Nieuwsbrief 21 januari 2021
Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
WINTER
De winter lijkt er niet echt van te komen dit jaar, tot nu toe nauwelijks
vorst of sneeuw geweest. Geen echte winter hoor je dan wel eens
zeggen. Terwijl andere zeggen dat we momenteel in een lange winter
zitten. Niet het weer maakt het koud, donker en onbehagelijk, maar
een virus dat van geen wijken weet en
ons blijft beperken in de sociale omgang
met elkaar. De hele gezellige
decembermaand moest op een laag pitje
worden gezet en ook de carnaval kunnen
we dit jaar wel vergeten. Van ons wordt
gevraagd om veel binnen te blijven, niet
te feesten en vooral gedisciplineerd vol te
houden. Het is een lange winter.
En juist in zo’n periode heeft ieder van ons behoefte aan een woord van
vertroosting, van betekenis, van bemoediging. Een woord dat ons leven
in een groter perspectief kan plaatsen. Ja, juist nu kan het belangrijk
zijn om te weten dat het leven meer is dan hier en nu. Uiteindelijk is
onze wereld een grillig bestaan en kwetsbaar. Maar niet zinloos en niet

onbemind! Toen Jezus te midden van ons leefde op deze aarde, had Hij
bijzondere aandacht voor hen die uitzichtloos, reddeloos, hopeloos door
het leven moesten gaan. Simpele aandacht, een woord, een gebaar... een
wonder. Dat gaf hoop en perspectief. Wie zich bemind weet, leeft
anders. De boodschap van Jezus voor onze tijd en voor deze winter is
niet anders. God bemint ons, schenkt leven en draagt ons tot in
eeuwigheid. Door het horen van Jezus’ woorden, door bidden, door het
vieren van ons geloof (thuis of in de kerk) krijgt deze boodschap vat op
ons leven. Blijf gezond deze winter, blijf hoopvol, blijf vol van geloof.
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN
MORGEN
Meer dan ooit missen we de warmte van andere
mensen om ons heen: de handdruk bij een
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de
schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en
genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen
niet weg te denken: samen komen om je geloof in
God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een
bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na
corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige,
maar ook mooie tijden. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
WEEK VAN GEBED: #BLIJFINMIJNLIEFDE
Welke nare gevolgen Covid19 ook allemaal met zich meebrengt,
bidden kan gelukkig coronaproof! Ieder van ons kan in de beslotenheid
van z’n hart op een veilige manier het gesprek met God aangaan. Elk
jaar in januari vragen alle christelijke kerken gedurende een week
aandacht voor een gezamenlijk gebed om eenheid.

Juist in tijden waarin de samenleving onder druk staat, is eenheid van
groot belang. De Week van Gebed vindt plaats van 17 tot en met 24
januari. Het thema luidt dit jaar #blijfinmijnliefde. Het verwijst naar een
oproep van Jezus zelf in het evangelie volgens Johannes. Jezus vraagt
zijn leerlingen daar om in liefde met hem
verbonden te blijven (Joh. 15, 9-12).
Tijdens de Week van Gebed laten
christenen over heel de wereld zien en
merken dat ze in gebed met elkaar en met
God verbonden zijn. Ook in onze
parochies nemen we deel aan de Week van
Gebed. Niet alleen in de kerk maar iedereen die dat wil, kan thuis,
onderweg of waar ook meebidden om eenheid tussen
mensen.
H. MIS RIJCKHOLT
Voorlopig zullen de H. Missen in de Dominicanenzaal
worden gehouden op de zondag. Tijdstip blijft zoals
het was. Op deze manier kan iedereen toch
gemakkelijk naar de kerk blijven komen.
VERBOUWING VAN DE KERK RIJCKHOLT
Ondertussen gaan de werkzaamheden druk verder. In het
verkochte deel is ondertussen al een nieuwe verdieping
ingemaakt. En ook gaat er deze weken gewerkt worden aan de
muur die de beide delen zal scheiden.
AVONDKLOK
Als ik dit schrijf is het nog niet duidelijk wat er
exact gaat gebeuren met de avondklok. Zoals het
nu staat, hoeven we geen aanpassingen te doen
voor de avondmissen. Mocht dit toch
noodzakelijk zijn wordt u zo snel mogelijk ingelicht.
Als priester krijgen we waarschijnlijk een werkgeversverklaring zodat
we toch op weg kunnen voor ons werk, voor een ziekenzalving of
sterfgeval, of andere verplichtingen.

MARIA-LICHTMIS
2 februari vieren we het feest van Maria-Lichtmis.
De naam is een beetje verwarrend, want het is
eigenlijk geen Mariafeest. Het pasgeboren
kerstkind is de echte hoofdpersoon. MariaLichtmis wordt gevierd op de 40e dag na
Kerstmis. Volgens de joodse traditie was dat het
moment om een eerstgeboren zoon voor God te
brengen in de tempel. De officiële naam van het
feest luidt ook ‘Opdracht van de Heer’.
Waarom dan die verwarring met Maria? Dat heeft
te maken met een andere traditie op dezelfde dag.
Volgens dezelfde joodse wet was het gebruik dat een vrouw 40 dagen
na de bevalling van een zoon naar de tempel ging voor een
reinigingsritueel. Het woord reiniging klinkt in moderne oren misschien
wat vreemd, maar betekende dat een vrouw na een bevalling een
rustperiode van 40 dagen werd gegund. Eigenlijk heel modern dus.
Maria-Lichtmis is de afsluiting van dat ‘zwangerschapsverlof’ van
Maria.
Daarom was deze dag in het verleden ook de officiële afsluiting van de
kersttijd. Dat verklaart tevens waar de naam Lichtmis vandaan komt.
Als Jozef en Maria op de 40e dag met hun pasgeboren zoon naar de
tempel gaan, ontmoeten ze daar de oude Simeon, die in het kind de
Messias herkent en hem “een Licht” noemt “dat voor
de heidenen straalt”. Daaruit ontstond in de eerste
eeuwen de traditie om op deze dag een lichtprocessie
te houden. In de Middeleeuwen kwam daar het
gebruik bij om met Maria-Lichtmis ook kaarsen te
zegenen, die dan weer gebruikt kunnen worden voor
de Blasiuszegen.
AANMELDEN HEILIGE MIS.
Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt het
aanmelden voor de Heilige Missen. Breust-Eijsden: op dinsdag en
donderdagmorgen tussen 10.00 -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

Mariadorp: tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na
kantoortijd): 0652390674. Oost-Maarland: op
woensdagavond tussen 17.00 -19.00 uur op 0651968042 Rijckholt: op donderdagavond tussen
18.00 -20.00 uur op nummer 0641937842
GESPREK
Juist in deze tijd, waarin we zo moeilijk samen komen, merken we dat
mensen sneller alleen komen te staan. Mensen mogen niet op bezoek
komen, ieder probeert zoveel mogelijk thuis te werken. Mensen hebben
het soms wat moeilijker. Maar we kunnen wel telefonisch contact
hebben, telefonisch het gesprek aangaan. En dat willen we als priesters
ook graag doen. Neem dus gerust contact met ons op, voor een gesprek.
Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,
ruud.verheggen@home.nl
Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com
KINDERPAGINA
Deze keer mogen we de tekening van het bekende verhaal van de ark
van Noach afmaken.

