspreekpunt te hebben welke u kunt bellen (niet
mailen) om aan te melden. Voelt u zich ziek, of heeft u
verkoudheidsklachten of koorts, dan vragen we u zich niet aan te
melden. Daarnaast is het zo dat het belangrijk is dat we zeker in de
komende periode elkaar wat afwisselen, zodat zoveel mogelijk mensen
in de gelegenheid zijn om met regelmaat
een H. Mis bij te wonen. U kunt zich alleen
aanmelden voor het komend weekend, niet
voor een langere periode. Mocht u in het
weekend niet kunnen, we hebben ook
verschillende weekmissen waar u naar toe
kunt gaan.
Hoe aanmelden:
Voor iedere parochie is het een klein beetje anders:
Breust-Eijsden: op donderdagmorgen tussen 10.00 -12.00 uur op het
nummer 043-4091267

Eckelrade: op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 0434081214
Gronsveld: op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 0434081294
Mariadorp: op donderdagavond tussen 17.00-19.00 op nummer
0652390674
Oost-Maarland: op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op
0651968042
Rijckholt: op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer
0641937842
H. Missen 2e Pinksterdag
09.30 uur in Eckelrade, Oost-Maarland en Rijckholt
10.00 uur in Breust
11.00 uur in Gronsveld
11.30 uur in Mariadorp
BEWEGING
Tegenwoordig hebben we op onze fietsen
lichten die automatisch aangaan in het donker.
Echter de meeste van ons hebben nog wel
meegemaakt dat eerst de dynamo tegen de
band geduwd moest worden om licht te
krijgen en je moest fietsen, in beweging zijn
om licht te krijgen, want als je stopte en
stilstond, dan ging het licht uit en stond je in
het donker.
Licht speelt een heel belangrijke rol in onze christelijke traditie. We zien
het met Kerstmis, met alle lichtjes in de bomen. Met Pasen wordt het
nieuwe vuur aangestoken en daaraan de Paaskaars. En met Pinksteren
horen we spreken over vurige tongen, kleine lichtjes voor de apostelen die
daardoor weer uitzicht kregen en niet meer moedeloos bij elkaar zaten.
Maar net als bij de fiets: dat licht is er alleen maar als we in beweging zijn,
als je contact houdt met Jezus. En alleen als we zo in Zijn geest in
beweging zijn, zijn we licht, voor ons zelf en voor anderen.
Het Pinksterverhaal spreekt niet voor niets over een hevige wind, en wind
staat voor beweging, niet alleen van zeilboten en windmolens, maar
symbolisch ook voor mensen die in beweging zijn.
Dat groepje leerlingen wat na Hemelvaart zich een beetje verborgen had

gehouden, kwam opeens in beweging, ze gingen
de straat op, om het licht van Jezus uit te dragen
aan iedereen. Het is het begin van de kerk die zich
door de jaren heen verspreidde over heel de
wereld.
Toch als we onszelf niet door Jezus in beweging
laten zetten, als inspiratie en bezieling op een laag
pitje staan, dan bestaat er het gevaar zoals bij de
oude fietsen, dat het licht ook zijn kracht gaat
verliezen en het kan zelfs helemaal uitgaan. En dat
lijkt een beetje de werkelijkheid te zijn van onze
tijd, voor de kerk in onze streken.
De tijd van het Rijke Roomse leven hebben we achter ons gelaten. Maar
toch, ondanks dat het misschien niet zo uitbundig is, zie ik toch vele mooie
lichtpunten. Als ik de vrijwilligers zie in onze parochies, al die mensen die
op de een of andere manier bezig zijn voor de kerk, voor de parochie, voor
de gemeenschap, dan zie ik nog volop beweging, een beweging die licht
verspreidt, licht dat aanstekelijk werkt, dat doorgegeven wordt.
En misschien ligt daarin ook de opdracht voor ons, niet te blijven stilstaan,
alsof alles voorbij is. Nee, we mogen ons steeds weer opnieuw in
beweging laten zetten door die H. Geest. Die H. Geest die ons wil helpen
op onze weg doorheen het leven. Zodat we werkelijk een licht kunnen zijn
voor onze gemeenschap. Zodat we onze gemeenschappen weer echt in
beweging kunnen zetten.
FATIMA OP BEZOEK.
Als u deze dagen de Lourdesgrot van Mariadorp bezoekt,
zal het u zeker zijn opgevallen. Het eigenlijke Mariabeeld
is verdwenen en daarvoor in de plaats staat er ineens een
beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Vreemd zou u
misschien zeggen, is onze Lieve Vrouw van Fatima
toevallig even op vakantie gegaan in Lourdes of zo.
Nee, wat is er aan de hand. In het kader van het 100 jaar
bestaan van de Lourdesgrot wordt momenteel het Mariabeeld
opgeknapt. Om echter de Lourdesgrot niet zonder Maria te laten
staan, heeft men tijdelijk het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima
hier geplaatst. Om zo onze verbondenheid met Maria toch te laten
zien en mensen bij Maria steun te kunnen laten vinden.

We hopen zo snel mogelijk alles weer opgeknapt te hebben. Dank alvast
aan iedereen die hieraan meehelpt.
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

