
  

Nieuwsbrief 22 september 2020  

Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
  
COMMUNIE    

We mogen met een dankbaar gevoel terugkijken op de  

Communievieringen. Graag wil ik bij deze nogmaals iedereen bedanken 

voor de inzet om het voor de kinderen een heel mooie dag te maken.  

We gaan geen namen noemen want dan vergeten we zeker mensen. 

Maar weet dat wij blij zijn geweest met ieders inzet.  

  

DIERENZEGENING.  

Op de feestdag van de H. Franciscus vieren we  

Werelddierendag. Juist vanwege zijn 

verbondenheid met de schepping. Op de 

vooravond van dit feest zal voor de kerk van 

Mariadorp de jaarlijkse Dierenzegening gaan 

plaatsvinden. Het is een mooi gebruik om Gods 

zegen over de dieren te vragen, heel bijzonder 

natuurlijk de eigen huisdieren, of de dieren die  

                                                                                                                                                                      

 



zeer dierbaar zijn. De kinderen die geen eigen huisdier hebben, 

mogen natuurlijk ook hun knuffeldier meebrengen. Het zal 

plaatsvinden op het plein voor 

de kerk van Mariadorp op 

zaterdag 3 oktober om 17.00 

uur. Iedereen is van harte 

welkom  

  

  

  

PROCESSIE KAPEL O.L.VROUW VAN 

TOEVLUCHT RIJCKHOLT 4 OKTOBER 15.00 

UUR  

Normaal gesproken zou op de eerste zondag van 

oktober de processie trekken zowel vanuit Rijckholt als 

vanaf de kerk van Gronsveld naar de kapel van  

O.L.Vrouw van Toevlucht. Om daar samen een  

gebedsmoment te hebben bij deze Mariakapel.  

Helaas kunnen we met de huidige situatie niet in processie trekken, 

omdat het dan voor ons moeilijk te regelen is om 

voldoende afstand in acht te nemen. Maar we willen het 

toch niet zomaar voorbij laten gaan.  

Er zal op zondag 4 oktober om 15.00 uur toch een 

gebedsmoment zijn bij de kapel, om zo Maria’s steun 

te vragen voor onze parochies. We kunnen hier wat 

beter de afstandsregels in acht nemen. Graag willen we u 

natuurlijk hiervoor van harte uitnodigen om met ons te komen 

meebidden.  

  

UITVAART, in de kerk is veel meer mogelijk als u denkt.  

In de afgelopen decennia is onze samenleving flink veranderd. Meer en 

meer zijn mensen hun eigen keuzes gaan maken. Die ontwikkelingen 

zien we o.a. terug rond het sterven en de uitvaart. Toen ik ruim 27 jaar 

geleden priester werd, was het nog standaard dat de pastoor de tekst 

voor het prentje schreef en de eigen inbreng van de familie was meer 

uitzondering dan regel. Tegenwoordig maakt de familie meestal de 



tekst van het prentje en heeft men eigen inbreng in de afscheidsviering. 

Dit is mooi en persoonlijker.   

In onze huidige maatschappij is een 

herdenkingsdienst voor een overledene meer en 

meer een persoonlijk afscheid geworden als ook 

een blijk van steun aan de familie van de 

overledene.   

In onze leefgemeenschappen wil de familie van de 

overledene vaak toch ook de betrokkenheid van de 

overledene tot het geloof in God tot uitdrukking 

brengen.  

Nu merk ik zeker in de afgelopen periode dat mensen menen dat zoiets 

in de kerk niet mogelijk is en daarom zoekt men nu andere plaatsen om 

afscheid te nemen.  

Maar dat is zeker niet zo. Natuurlijk als u kiest voor een uitvaartmis, 

dan zijn er wat meer regels waar we aan moeten voldoen, maar ook dan 

is eigen inbreng altijd mogelijk.   

Kiest u echter voor een gebedsdienst dan is er veel meer mogelijk. 

