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Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
  
NIEUWE REGELS KERK IVM CORONA  

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend 

opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met 

minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen 

maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan 

religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.  

De bisschoppen delen de bezorgdheid van 

de overheid over het oplopende aantal 

besmettingen en de grote risico’s van 

COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij 

hebben vanaf het begin van de COVID-19 

pandemie hun verantwoordelijkheid 

genomen en besloten de coronamaatregelen  

van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen 

maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed 

functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle 

gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van 

de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, 

                                                                                                                                                                      

 



zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk. De 

bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel 

als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de 

komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). 

(Aantallen gelden trouwens niet voor uitvaarten, daar blijven de oude 

regels gelden). 

De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers  

betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze 

situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist. Er geldt 

een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje 

dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) en dat 

bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. 

Communie wordt afgedaan.  

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:  

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Samenzang 

is niet toegestaan. 

   

Verder overleg over maatwerk  

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek om te komen tot meer 

maatwerk. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de 

slachtoffers van COVID-19 en hun familieleden, in Nederland en 

wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God 

hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de 

zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.  

  

Tot zover de officiële berichten.  

  

AANMELDEN HEILIGE MIS.   

Vanwege de verandering naar 30 personen, starten we voor 

komend weekend weer het aanmelden voor de Heilige Missen op.  

Ik weet dat het niet ideaal is, maar het is een duidelijk verzoek. Voelt u 

zich ziek, of heeft u verkoudheidsklachten of koorts, dan vragen we u 

zich niet aan te melden. U kunt zich alleen aanmelden voor het komend 

weekend. Mocht u in het weekend niet kunnen, we hebben ook 

verschillende weekmissen waar u naar toe kunt gaan.  

  



Hoe aanmelden:  

Voor iedere parochie is het een klein beetje anders:  

Breust-Eijsden: op donderdagmorgen tussen 10-12.00 uur op het 

nummer 043-4091267 (parochiekantoor)  

Eckelrade: op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043- 

4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom)  

Gronsveld: op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-

4081294 (parochiecentrum) 

Mariadorp:  tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 

0652390674.  

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

0651968042, en anders op donderdagmorgen tussen 10-12.00 uur op 

parochiekantoor met duidelijke vermelding Oost-Maarland. nummer  

043-4091267   

Rijckholt: op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer  

0641937842.   

  

MONDKAPJES  

Er is een dringend advies om ook tijdens de H. Mis de mondkapjes op 

te blijven houden, dat ziet u in het eerste bericht. Ik weet echter dat dit 

voor sommigen lastig is. Als u in ieder geval wel tijdens het 

binnenkomen en uitgaan gaan een mondkapje op wilt hebben zou erg 

prettig zijn. Op de andere momenten raden we het zo mogelijk aan.  

  

ALLERZIELEN  

Hoe deze nieuwe regels gaan uitpakken voor 

de Allerzielenvieringen is nog niet helder. 

We zijn aan het kijken naar de beste 

oplossingen. Maar mocht u tips hebben, 

horen we het graag. Helaas buiten mogen ook 

maar 40 personen samenkomen. Daar hadden 

we al naar zitten te kijken. We hopen zo snel 

mogelijk meer duidelijkheid te hebben.  

  



1 JAAR  

Morgen 13 oktober is het exact 1 jaar dat kapelaan 

en ik geïnstalleerd zijn als pastoor en kapelaan van 

Breust-Eijsden, Mariadorp en Oost-Maarland. Het is 

een vreemd jaar geweest, door alles wat er, zeker 

door de Corona, is gebeurd. Aan de andere kant is 

het jaar ook omgevlogen. We hebben toch langzaamaan steeds meer 

deze gemeenschappen leren kennen en hopen dat dit nog verder kan 

groeien. Graag wil ik uw gebed vragen dat het komend jaar wat 

normaler mag verlopen, en alles gewoon kan doorgaan, maar ook dat 

we door mogen groeien in eenheid naar elkaar, ipv op eilandjes te 

zitten.  

NIEUWE MANTEL VOOR MARIA.  

Enige tijd terug is het beeld van Maria in de kerk van 

Breust vakkundig gerestaureerd.  

Toen kwam het idee om het beeld ook van een 

nieuwe mantel te voorzien.  

Op vrijdag 16 oktober zal tijdens de H. Mis van 

19.00 uur in Breust het geheel gepresenteerd worden 

aan de parochianen van Breust.  

Aan het eind van de H. Mis zal de nieuwe mantel  

gezegend gaan worden.   

Wij nodigen iedereen en vooral alle oud-betrokkenen uit, om daarbij 

aanwezig te zijn en/of in de komende oktobermaand een extra bezoek 

te brengen aan de kerk en het beeld. (foto is van een van de oude 

mantels) Ook voor de H. Mis geldt aanmelden.  

  

WERKZAAMHEDEN KERK ECKELRADE  

In het kader van het onderhoudsplan voor de 

kerk, welke afloopt aan het einde van dit jaar, is 

nu deels het mergel van de buitenmuren 

onderhanden genomen. Door allerlei invloeden 

van weer en insecten die er holen in maakten 

waren verschillende mergelstenen verzwakt. 

Deze zijn eruit gehaald en er zijn nieuwe in 



geplaatst zodat de kerk hopelijk er weer jaren tegen kan.   

  

PASTOOR AFWEZIG  

Zoals ik vorige week al schreef heb ik komende week een paar dagen 

vrij, om zelf even tot rust te komen, na deze toch wel heftige periode 

rondom alles met de Corona. Ik heb dus van 17 t/m 23 oktober vrij. 

Mocht u deze dagen dringend een priester nodig hebben kunt u een  

beroep doen op kapelaan Robin Thomas 06-59706745,  

robinthanni@gmail.com   

Alle vieringen gaan wel gewoon door.   

  

Geen kinderpagina deze keer, volgende keer weer wel.  


