
  

Nieuwsbrief 25 juni 2020  

Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt  
  

BRONK 2  

Afgelopen weekend zou het eigenlijk Bronk 

zijn in Eckelrade. Helaas mocht ook deze niet 

doorgaan. Mooi was het om te zien dat het dorp 

wel overal de vlaggen had uithangen en er een 

aantal bogen waren opgezet. Dat gaf extra sfeer 

aan de gemeenschap.  

  

                                                                                                                                                                      

 



ANTONIUSGROT  

Nu we toch in Eckelrade zijn, willen we daar ook blijven. Afgelopen 

zondag is het opgeknapte Antoniusbeeld teruggeplaatst in de grot op de 

hoek van de Linderweg en de Keerestraat. Het grotje werd in 1946 

gebouwd op verzoek van pastoor Mullenders. Het is gebouwd met 

stenen uit de omgeving. In de grot kwam een beeld van de H. Antonius 

te staan. Helaas sneuvelde dit in 1975, waarna er een nieuw houten 

beeld kwam. Helaas heeft de tand des tijds 

ook invloed gehad op dit beeld, zodat het 

eigenlijk onherstelbaar beschadigd was. In 

2019 werd door de familie Lemmerlijn een 

nieuw Antoniusbeeld geschonken uit 

dankbaarheid. Tegelijkertijd heeft de buurt 

zich ingezet om de grot helemaal op te 

knappen en alles weer helemaal netjes te 

maken, opnieuw werden zaken opgemetseld 

en een pad gemaakt. Het beeld werd opnieuw 

ingezegend bij de Bronk van vorig jaar.  

Echter het beeld was niet meteen gemaakt om 

zomaar buiten te staan. Afgelopen jaar is het dan ook weer helemaal 

opgeknapt en behandeld met een speciaal soort epoxyhars zodat het nu 

weer jaren er tegen kan. Op Bronkzondag is het beeld nu weer terug 

geplaatst in de grot, in samenzijn met vele mensen uit de buurt. Het is 

zo weer een bijzonder plekje in onze gemeenschappen 

geworden.  

  

KLOKKENSTOEL RIJCKHOLT 2  

Ondertussen is een van de twee klokken opgehangen. 

Willen we ze weer kunnen laten luiden zal er wel nog 

eerst stroom en geluid geïnstalleerd moeten gaan 

worden. Maar ook dat zal langzaamaan steeds meer 

vorm gaan krijgen. We zijn ieder geval blij dat de klok 

weer terug is in ons dorp.  

  

LOURDESGROT MARIADORP 100 JAAR  

Afgelopen week op 21 juni was het exact 100 jaar geleden dat de 

Lourdesgrot in Mariadorp werd ingezegend. Deze grot ligt mooi in het 



parkje langs de Rijksweg vlakbij de kerk. De grot is gebouwd toen de 

wijk net gebouwd was, met stenen uit de omgeving. Volgens sommigen 

dankt de wijk zijn naam ook aan de Lourdesgrot. Vele mensen uit de 

omgeving komen regelmatig even hier bij de grot bidden of een kaarsje, 

wat ze zelf hebben meegebracht, opsteken. Juist het parkje erbij nodigt 

dan ook uit tot rust. De rust die we in deze tijd zeker nodig hebben. In 

het kader van het 100-jarig bestaansfeest is het beeld van Onze Lieve  

Vrouw opgeknapt. Het huidige beeld was exact 50 jaar oud en was door 

het lange buitenstaan toch wat 

verweerd en verkleurd. Dankzij 

Annemie Pieters is het nu weer 

opgeknapt en is het weer terug 

geplaatst. We hadden dit jaar 

rondom de processie van 

Mariadorp heel bijzonder 

aandacht willen schenken aan dit 

jubileum. Helaas is dat nu niet 

zo mogelijk als we graag zouden  

willen. Maar misschien is het wel mooi als u zelf een keer een kijkje 

komt nemen op dit bijzondere plekje binnen onze parochies.  

  

NIEUWE MANTEL VOOR MARIA  

Mensen die afgelopen week in de kerk van 

Breust zijn geweest zullen het misschien wel 

gemerkt hebben dat het Mariabeeld niet op 

zijn normale plaats stond, in eerste instantie 

tijdens de Bronk en nu zelfs weg is.  

Nu moet u zich geen zorgen gaan maken. Een 

aantal dames zijn druk in de weer om een 

nieuwe mantel te maken voor het Mariabeeld. 

Om dit goed te kunnen doen, is het beeld even verplaatst, zodat de 

mensen het beter kunnen passen op het kleed, zodat het weer een mooie 

mantel gaat worden.  

Wanneer de nieuwe mantel klaar is zal het beeld worden terug 

geplaatst. Wanneer Maria haar nieuwe mantel aankrijgt is nu nog niet 

exact bekend, maar we zullen het niet zomaar voorbij laten gaan.  

  



AANMELDEN HEILIGE MIS.   

Deze maand zeker nog zal het aanmelden voor de H. Mis blijven 

gelden, als we in juli met meer mensen mogen komen zal het 

waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Maar voor komende keer dus nog 

wel. Hou daar even rekening mee.  

  

Breust-Eijsden: op donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op 

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 043-

04081294  

Mariadorp: op donderdagavond tussen 17.00-19.00 uur op nummer 

0652390674  

Oost-Maarland: op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 

nummer 0651968042  

Rijckholt: op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 

0641937842   

 

STEUN  

De vorige keer vroeg ik hier financiële steun 

voor uw parochies. Mensen vroegen toen 

waarom zet u er geen rekeningnummer bij. 

Natuurlijk had dat met plaatsgebrek te maken, 

maar ook om van alle kerken hun 

banknummers neer te zetten, maakt het 

onduidelijk. Mocht u willen steunen, neem dan 

even contact op met uw parochie en u krijgt het banknummer.  

  

1E COMMUNIE.  

Zondag 5 juli om 11.00 uur zal de 1e H. Communie gaan 

plaatsvinden in de parochie van Oost-Maarland. We zijn 

blij dat dit kan doorgaan, zeker voor de 5 jongens. 

Vanwege alle regels is dit wel een besloten viering en 

kan men zich er niet voor aanmelden. Het is alleen voor  

de families. De Communies in de andere parochies zijn uitgesteld tot 

september. 5 Juli zou eigenlijk de Bronk zijn, dan zouden we toch 



stilstaan bij de H. Communie. Nu doen we het dan op deze manier, 

wordt het toch een feestdag voor de parochie.  

  

VAKANTIE  

In de vakantieperiode willen we deze nieuwsbrief een keer in de 2 

weken laten uitkomen. Mocht u er iets in willen hebben, hou er dan 

rekening mee. Komende week echter nog een gewone editie.  

  

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  

    

KINDERPAGINA  

Deze keer een zoek de verschillen. Met een afbeelding passend bij de 

zomer.  

mailto:ruud.verheggen@home.nl


  


