Nieuwsbrief 21 december 2020
Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
KERSTMIS
't Kind dat in de kribbe werd gevonden is
's werelds hoop waarop men wacht. En
de Zoon door God gezonden is het licht in
's werelds donk're nacht. Al lijken tijden
zwart en duister, en vrede verder lijkt dan
ooit tevoren, weet: Het kind komt weer in
alle luister.
Het is voor ons in Bethlehem geboren!

Zalig Kerstfeest
En Gods Zegen voor het nieuwe jaar.
Namens de besturen van de samenwerkende parochies
Pastoor R. Verheggen en Kapelaan R. Thomas.

KERSTMIS
Helaas zien we dat het aantal besmettingen de laatste periode flink is
toegenomen. Daardoor zijn de regels weer flink aangepast en zitten we in een
lockdown. Dit heeft ook gevolgen voor de vieringen met Kerstmis.
Geen H. Missen op Kerstavond
Dit is natuurlijk de grootste aanpassing. Helaas mogen we geen vieringen
houden op Kerstavond. We willen deze nu wel uitzenden via onze FB Pagina
en Youtube kanaal. Wel kunt u kerstavond in de kerk van Breust terecht
voor stil gebed van 18.00-20.00 uur.
Verder blijven de aantallen op 30 personen staan die we maximaal mogen
toelaten.
Er zal op 2e Kerstdag een extra H. Mis zijn in Gronsveld om 9.30 uur.
Bezoek aan de Kerststal
Om mensen toch extra kansen te geven om naar de
kerk te komen, willen we de kerken ’s middags met
de kerstdagen extra open houden. De meeste kerken
zijn de beide kerstdagen open tot ongeveer 16.00
uur.
Het programma van de vieringen is als volgt.
1e Kerstdag
9.30 uur H. Missen in Eckelrade en Rijckholt 10.00 uur H. Mis in Eijsden
10.00 uur Gebedsdienst in Oost-Maarland 11.00 uur H. Mis in Gronsveld
11.30 uur H. Mis in Mariadorp
2e Kerstdag
9.30 uur H. Missen in Eijsden, Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade
10.30 uur H. Mis in Oost-Maarland
11.00 uur H. Mis in Gronsveld
11.30 uur H. Mis in Breust
11.30 uur Gebedsdienst in Mariadorp
VIER KERSTMIS
De Nederlandse Bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om Kerstmis te
vieren. Zij roepen daartoe op met de slogan Vier Kerstmis en geven verdere
informatie op de website Vierkerstmis.nl.

De mogelijkheden om met Kerstmis in de kerken bij
elkaar te komen zijn dit jaar beperkt. Maar Kerstmis is te
belangrijk om het niet te vieren.
Op Vierkerstmis.nl vinden bezoekers tips om Kerstmis te
vieren in het gezin en om deel te nemen aan de liturgie.
Dat laatste kan door een kerk te bezoeken of de
vieringen van Kerstmis online of op tv via NPO2 (KRO)
te volgen. Hiervoor wordt het liturgieboekje online
beschikbaar. Kijk voor meer informatie op
www.vierkerstmis.nl
JAARWISSELING
Natuurlijk willen we ook dit jaar weer goed afsluiten en het komende jaar met
Gods zegen beginnen. Daarom willen we u graag uitnodigen voor de vieringen
met Oudjaar en Nieuwjaar.

De H. Missen zijn
Oudjaar 31 december:
19.00 uur H. Mis in Eijsden en om 19.00 uur in Eckelrade.
Nieuwjaar 1 januari:
10.30 uur in Mariadorp en om 11.00 uur in Gronsveld.
Zoals u ziet is er niet in iedere parochie met oud op nieuw een H. Mis. Durf
ook eens buiten je eigen parochie te kijken en kom eens kijken in een van de
andere kerken van onze samenwerkende parochies. Dat geeft nog meer aan dat
we een moeten zijn.
Helaas kunnen we geen Nieuwjaarsreceptie na afloop verzorgen.
KRIBKESTOCHT
Als aanvulling op de vieringen is er in Eijsden net zoals
vorig jaar weer een Kribkestocht. Bij verschillende
winkeliers in de etalage als ook bij mensen in de
vensterbank staan kerstgroepen opgesteld. Deze kunt u op
eigen gelegenheid gaan bekijken als een stukje
Kerstmisbeleving. Voor de kinderen is er ook een
speurtocht aan verbonden met een prijsje. Route
beschrijvingen liggen in de kerk, als ook bij verschillende winkeliers.

