Nieuwsbrief 11 juni 2020
Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
BRONK 2020
Dit weekend zouden in Gronsveld en in Eijsden
de Bronken weer trekken en de komende
weken zouden dan ook Eckelrade en OostMaarland aan de beurt zijn. Ik was als pastoor
heel benieuwd hoe het allemaal zou gaan, het
zou voor kapelaan en mij de eerste keer
worden. Verschillende gesprekken met de
organiserende groepen waren al geweest. Heel
veel informatie ontvangen, naar toe geleefd.
Helaas door het Coronavirus kan het allemaal
niet doorgaan. Toch zie je tegelijkertijd het
gemis aan de ene kant en aan de andere kant mensen en groepen
opstaan die toch iets willen doen. Ook wij als kerk krijgen die vraag
vaker, alleen is het vrij moeilijk om iets te doen, omdat je al snel met
teveel mensen samen bent, de anderhalve meter niet gerealiseerd kan
worden en men angst heeft dat er weer een nieuwe besmettingsronde
gaat komen. Hoe graag we dus zouden willen onze handen zijn
grotendeels gebonden.

De Bronk 2020 zal zoals de poster in Eijsden het omschrijft vooral in
ons hart moeten plaats gaan vinden. We mogen weten dat we, ook al
kunnen we niet trekken, het Bronkgevoel toch met ons mee kunnen
dragen.
Van oudsher is de Bronk bedoeld om met het Allerheiligste door het
dorp te trekken en daarbij het dorp te gaan zegenen. En al trekken we
dan niet rond. We mogen toch weten dat God onze dorpen wil zegenen.
We willen dat dit jaar dan ook
symbolisch doen. Op het einde van de
H. Missen zullen wij in Eijsden en
Gronsveld dan ook onze
gemeenschappen gaan zegenen met het
Allerheiligste.
Verder zal er na de H. Mis in Gronsveld
tot 13.00 uur en in de kerk van Breust
van 14.00-16.00 uur aanbidding zijn. Het geeft aan ieder van ons de
gelegenheid om even stil te staan bij de Bronk.
Voor de H. Missen op zondag en op maandagmorgen in Breust geldt
wel dat u zich moet aanmelden. Helaas mogen we nog steeds maar 30
personen toelaten.
Wel mogen we vanaf dit weekend weer de H. Communie gaan
uitreiken.
Laten we dit jaar de Bronkgedachte werkelijk met ons mee dragen in
ons hart. Laten we werkelijk verbonden zijn met elkaar, als
gemeenschap, laten we oog hebben voor elkaar, laten we oog hebben
voor God die ons nabij wil zijn als een liefdevolle en zorgzame God.
Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen om de Bronkdagen de vlag
uit te steken om het zo toch feestelijk te maken in onze dorpen. Opdat
niet de angst maar het vertrouwen de overhand mag gaan krijgen.
Daarnaast was het een goed gebruik, heb ik begrepen, om ook een
heilige beeld voor de deur of het raam te zetten. Graag wil ik iedereen
uitnodigen om dit nu ook te doen. Ik ben heel benieuwd naar ieders
creatie in deze. Laten we daar werkelijk iets moois van maken. Laten
we het niet zomaar stilletjes voorbij laten gaan. Maar laten we vieren,
vieren in ons hart.

Bronkmaandag H. Mis om 10.30 uur in de kerk van Breust. Voor
deze H. Mis moet u zich wel aanmelden. Hoe zie verder in deze
nieuwsbrief. Vol is Vol.
LIVES MATTER
Momenteel worden overal ter wereld protesten gehouden tegen het
racisme, met daarbij de teksten Black lives matter. Om zo op te roepen
om met respect om te gaan met hun leven. Toen ik deze protesten zag
moest ik echter denken dat eigenlijk ieders leven belangrijk is. Het moet
toch niet uitmaken welke huidskleur je hebt,
wat je afkomst, je geaardheid of wat dan ook
is. Het gaat erom dat ieders leven met respect
wordt behandeld. Juist vanuit ons geloof
mogen we namelijk zien dat iedereen een kind
van God is, door God gewild en geliefd.
Racisme past dan ook niet in ons christelijk
gedachtegoed.
Onze paus riep niet voor niets naar aanleiding
van de protesten op om ieders leven met respect en liefde te benaderen.
Maar tegelijkertijd niet te vervallen in geweld als het niet gewaarborgd
wordt. En ik denk als we dit in de alledaagse praktijk zouden brengen,
er minder snel excessen zouden komen zoals nu gebeurd is.
Tegelijkertijd als ieders leven van belang is, als we al het leven als
waardevol zien, dan moeten we daar ook zorg voor dragen.
En helaas zie ik dat soms niet gebeuren. We brengen soms het leven van
ons zelf of van anderen in gevaar door ons handelen. Dan vraag ik me
af, is dat wijs. Is dat respect hebben voor het leven. Moet je nu bepaalde
dingen al willen doen, terwijl je weet dat het een gevaar kan betekenen,
dat daardoor weer levens in gevaar kunnen komen.
Maar het respect zit er ook in hoe we omgaan met het leven vanaf de
conceptie tot aan de dood. Daar zijn nog best stappen te zetten in onze
samenleving. Helaas zie ik nog veel te vaak dat er sneller voor de dood
wordt gekozen, dan voor het leven.
Ieders leven is dus van belang. Laten we er naar streven dat racisme niet
meer voor gaat komen in onze samenleving, dat mensen gelijkwaardig
behandeld worden, maar laten we ons er ook voor inzetten dat ieders

leven van begin tot eind als waardevol wordt gezien en zo behandeld
wordt.
VERANDERING MISTIJD DONDERDAG CHRISTINAKERK
EIJSDEN
Vanaf 11 juni zal deze H. Mis om 19.00 uur zijn. Van harte welkom om
ook naar de H. Mis te komen.
COMMUNIE
Vanaf dit weekend mogen we ook weer de Communie gaan uitreiken.
Wel zal dat met de nodige voorzorgsmaatregelen
gaan gebeuren. Natuurlijk zal de priester voor het
uitreiken van de Communie eerst zijn handen extra
wassen en reinigen. Verder zullen we de Communie
gaan uitreiken met een Communietang/pincet. Per
kerk zal het verschillen op welke manier dit
gebeurt, of dat de priester langs komt op de plaats of dat er een scherm
is, waarachter het zal gebeuren. Dit alles doen we om het voor iedereen
zo veilig mogelijk te laten zijn.
AANMELDEN HEILIGE MIS.
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 043-4081214
Gronsveld: op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 0434081294
Mariadorp: op donderdagavond tussen 17.00-19.00 uur 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

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
KINDERPAGINA
Omdat iedereen erbij hoort, daarom deze week hierover weer een kleurplaat

