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Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
BRONK 2021
Ondertussen is de Bronk in Breust-Eijsden, Eckelrade en Gronsveld
weer voorbij. Helaas niet op een wijze waarop we het misschien graag
zouden willen. Gelukkig zag ik op veel plaatsen dat er toch gewerkt
werd aan een Bronkgevoel. De dorpen werden versierd, er lagen
verschillende bloementapijten. Er was toch activiteit. Hopelijk kunnen
we het komend jaar de Bronk weer normaal vieren. In Eijsden zijn we
toch met een kleine groep kunnen trekken.
Dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen.

BRONK DIGITAAL VIEREN
De processie in Eijsden, alsook de H. Mis van de
Bronk, werden digitaal uitgezonden via het
internet. We hebben daarop zeer veel positieve
reacties mogen ontvangen, waarvoor dank. De
opnames zijn nog terug te kijken via de
Facebookpagina van de Samenwerkende
parochies Breust-Eijsden, Mariadorp en Oost-Maarland. Dank
aan iedereen die mee heeft gewerkt en het mogelijk hebben
gemaakt.
BRONK OOST-MAARLAND
Aangezien er wel wat versoepelingen zijn, zijn we aan het kijken wat
mogelijk is voor de processie in Oost-Maarland. Echter een volledige
processie, zoals gebruikelijk was, zal ook nog niet kunnen. We zijn
toch bezig om wel een rondgang met het Allerheiligste te gaan maken.

VADERDAG
Komende zondag is het weer Vaderdag.
Een dag om de vaders weer in het
zonnetje te zetten. En natuurlijk is er veel
commercie bij, maar toch is het goed om
eens extra stil te staan bij het vaderschap.
Maar deze dag hoeven we dat niet alleen te doen bij onze aardse vader,
misschien is het ook mooi om te denken aan onze hemelse Vader.
Jezus heeft ons namelijk geleerd dat we God ook onze Vader mogen
noemen. Dat God er als een goede Vader voor ons wil zijn. Maar als
God ons aller Vader is, dan zijn we in zekere zin allen broers en zussen
van elkaar in een geestelijke familie. Hoe mooi zou het dan ook zijn als
we zoals God de Vader het graag heeft ook echte aandacht en zorg
hebben voor elkaar, elkaar als een hechte geestelijke familie niet in de
steek laten.
Laten we op deze Vaderdag dan ook eens extra voor onze vaders
bidden, maar ook bidden tot God onze Hemelse Vader.

VOOSTELLINGSMIS GRONSVELD
Komende zaterdag 19 juni zal in de kerk van Gronsveld de
voorstellingsmis zijn voor onze Communicanten van dit jaar. Vanwege
alle regels is deze viering alleen bedoeld voor de gezinnen van onze
Communicanten. Wel graag uw gebed voor de kinderen die op 18 juli
hun Communie zullen doen.
CONCERT KERK GRONSVELD DOOR
HEIDI PITTIE & STEVEN VAN KEMPEN
Op zondag 20 Juni vinden 3 concerten
''Summertime'' plaats in Gronsveld.
Het zomerconcert op zondag 20 Juni met Heidi
Pittie omvat o.a. de prachtige solowerken voor
sopraan uit de Carmina Burana van Carl Orff.
Uiteraard zullen de orgelwerken daar ook op
aangepast zijn! Reserveer uw kaarten nog snel
via ticketreservering@gmail.com! Na afloop
ontvangt u een aperitief, een lekker drankje. Zo

combineert u dit concert met een mooie avond daarná! Het concert
duurt ongeveer 1 uur. Er is alleen nog plek om 16.00 uur!
GELUK
Deze week hoorde ik op de radio dat de jongeren een les kregen over
geluk van Guido Weijers. Na afloop werd aan de jongeren gevraagd of
ze gelukkig waren. Wat zou ons antwoord zijn? Natuurlijk is geluk
voor iedereen weer anders.
Laatst hoorde ik iemand het volgende zeggen. Hij was met een vriend
bij de grens van Zuid-Afrika en Mozambique geweest en had daar vlak
bij de grens ineens een verkeersbord gezien met het woord Geluk erop.
Samen besloten ze toen om dat dorp eens te gaan bekijken. Ze reden
een stuk het binnenland in, kwamen langs een paar huisjes en na een
flink stuk kwamen ze de woestijn in. Ze zagen daar een man rondlopen
en vroegen waar het dorp Geluk nu lag. De man vertelde dat ze er al
voorbij waren gereden. Maar zo vertelde de man verder. Is het niet zo
dat we heel vaak al het geluk voorbij rijden en niet beseffen dat het
geluk daar is.
Zo is het misschien ook wel voor ieder van ons.
We zoeken het geluk in onbereikbare doelen, ver weg. En zien het
echte geluk niet als we er langs komen.
We hebben vaak van alles in overvloed. Maar we
zijn vaak niet echt gelukkig, we willen meer, we
willen van alles. Toch dan is het eigenlijk veel
belangrijker dat we elkaar ontmoeten. Het echte
geluk mag liggen in dat we niet alléén leven, maar
samen. In die ontmoeting mogen we leren vooral
ons zelf te zijn, we hoeven ons niet beter of
anders voor te gaan doen. Die ontmoeting mogen we echter ook met
God hebben. Hij wil ons graag ontmoeten. Hij wil ons graag
gelukkig zien.
De naam Jezus betekent trouwens God wil ons mensen gelukkig zien.
En dat doet Hij door ons nabij te zijn op de momenten dat wij het
moeilijk hebben, maar ook met ons mee te vieren als we blij zijn. Je
hoeft het allemaal niet alleen te doen. Hij is er voor ieder van ons.
Het probleem is echter vaak dat we door alle overvloed die op ons af
komt in het leven, vaak vergeten om dan aan God te denken, om te
komen tot ontmoeting met Hem. En zo rijden wij ons geluk soms ook

voorbij zonder dat wij er erg in hebben. En dat is natuurlijk jammer.
Dat is zonde, zou je bijna gaan zeggen.
Weet dus dat geluk niet ligt in alle overvloed of overdaad, maar juist
vaak in de kleine dingen. Probeer die dingen dan te blijven zien. En
geniet ervan, niet altijd alleen, maar juist ook samen.
VERSOEPELINGEN
Ondertussen zijn sinds het eerste weekend van juni weer wat
versoepelingen gekomen in de kerken. We mogen weer met 50
personen samenkomen. Wel blijven de afstandsregels, de mondkapjes
en handgel, alsook het aanmelden.
We hopen, als er eind van deze maand verdere versoepelingen komen,
dat dit ook voor de kerken weer gaat gelden.
AANMELDEN HEILIGE MIS
Ondanks de versoepelingen moeten we officieel ons blijven
aanmelden, houd daar rekening mee.
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