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Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
  
BRONK 2021  

Zondag 6 juni vieren we als kerk  

Sacramentsdag, van oudsher worden in deze 

periodes dan ook in de verschillende parochies 

de Sacramentsprocessies gehouden. Alleen zal 

het ook dit jaar niet zo kunnen zoals we graag 

zouden willen en gebruikelijk waren. We zien 

dat er langzaam wat licht komt aan het einde 

van de tunnel qua versoepelingen. Maar de 

Processies in juni komen nog net te vroeg. We  

hopen nog steeds misschien vanaf juli weer meer te mogen.  

Wel zal er na de H. Missen op deze Sacramentsdag de zegen dan met 

het Allerheiligste gegeven gaan worden. En hebben we deels 

aanbidding in de kerken.  

In Gronsveld zal dit op zondag 6 juni na de H. Mis zijn tot 12.30 uur en 

in Breust ’s middags van 14.00-15.30 uur.  

  

Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen om de Bronkdagen de vlag 

uit te steken om het zo toch feestelijk te maken in onze dorpen. Opdat 

                                                                                                                                                                      

 



niet de angst maar het vertrouwen de overhand mag gaan krijgen. 

Daarnaast is het een goed gebruik, om een heilige beeld voor de deur of 

het raam te zetten. Graag wil ik iedereen uitnodigen om dit nu ook te 

doen. Ik ben heel benieuwd naar ieders creatie in deze. Laten we daar 

werkelijk iets moois van maken.  

Laten we het niet zomaar stilletjes voorbij laten gaan. Maar laten we 

vieren, vieren in ons hart.  

  

BRONK DIGITAAL VIEREN.  

Toch gaan we ook iets digitaal doen. De bronk komt namelijk naar u 

toe. Op zondag 6 juni zal er digitaal een bronkviering zijn vanuit 

Breust-Eijsden. Dit is via het internet, via allerlei kanalen te volgen. 

Natuurlijk via onze eigen Facebookpaina en Youtubeaccount van de 

parochie Breust-Eijsden als ook is de stream  vanaf 9.00 uur te bekijken 

op www.intocreatives.com.   

In de flyer die binnenkort verspreidt wordt in Breust-Eijsden en 

Mariadorp kunt u ook meer informatie vinden.(De flyer is gesponsord 

door SOPE, daarvoor dank) Op de beelden zult u de start kunnen zien 

in de kerk van Breust, (9.00 uur) de overbrenging van het Allerheiligste 

naar de kerk van Eijsden en daar de Bronkmis (9.50uur ) 

met vertegenwoordigers van alle groepen die normaal 

meedoen met de Bronk en muziek van de ensembles van 

beide harmonieën. Het is een echte aanrader om toch 

nog iets meer Bronk te kunnen vieren. Kortom, een 

feestelijke viering met mooie Bronkmuziek die u niet 

wilt missen.  

  

BRONKPOSTER  

Het processiecomité Breust-Eijsden heeft ook dit jaar weer een poster 

uitgegeven. Dit jaar met de oproep om het komend jaar echt te gaan 

vieren. Deze poster is o.a. op de pastorie verkrijgbaar.  

  

SAMEN STA JE STERKER.   

De afgelopen weken ging het in de lezingen vaker over de eenheid. Ik 

heb toen in de preek het volgende verhaaltje gebruikt. Er was eens een 

oude man die drie zonen had. Toen hij voelde dat zijn krachten 

afnamen en hij aan het einde van zijn leven gekomen was, riep hij zijn 
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zonen bij zich. Hij droeg hen op om goed voor elkaar en hun landgoed 

te zorgen. 'Er is maar één manier om te zorgen dat jullie goed kunnen 

overleven in deze tijd', sprak hij zijn zonen toe. Hij stuurde hen de 

bossen in om ieder twee sterke takken te halen en toen ze terugkwamen 

zei hij hen dat ze hem hun kracht moesten tonen. 'Breek de dikste, 

sterkste tak die je gevonden hebt, maar eens doormidden.' De ene na de 

andere zoon toonde aan vader zijn kracht en brak de tak doormidden. 

