
  

Nieuwsbrief  11 mei 2021   

Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
  
HEMELVAART  

Na Pasen is Jezus verschillende keren nog verschenen aan 

Zijn leerlingen. Hij deed dit om hen te ondersteunen, 

zodat ze konden groeien in het geloof in de Verrijzenis. 

Echter ze konden Hem niet vast blijven houden. Jezus 

moest naar de Hemelse Vader. Natuurlijk kunnen wij 

onze overledenen ook niet blijven vasthouden. We zullen 

ze moeten loslaten, hoe moeilijk het soms ook is, opdat ook zij 

thuis kunnen komen in de hemel.  

Juist met Hemelvaart mogen wij vieren dat ook wij ooit eens naar de 

hemel mogen gaan.  

Vieringen met Hemelvaart  

Wo. 12 mei  19.00 uur H. Mis vooravond Hemelvaart  Oost-Maarland 

Do. 13 mei  Hemelvaart 9.30 uur Eckelrade, 10.00 uur Eijsden, 11.00 

uur Gronsveld, 11.30 uur Mariadorp   

  

                                                                                                                                                                      

 



ELKAAR VERSTAAN  

Volgende week vieren we weer Pinksteren. Het feest van Gods Geest. 

50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart zijn de leerlingen weer 

samen in de bovenzaal en daar ontvangen ze de H. Geest. Worden ze 

geïnspireerd, raken ze vol vuur en vlam.  

En dat willen ze dan gaan uitdragen. Ze gaan naar buiten en iedereen 

hoort hen in hun eigen taal spreken. Men verstaat elkaar.  

Als je op vakantie gaat merk je hoe handig het kan zijn als je elkaar 

kunt verstaan. Tegelijkertijd als je door onze dorpen heen loopt hoor je 

soms talen waar je geen touw aan kunt vastknopen.  

Communiceren wordt dan heel moeilijk. Maar ook los van die  

“vreemde” talen wordt het al lastig.   

Wat te denken van de taal die jongeren gebruiken. Het is een mix van 

allerlei woorden en afkortingen. 

Een taal die voor buitenstaanders 

niet meer te volgen is.  

Ze verstonden elkaar in hun eigen 

taal, zo horen we echter met 

Pinksteren zeggen. Hoe goed is het 

dan als we elkaars taal leren 

spreken, maar vooral verstaan. En 

dan gaat het vooral niet alleen maar om een letterlijke taal. Maar als 

we ons hart openstellen voor de ander, dan kunnen we elkaar al een 

heel stuk verstaan en begrijpen.  

Juist als mensen begeesterd zijn, kan dat de ander raken.  

En eigenlijk mogen we allemaal begeesterde mensen zijn. Mensen die 

enthousiast zijn, enthousiast over wie Jezus voor ons is. En hoe we dat 

in praktijk brengen in de manier van ons leven en hoe we met de ander 

omgaan.  

Moeten we dan allemaal maar dezelfde taal gaan spreken. Moeten we 

dan allemaal maar hetzelfde worden. Nee, in het pinksterverhaal wordt 

duidelijk gezegd dat ieder van hen in hun eigen taal kon verstaan. We 

mogen ieder op onze eigen plaats mensen aanspreken. De een is 

misschien heel goed in contact met jeugd en jongeren, terwijl de ander 

weer heel goed is bij de zieken. Ieder kan dus op zijn eigen plaats, 

geholpen door Gods Geest, zich inzetten en Gods liefde gestalte geven 

en uitdragen.  



Het Hoogfeest van Pinksteren mag ons dus allen aanzetten dat we werk 

ervan maken dat we elkaar verstaan, dat we verbindingen leggen. Dat 

mensen zelf ook geraakt worden door de boodschap van God. Het 

Hoogfeest van Pinksteren mag dan een feest zijn waar bruggen worden 

gebouwd in plaats van muren. Bruggen waar we verbindingen leggen 

omdat we Gods woord verstaan en in praktijk brengen.  

