Nieuwsbrief 26 augustus 2020
Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
SAMEN STA JE STERK
De afgelopen periode was Kessel vaak in
het nieuws vanwege de vele Corona
sterfgevallen in het dorp. Ik moest daar
afgelopen week nog eens aan denken toen
ik in het dorp bij een kennis was. Maar toen
ik door het dorp reed zag ik ook weer het
kasteel de Keverberg. Ik heb ooit eens
tijdens de restauratie daar een rondleiding gehad. Wat mij toen opviel
was de passie waarmee de mensen spraken, maar ook de grote inzet van
heel veel mensen. Er was berekend dat er zo’n 20 duizend uur
vrijwilligerswerk in zat. Als dat niet was geweest zou het natuurlijk
nooit kunnen lukken. En tegelijkertijd merkte men dat door dit alles ook
andere projecten in het dorp van de grond kwamen en men meer
gemeenschap werd. Als je hen hoorde spreken inspireerde dat en je
merkte heel duidelijk dat je samen sterk staat.
Tegelijkertijd sprak ik tijdens deze zomer weer met de pastorale dienst
van onze zorginstellingen, naar aanleiding van wat er allemaal had
gespeeld tijdens de afgelopen periode. Er werd duidelijk gesproken over

de moeilijke situatie, dat mensen soms door de nieuwe situaties en
regelgeving erg eenzaam waren, of men nu thuis was of in een
zorginstelling. En juist dan was het belangrijk dat er persoonlijke
aandacht voor de mensen was. Want pas als men samen was kon men
ook verder komen. Hoe belangrijk was het dan ook om vrijwilligers te
hebben die dit mede mogelijk maakten. Die nu ook weer meehielpen de
mensen naar de kerk te brengen.
Hetzelfde zie ik ook gebeuren in de verschillende parochies, de
ontwikkelingen die soms plaatsvinden, laten zien hoe belangrijk het is
om dingen samen te gaan doen, om niet als eilandjes naast elkaar te
staan. Elkaar kun je ondersteunen en inspireren. Dan zie je dat nieuwe
dingen mogelijk zijn, zaken van de grond kunnen komen. Hoe goed zou
het zijn als we inderdaad in onze parochies merken dat we samen sterk
staan. We moeten niet als eenlingen blijven
leven, maar samenwerken in eenheid.
Helaas merken we veel te vaak nog dat
onze wereld heel erg individualistisch is
geworden. Maar als men in Kessel zo had
gedacht was het herstel van het kasteel
nooit van de grond gekomen, als we hier zo
denken krijgen we ook niets van de
grond. Nee. Laten we werkelijk een SAMEN-leving zijn. Een
samenleving met allerlei kleuren, maar wel in eenheid.
Dat is iets wat ik ons allen toe wens, dan worden onze dorpen nog meer
parels om in te leven.
GEZOCHT
Op de maandagmorgen om 10.30 uur is de H. Mis in de kerk van Breust
(uitgezonderd de 1e zondag van de maand) speciaal ook voor de
bewoners van de Bron en de Motteburght. Alleen hiervoor zijn er wel
vrijwilligers nodig die de mensen gaan halen en brengen. Doordat door
omstandigheden een aantal vrijwilligers zijn gestopt, komen we
eigenlijk een paar handen tekort. Mocht u interesse hebben om mee te
komen helpen, neem dan gerust contact op.

OPENLUCHTMIS GESLAAGD
De openluchtmis op 16 augustus in
Mariadorp was geslaagd, dank aan ieder die
hieraan heeft meegeholpen. Mooi was het ook
om te zien dat de eerste mensen al over de
grenzen van de parochie durfden heen te
kijken en erbij aanwezig waren. Zo worden
we steeds meer één.
COMMUNIE
Op zondag 13 en zondag 20 september zullen de Communievieringen
gaan plaatsvinden in onze parochies. Door alle regels zal dit anders zijn
als gebruikelijk, maar we willen er voor de kinderen toch een mooi feest
van gaan maken. Vanwege deze Communies zijn de Mistijden anders
als gebruikelijk. Let daar even goed op.
Zondag 13 september H. Mis 10.00 uur Eijsden komt te vervallen.
11.00 uur Communieviering in Breust.
Zondag 20 september 9.30 uur Communieviering in Gronsveld.
H. Mis van 11.00 uur in Gronsveld komt te vervallen.
Alle andere vieringen gaan gewoon door.
COMMUNIE EN VORMSEL DIT NIEUWE SCHOOLJAAR
De communie- en vormselvieringen voor dit nieuwe schooljaar zijn
allemaal weer vastgelegd. In de hoop dat alles dan normaal kan
doorgaan.
De Communies in 2021 zijn als volgt:
Zondag 2 mei: 9.00 uur in Oost-Maarland; 11.00 uur
in Mariadorp voor de kinderen van Breust-Eijsden en
Mariadorp samen.
Hemelvaartsdag 13 mei: 9.30 uur in Gronsveld, voor
de kinderen van Eckelrade, Gronsveld en Rijckholt

Het Vormsel in 2021 is als volgt:
Zaterdag 14 november: 19.15 uur in Oost-Maarland
Vrijdag 5 maart: 19.00 uur in Breust, voor de kinderen
van Breust-Eijsden en Mariadorp samen.
Zaterdag 6 maart: 19.00 uur in Gronsveld, voor de
kinderen van Eckelrade, Gronsveld en Rijckholt.
GESPREK
Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, we
zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267,
0653515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas
0659706745, robinthanni@gmail.com
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