
                             
 

Nieuwsbrief 10 augustus 2020 

Samenwerkende parochies 

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

Maarland, Rijckholt 

 
MARIA TENHEMELOPNEMING  

Op 15 augustus vieren we in de Kerk het hoogfeest van Maria 

Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest van het jaar en 

één van de oudste Mariafeesten. Het wordt als sinds de derde eeuw 

gevierd.  

Het hoogfeest is voor mij altijd weer een feest van hoop. Hoop om 

verschillende redenen en tegelijkertijd is het een uitnodiging om het 

voorbeeld van Maria te volgen, om ook ja te durven te zeggen, om God 

steeds weer opnieuw te danken. 

We mogen stilstaan dat niet alleen Jezus in de hemel is opgenomen, 

maar dat ook Maria helemaal in de liefde van God is opgenomen. Zoals 

God zijn liefde geopenbaard heeft door Zijn Zoon naar de wereld te 

zenden, zo is Maria opgenomen in de volheid van Gods liefde, om zorg 

te dragen voor ons mensen hier op aarde. In 

de hemel deelt Maria in de zorg van Jezus om 

de mensen in hun nood nabij te zijn. 

Maar waarom een teken van hoop. Eigenlijk 

heel eenvoudig, dat Maria naar haar sterven 

in de hemel is opgenomen laat zien wat God 

voor ons allen klaar heeft staan, wanneer wij 

het voorbeeld van Maria volgen. 

Wij zijn als gelovigen allemaal mensen die 

onderweg zijn naar die hemel toe. Het geeft 

ons leven hoop, het geeft ons leven een 

toekomst. 

Het is niet alleen Maria die ja zei tegen Gods 

                                                                                                                                                                           



vraag, maar ook God die steeds weer opnieuw ja tegen ons zegt. Dat ja 

woord van God is eigenlijk een woord van ja, jij mag er zijn, ja ik heb 

je lief, ja jij bent geschapen naar mijn beeld en gelijkenis. Ja ik heb een 

plaats voor je bereid in de hemel om daar te mogen thuiskomen. 

Hoe mooi is dat ook in deze tijd steeds weer opnieuw te mogen horen. 

Met Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin 

ook andere Mariafeesten worden gevierd: Maria Koningin (22 

augustus), Maria Geboorte (8 september), de heilige Naam van Maria 

(12 september) en O.-L.-Vrouw van Smarten (15 september). 

Binnen onze parochies is het natuurlijk ook het patroonsfeest van 

Mariadorp.  

 

H. MIS ZONDAG 16 AUGUSTUS BIJ DE LOURDESGROT IN 

MARIADORP 

Normaal gesproken zou rond 

het feest van Maria 

Tenhemelopneming altijd de 

processie trekken door de 

straten van Mariadorp, maar 

helaas kan dat dit jaar niet 

doorgaan. Tegelijkertijd zou 

eigenlijk dit jaar ook 100 jaar 

Lourdesgrot zijn, ook dat 

hebben we moeten uitstellen 

naar komend jaar. Maar om 

toch stil te staan, bij het patroonsfeest, zal er op zondag 16 augustus om 

11.30 uur een Openluchtmis zijn bij de Lourdesgrot. Bij slecht weer 

wijken we natuurlijk uit naar de kerk. Natuurlijk is er in de openlucht 

meer ruimte maar toch zullen we daar de afstandsregels wel in acht 

blijven nemen. Graag willen we u uitnodigen om dit feest met ons mee 

te vieren. We zullen zelf zorg dragen voor een 50 tal stoelen en een 

aantal banken. U kunt natuurlijk ook altijd een eigen stoel meebrengen.  

Laten we er samen op die dag toch een heel bijzondere viering van 

maken en zo ons ook een klein beetje in de grot van Lourdes wanen.  