  

VIERINGEN MET PINKSTEREN  

De vieringen met Pinksteren zijn als op 

een normaal weekend. Op 2e Pinksterdag 

hebben we gezamenlijke vieringen, om te 

laten zien dat we een eenheid zijn als 

parochies, dat we willen samenwerken. Maandag 24 mei: 10.00 

uur kerk Eijsden en om 11.00 uur kerk Gronsveld.   

  

VEEL MARIA’S, ÉÉN MOEDER  

Het volgende artikel schreef onze vorige bisschop ooit als column in 

ons bisdom blad. Graag plaats ik het hier omdat het mooi past bij deze 

Meimaand.  

  

Lourdes, Kevelaer, Fatima, Banneux, Scherpenheuvel, La Salette,  

Loreto. Op heel veel plaatsen in de wereld wordt 

Maria vereerd. Het lijstje is makkelijk aan te 

vullen met plekken uit onze eigen regio:  

Maastricht, Roermond, Tienray, Venlo,  

Panningen, Sittard, Schaesberg, Weert, Susteren.  

Er is bijna geen stad of dorp te vinden, waar 

Maria níet vereerd wordt. En overal heeft ze haar 

eigen naam en haar eigen devotie. Maar of we 

haar nu ‘Sterre der Zee’ noemen, ‘Onze Lieve 

Vrouw Onbevlekt Ontvangen’ of ‘Maagd der  

Armen’: het is steeds dezelfde Maria.   

Overal wordt ze ook een beetje anders uitgebeeld 

en toch blijft het dezelfde Maria. Het grappige is dat wij haar ook steeds 

herkennen.   

In een kerk vol heiligenbeelden weten we Maria er feilloos uit te halen.  



Logisch, want ze is onze hemelse moeder.   

En je moeder herken je altijd. Ook al draagt ze bij wijze van spreken 

elke dag een andere jurk. Maria is de moeder van Christus. Vlak 

voordat hij stierf heeft hij haar aangewezen als de moeder van ons 

allemaal. Bij haar kunnen we altijd terecht.   

Met Maria mogen we al onze zorgen, maar ook onze dankbaarheid 

delen. Zoals we dat ook met onze eigen moeder zouden doen. Al zijn er 

veel beeltenissen van Maria, ze is steeds dezelfde liefhebbende moeder.  

* Frans Wiertz, oud bisschop van Roermond.  

BRONK  

U heeft ondertussen wel door gekregen dat de 

meeste Bronken helaas vanwege de aantallen en 

alle coronaregels niet door kunnen gaan op de 

wijze waarop we het gewoon waren. Toch 

willen we kijken om deze dag niet zomaar 

voorbij te laten gaan en misschien toch iets gaan 

doen, om u een Bronkgevoel aan huis te kunnen 

bezorgen en tevens onze gemeenschappen te  

zegenen. Daar zult u te zijner tijd meer over horen.  

  

VERSOEPELINGEN CORONAREGELS  

Er is ondertussen een hele kleine versoepeling binnengekomen, voor de 

kerken met meer dan 300 zitplaatsen (dat is voor Breust, Mariadorp en 

Oost-Maarland). Men mag nu 10% van de plaatsen gaan gebruiken. Dat 

betekent dat we van 30 naar 35 personen mogen in deze kerken. Dat is 

niet veel meer. Dus aanmelden blijft.  

  

AANMELDEN HEILIGE MIS  

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): 06-52390674  Oost-Maarland: 

op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 06-51968042 Rijckholt: 

op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842.   



  

KERK LANCEERT CAMPAGNE VIERPINKSTEREN.NL  

In de aanloop naar Pinksteren toe roepen de Nederlandse bisschoppen 

met de website www.vierpinksteren.nl op om dit feest vooral te vieren 

en in het verlengde van de eerdere campagnes zeggen zij nu Vier 

Pinksteren! Op www.vierpinksteren.nl zijn verschillende handige links 

en downloads te vinden die helpen om de Paastijd en Pinksteren ook 

thuis (mee) te kunnen vieren.  



KINDERPAGINA  

  

    

 