Natuurlijk worden er ook gebeden en 

overwegingen uitgesproken, we zijn 

tenslotte in de kerk en we verkondigen daar 

altijd ons geloof in de verrijzenis en het 

eeuwige leven, maar er is veel meer 

mogelijk om eigen inbreng te hebben als 

familie. En dan niet alleen qua teksten die 

men uitspreekt. De keuze in muziek is breder en men kan zelf een 

beamer installeren en bedienen voor foto's of film. Ook het gebruiken 

van een voorwerp als symbool voor de overledene is mogelijk. Naast de 

pastoor of kapelaan kan ook iemand, namens de parochie, de 

gebedsdienst (mee)leiden.  

We willen als kerk er zijn voor alle mensen binnen onze parochie, zeker 

op de moeilijke momenten van het leven, zoals bij het sterven. Mocht u 

meer willen weten wat mogelijk is, neem dan gerust contact op.  

  

NIET DENKEN IN CRISIS MAAR IN KANSEN.  

Ik kreeg vorige week het boek binnen, Kerk in de tijden van Corona.  



Het ging erover hoe je in deze tijd van crisis toch als kerk er kunt zijn. 

Ik heb helaas nog geen tijd gehad om er in te gaan lezen, maar dat gaat 

zeker komen.  

Door de Coronacrisis zijn natuurlijk heel wat 

mensen in de problemen gekomen. Of vragen 

mensen zich af hoe nu verder. Je bent heel 

duidelijk ook geconfronteerd met de eindigheid van 

het leven en dat niet alles maakbaar is. Maar toen 

het boek een tijdje geleden werd gepresenteerd 

werd erover gesproken dat we niet moesten 

spreken als over een crisis maar over kansen.  

En eigenlijk klopt dit wel. En zo mag het ook in  

onze gemeenschappen gelden, ook richting onze 

samenwerking. Wanneer we denken en leven vanuit crisis, dan gaan we 

uit van negativisme en dan krijgen we vaak maar weinig klaar. Dan 

blijven we zitten in ons hoekje, negatief te zijn, geïrriteerd over wat er 

allemaal over ons heen komt.  

Wanneer we denken vanuit kansen, durven we de problemen aan te 

gaan pakken, dan komt er ruimte en merken we dat er vaak veel meer 

mogelijk is of overeenkomsten zijn. Dan merken we dat samen meer 

brengt dan in dat hoekje te zitten.  

Gelukkig mogen we steeds weer opnieuw merken, dat God ook denkt 

vanuit kansen. Als God alleen maar uit crisis was gaan denken, dat had 

de wereld allang niet meer bestaan, dan hadden we nooit een toekomst 

gehad. Nee God, denkt in kansen. Hij wil ons steeds weer opnieuw de 

kansen geven om ons leven te beteren, om opnieuw te beginnen. Heel 

mooi in deze is dan ook het sacrament van verzoening waarin God ons 

heel duidelijk die vergeving wil schenken, opdat we de kans krijgen op 

dat nieuwe leven. Om steeds weer een nieuwe goede stap te zetten in 

ons leven.  

Laten wij dat voorbeeld van God volgen in ons leven, door mensen 

steeds weer nieuwe kansen te geven i.p.v. vast te blijven zitten in crisis 

denken, in negativisme.  

  

ZIEKENCOMMUNIE  

Op de eerste vrijdag van de maand 

brengen we steeds de ziekencommunie bij 



onze zieken thuis. Mocht u mensen weten die graag thuis de 

Communie willen ontvangen omdat ze niet meer (of tijdelijk niet 

meer) naar de Kerk kunnen komen, geef dat even door. Zodat we met 

hen een afspraak kunnen maken.  

  

GESPREK  

Graag willen we bij u als parochianen op bezoek komen, om kennis te 

maken, om zo onze gemeenschappen beter te leren kennen. Zou u het 

leuk vinden als we bij u op bezoek komen, neem dan gerust contact op 

voor het maken van een afspraak.  

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

ruud.verheggen@home.nl  

Kapelaan Robin Thomas 0659706745, robinthanni@gmail.com   
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In het kader van de Dierenzegening een mooie kleurplaat van  

Franciscus en de dieren  

  



  
  

  