'Bundel nu de overige drie takken en breek die eens doormidden.' Nu 

lukte het de zonen niet om de takken te breken. Toen zei de vader: 

'Zoals deze takken staan jullie in het leven. Als je alleen voor jezelf wilt 

zorgen ben je breekbaar als de eerste tak, hoe dik die ook is. Maar als je 

samen door het leven gaat, er voor elkaar bent en je krachten bundelt, 

ben je sterk en kunnen anderen je niet breken'. Nu is het natuurlijk zo 

dat niet iedere tak precies het zelfde is, ze zijn allemaal verschillend, 

maar als men samenwerkt, wordt men sterker.  

Zo is het natuurlijk ook in het gewone leven. We kunnen helemaal op 

ons eigen leven, individualistisch maar dat werkt niet. Juist bij 

problemen ben je erg breekbaar. Terwijl juist ook als je samen werkt je 

elkaar tot steun kunt zijn. En dat zie je natuurlijk ook terug bij de 

verschillende groeperingen of verenigingen, zoals de koren of 

harmonieën, maar ook bij groepen supporters, je wordt een 12e man. 

Samen zijn versterkt. En zo mogen we ook als kerk samen zijn, maar 

dan wel samen zijn in verbondenheid met Jezus.   

Juist in deze tijd waarin we als parochies meer moeten gaan 

samenwerken is het belangrijk om dit inderdaad samen te doen, om er 

zo samen ook sterker uit te komen. En misschien kan dit ook bij de 

koren als we straks weer kunnen zingen. Samen kunnen we het 

misschien wel redden, en dat is toch wat we willen.   

En dan vieren we komend weekend het feest van de H. Drie-eenheid. 

Het feest dat God een is, in de Vader, de Zoon en de H. Geest. Het laat 

zo zien dat God aan de ene kant niet alleen is, en aan de andere kant een 

is.  

Eigenlijk een heel mooi teken voor hoe wij zelf in het leven zouden 

moeten staan. Niet als eenlingen blijven leven, maar samenwerken in 

eenheid.  



 
GENIETEN  

Doordat ik in alle parochies kom, rijd ik heel wat 

af tussen de dorpen. Nu zou ik me daaraan 

kunnen ergeren, maar dat hoeft eigenlijk helemaal 

niet. Heel vaak is het zo dat als ik onderweg ben, 

gewoon kan genieten. Genieten van vaak hele 

kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld nu het bloeiende fluitenkruid in de 

bermen, de bloeiende meidoorn en andere planten die je ziet. De 

dieren die je onderweg tegenkomt, de vogels, de konijnen of zoals 

een van de deze dagen een net geboren veulen en laatst een 

lammetje.    

Als je kijkt is er vaak heel veel moois te zien, in kleine dingen. En 

eigenlijk mag dat een uitnodiging voor ieder van ons zijn, om wat meer 

te gaan genieten van het vele mooie dat ons gegeven is.  

Het genieten mag natuurlijk voor de ouders zijn de liefde die ze ervaren 

in hun kinderen of kleinkinderen, de glimlach die je krijgt of een 

knuffel. En natuurlijk geldt dit andersom ook. En na de regen komt er 

de komende dagen ook weer de zon, waar we van kunnen genieten. Dat 

genieten was ook laatst bij de voorbereiding van de 

digitale Bronkviering waarin een heel gemeenschap 

samen bezig was.   

Hopelijk kunnen we ook binnenkort weer genieten 

van onze koren en muziekgezelschappen nu ze weer 

mogen repeteren. Laten we dus niet somber in een  

hoekje blijven zitten, maar genieten van het vele mooi dat ons door God 

gratis gegeven wordt, en laten we samen ons inzetten voor een 

toekomst waar het mogelijk blijft om te genieten voor de komende 

generaties, een gemeenschap die leeft vanuit een oprechte eenheid.  



AANMELDEN HEILIGE MIS  

Breust-Eijsden: op dinsdag en 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 donderdagavond 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   
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