 

 

 



VLAGGEN 

Bij de Bronken in de andere dorpen werd massaal 

gehoor gegeven aan de oproep om de vlag uit te 

hangen, ook al trok de Bronk niet. Graag wil ik die 

oproep nu ook doen, nu het zondag Bronk zou zijn in 

Mariadorp. Zeker ook voor de mensen van Poelveld 

die bij de Parochie van Mariadorp horen. Maar het zou mooi zijn als 

doorheen heel Breust en Eijsden  de vlag uithangt als teken van 

verbondenheid. 

 

KROETWÛSJ 

In de tiende eeuw ontstond een vaste gewoonte om 

op 15 augustus een boeket van zeven (met de hand 

geplukte) kruiden en bloemen te zegenen. In 

Limburg de ‘kroedwis’ of ‘kroedwusj’ genoemd. 

Op vele plaatsen bestaat deze traditie nog steeds en 

worden de boeketten op of rond deze dag 

gezegend. De samenstelling kan verschillen naar 

plaatselijk gebruik: naast twee soorten granen, zijn 

er twee soorten onheil-werende kruiden 

(bijvoorbeeld Alsem, Sint Janskruid) en twee 

soorten geneeskrachtige kruiden (witbloeiend 

duizendblad, boerenwormkruid, kamille, valeriaan) 

en een walnoottak (weert insecten en het schijnt 

dat de bliksem nooit inslaat in een notenboom). 

Aan de kruidenbos wordt een blauw lint van zeven el bevestigd. De 

‘kroedwis’ krijgt een plaats in huis en vaak ook in de stal bij de dieren. 

Bij noodweer wordt een beetje van de kruidenbos op de kachel 

verbrand.  

Waarom worden de kruidenboeketten nu net op dit feest gezegend? Dit 

gebeurt met Maria Tenhemelopneming, omdat het een heel oud gebruik 

is om Maria aan te duiden met namen die ontleend zijn aan de 

plantenwereld en om in haar een bloem te zien, die de gezegende vrucht 

Jezus voortbracht. Denk maar aan de namen als ‘Bloem van de Carmel 

of ‘Mystieke Roos’. Augustus is ook de maand waarin veel van deze 

kruiden bloeien 

 



ZEGENEN KROETWÛSJ 

In alle vieringen van 15 en 16 augustus zullen we op het 

einde van de H. Mis de kroetwûsj gaan zegenen. U kunt 

deze zelf samenstellen meebrengen naar de kerk. Het zou 

natuurlijk mooi zijn als we dit met zoveel mogelijk 

mensen zullen doen. Als teken van ons geloof en 

verbondenheid met onze traditie. 

 

NIEUWE NAMEN 

Maria heeft in de loop van de geschiedenis vele namen 

gekregen. Velen van die namen of eretitels komen terug in de litanie 

van Maria, zoals we deze vaker bidden (zeker na de rozenkrans). Nu 

heeft onze paus weer 3 namen toegevoegd aan deze litanie.  

De nieuwe namen of titels zijn: Moeder van Barmhartigheid, Moeder 

van de hoop en Troost van de migranten. We zullen zorg ervoor dragen 

dat een blaadje met daarbij de litanie met deze aanvullingen in de 

verschillende kerken komt te liggen. 

 

VORMSEL  

Op zondag 23 augustus zal het vormsel worden 

toegediend aan de vormelingen van Breust-Eijsden en 

Mariadorp. Dit zal plaats vinden in de kerk van 

Mariadorp tijdens de H. Mis van 11.30 uur.  

Graag uw gebed voor onze vormelingen, dat ze mogen 

beseffen dat de H. Geest hen wil ondersteunen in hun leven. 

 

GESPREK 
Mocht u deze dagen met vragen 

zitten, graag een gesprek willen, 

We zijn hiervoor beschikbaar.  

 

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, 

ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, 

robinthanni@gmail.com  
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KINDERPAGINA 

 

Deze keer een wat lastige kleurplaat van een glas in loodraam met 

daarin een afbeelding van Maria. Ik ben benieuwd naar het resultaat. 

 

 


