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Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
VAKANTIE
Ik kwam pas in een Belgisch artikel deze
10 geboden voor een goede vakantie
tegen. Met een half knipoog geschreven,
maar zeker goed om af en toe even bij stil
te staan in deze vakantie tijd….
Het eerst gebod is en blijft:
Gij zult vakantie nemen. En wel des te langer naarmate je denkt er geen
tijd voor te hebben. Want precies dan zijt gij hard aan vakantie toe.
Het tweede gebod:
Gij zult echt vakantie nemen. Helemaal dus, met heel uw lichaam en
heel uw verstand.
Het derde gebod:
Vakantie is een weldaad voor uzelf en uw huisgenoten, Gij zult uw
vakantie dus niet gebruiken om buren of vrienden te overbluffen.
Het vierde gebod:
Niet iedereen heeft vakantie. Gij zult daarom de mensen die van dienst
zijn om u een prettige tijd te bezorgen, met evenveel respect en
dankbaarheid behandelen als gij zelf wilt ondervinden.
Het vijfde gebod:
In de zomer zoeken wij de zon liefst niet alleen en letterlijk. Gij zult dus
ook uw huisgenoten of vrienden in het zonnetje zetten.

Het zesde gebod:
Vakantie is vrije tijd. Maar daartoe is een bevrijd hart nodig en dat kan
alleen God ons schenken. Gij zult dus niet vergeten ook voor Hem wat
van uw vrije tijd vrij te maken.
Het zevende gebod:
Fotograferen is een moderne vorm van jagen: je ‘schiet’ kiekjes voor
later; Maar niet iedereen houdt ervan dat gij binnendringt in zijn
privésfeer. Gij zult dus uw medemens niet ongevraagd voor fotowild
aanzien.
Het achtste gebod:
God heeft veel kleuren op zijn palet. Bruin zult gij dus niet
verabsoluteren. Het is niet de enige kleur die prettig is om naar te
kijken.
Het negende gebod:
Lekker lang uitslapen is een van de verkwikkingen van de vakantie;
Maar de mooiste dingen geeft God in de morgen. Minstens een paar
keer per week zult gij daarom wat vroeger opstaan om God te danken
voor al het moois dat Hij schenkt.
En het tiende gebod geldt voor de terugkeer:
Gij zult bij uw thuiskomst niet klagen dat het zoveel geregend heeft.
Dat deed het voor wie thuisbleven ook. Laat hen liever meegenieten van
de mooie dagen die gij wel gekregen hebt.
Voor iedereen die nog weg gaan of zij die gewoon lekker thuisblijven
om van de zomer te genieten: een hele goede vakantie toegewenst!

BRONK 4
We mogen terugkijken op een toch geslaagde
alternatieve versie van de Bronk in OostMaarland. ’s Morgens vroeg zijn we met het
Allerheiligste langs gegaan bij alle plaatsen
waar normaal gesproken de heilige huisjes staan
om daar het Allerheiligste kort uit te stellen en
de buurt te zegenen. Was heel bijzonder om te
mogen doen. Sommige mensen hadden er toch
nog iets extra’s van gemaakt. Dank voor ieders
inzet.
IK GELOOF
De volgende tekst kreeg ik afgelopen week toegestuurd door iemand.
Graag geef ik ze ook aan u door voor een stuk bezinning in deze
vakantietijd
Ik geloof
dat God bij ons is,
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en wil dat niemand tekort komt.
Ik geloof
dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.
Ik geloof
dat God is als een herder
die om ons geeft, die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.
Ik geloof
dat god ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat Zijn liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof
dankzij Zijn Zoon Jezus Christus
die mens met de mensen is geworden.
Amen.

VERRUIMING CORONAREGELS.
Afgelopen week zijn de Coronaregels weer wat versoepeld. De
Nederlandse Kerkprovincie heeft nieuwe richtlijnen uitgegeven. Daarin
nogmaals dat er niet meer hoeft worden aangemeld, uitgezonderd voor
hele drukke vieringen. Wel geldt dat er nog een registratie zal blijven.
Daarvoor is achter in de kerk een lijst waar u zich kunt registreren.
Zodat mocht er iets gebeuren we u kunnen bereiken. Wel blijft de
afstandsregel gelden. Daardoor kan de kerk natuurlijk niet vol zitten.
Verder mag er weer met kleine groepjes gezongen gaan worden in de
kerk, (volkszang nog niet) wel met voldoende afstand. Dat betekent dat
we weer kunnen gaan kijken hoe dit in te vullen. Verder zijn de regels
rondom Doopsel, Communie en Vormsel verruimd. Het geeft daardoor
weer een klein beetje meer lucht. Hopelijk kunnen we dit voortzetten
naar de toekomst.
KOMENDE WEKEN VAKANTIE EDITIE 1X PER 2 WEKEN
In de vakantieperiode willen we deze nieuwsbrief een keer in de 2
weken laten uitkomen. Mocht u er iets willen hebben, hou er dan
rekening mee.
GESPREK
Mocht u deze dagen met
vragen zitten, graag een
gesprek willen, We zijn
hiervoor beschikbaar.
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