START VERBOUWING VAN DE KERK RIJCKHOLT
Zoals u al eerder hier heeft kunnen lezen, is de kerk deels verkocht. Dit
betekent dat er verbouwd moet gaan worden, beginnend met een nieuwe
scheidingswand tussen beide delen. De werkzaamheden hiervoor beginnen op
4 januari 2021.
Om toch wat tijd te hebben om het deel wat verkocht is te gaan ontruimen,
zullen we op zondag 27 december voorlopig de laatste H. Mis in de kerk
vieren. We hopen zo snel mogelijk terug te kunnen. Ondertussen zal op een
andere locatie de H. Mis zijn, hierover hoort u
binnenkort meer. Zodra de muur er weer staat zullen we
weer terug gaan naar de kerk, aangezien de
werkzaamheden in het kerkelijke deel pas later zullen
plaatsvinden.
Vanwege de werkzaamheden in de kerk zal de kerk
vanaf 4 januari tijdelijk niet open zijn voor stil bezoek
en gebed.

HULP GEVRAAGD
Om echter het voorste deel van de
kerk te kunnen ontruimen, de
banken te kunnen stallen, om de
oude dagkapel vrij te maken e.d.
zijn we op zoek naar hulptroepen.
Wie zou willen meewerken om dit
in de week tussen Kerstmis en
Nieuwjaar in orde te komen maken. Het zou mooi als we wat mensen
hebben, dan kan het in een dag waarschijnlijk allemaal geregeld
worden. Mochten er mensen zijn die zeggen, ik kan misschien niet
tillen, maar ik heb wel een wagen met aanhanger en ik wil wel rijden,
is dat natuurlijk heel fijn, of mensen die zorgen voor het natje en het
droogje voor de vrijwilligers. Zo kunnen we samen de schouders
onder onze kerk zetten. Ieders inzet is meegenomen. Meldt u zich
gerust aan bij een van de mensen van de parochie of bij pastoor.

WITTE ROOS
Via de Spaanse federatie van de vrienden van de kerstgroep kwam het
volgende bericht binnen.
In deze moeilijke en buitengewone Kerstperiode
start de Spaanse federatie de campagne “Een
witte roos voor het Kind”. Wij stellen voor om
in elke Kerststal een witte roos in de handen
van het Kind of in zijn buurt te plaatsen. Dit als
een herinnering aan iedereen, die ons door deze
pandemie is ontvallen.
Wij nodigen u uit om aan deze campagne deel te nemen.
Misschien een mooi idee om dit ook over te nemen in ons land, om zo ook
met Kerstmis te denken aan allen die ons ontvallen zijn door de Corona.
AANMELDEN HEILIGE MIS.
Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt het aanmelden voor
de Heilige Missen. 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.

KINDERPAGINA
Op de volgende link vind u een compleet doeboekje voor de kinderen
rondom Kerstmis. Van harte bij u aanbevolen.
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/12/RKKDoeboekje-A4-Vier-Kerstmis_HR.pdf
Er is een kerstverhaal voor de kinderen opgenomen, deze zal vanaf
Kerstmis te zien zijn op onze Facebookpagina en Youtubekanaal.
ZELF EEN KERSTSTAL MAKEN.

De boom staat vast al, maar je kunt
die standaard kerststal ook vervangen
door een zelfgemaakt exemplaar,
eentje van toiletrollen!
Hoe leuk is het om je eigen kerststal
te maken. En dat kan heel
gemakkelijk.
Lege wc-rollen, verf, glitters,
crêpepapier en watten in de aanslag.
Plukje stro erbij en een kartonnen
doos. Je kunt de figuren zo uitgebreid
versieren als je zelf wilt. Alleen
verven kan natuurlijk ook. Wil je
glitters op de figuren? Smeer dan een dun laagje lijm op de rolletjes waar je de
glitters wilt hebben, en doop het rolletje vervolgens in het bakje glitters. Schud
een paar keer goed boven het bakje zodat de glitters die niet vastzitten eraf
vallen. Zo heb je zo min mogelijk glitters over je vloer. Het kindje Jezus kun
je maken door een pennendop in te wikkelen met wat verband of een stukje
keukenpapier en er een gezichtje op te tekenen.
Succes met het maken.
»Nodig: • toiletrollen • verf • crêpepapier, watten • kartonnen doos •
glitters/plukjes stro

