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Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
SAAMHORIGHEID
Verschillende mensen binnen onze parochies hebben in spanning
gezeten bij het hoge water van de Maas. Helaas hebben een aantal
mensen en bedrijven toch flinke schade opgelopen, zeker in OostMaarland. Toch als je de beelden ziet op andere plaatsen mogen we hier
nog van geluk spreken. Als je achteraf de verhalen uit de gemeenschap
hoort, zeker ook op de andere plaatsen waar zoveel schade is geweest,
dan hoor je steeds weer opnieuw spreken over de saamhorigheid.
Mensen gingen spontaan elkaar helpen. Werden ruimtes beschikbaar
gesteld om dieren te stallen, mensen konden op verschillende plaatsen
overnachten. En er werden allerlei acties op poten gezet. Zo hoorde ik
verhalen van veteranen die als groep gingen helpen met puin ruimen in
Valkenburg, of de wandeling van Eijsden naar Mook langs de Maas om
geld op te halen, waaraan verschillende inwoners van onze parochies
hebben meegedaan.
Die saamhorigheid heeft heel veel mensen goed gedaan, en men hoopte
dat dit naar de toekomst in stand kon blijven, want dan had de
watersnood toch ook iets goeds voorgebracht.

Die saamhorigheid is inderdaad erg belangrijk. Daar kan een
gemeenschap op draaien. Als ieder alleen
maar aan zichzelf denkt, krijgen we
problemen. Dan komen we echt niet
verder. En zo zou het binnen onze
parochies ook moeten zijn. We moeten
gaan werken aan onderlinge
saamhorigheid en niet alleen als er nood
aan de man is, maar steeds weer opnieuw. We moeten gaan zien dat we
eenzelfde doel en toekomst hebben. Saamhorigheid betekent niet dat we
een eenheidsworst moeten worden, zeer zeker niet, maar het betekent
wel dat we omzien naar elkaar, dat we mensen niet in de steek laten, dat
we verder kijken als alleen maar onze eigen groep, maar samen de
schouders eronder willen zetten om een gemeenschap op te bouwen.
Laten we dat allemaal proberen te doen. Zo zal onze saamhorigheid
helpen om een levende gemeenschap te zijn.
VAKANTIE
De scholen zijn weer voor 6 weken gesloten en binnenkort is er ook
weer bouwvak. Voor velen tijd vrij dus, maar hoe ga je deze tijd
invullen ? Ga je ze helemaal vol plannen met alles wat je wilt doen of
wat je allemaal wilt zien.
Als we zoveel hooi op onze vork nemen, dan zullen we niet kunnen
genieten van de vakantie. Het risico bestaat dat we dan nog meer
gestrest terugkeren dan we vertrokken.
De Bijbel zegt ons dat we onbevangen op tocht moeten gaan, open voor
het nieuwe, het verrassende. De moderne lifestyle heeft daar een nieuw
woord voor gevonden: “onthaasting”, niet meer zo druk van het ene naar
het andere rennen, niet meer persé zoveel ervaringen willen meemaken.

Beste parochianen, wellicht is dat een goede raadgeving voor de
komende vakantie. Laten we er naar streven om op een onbevangen
manier de komende weken op ons af te
laten komen, dan kunnen we misschien
God zelf bespeuren in een onverwachte
ontmoeting, of kunnen we Gods hand
herkennen in de schoonheid van de
natuur.
Graag wil ik iedereen dan een goede
vakantie toewensen, wat u ook gaat
doen.
PASTOOR AFWEZIG 26 juli- 2 augustus ‘s middags
Vanaf deze middag heb ik een weekje vrij. Of ik echt helemaal vrij zal
krijgen is nog niet zeker omdat een oom van mij erg slecht ligt. Mocht u
gedurende deze week dringend een priester nodig hebben, dan kunt u
contact opnemen met Kapelaan Robin 06-59706745,
robinthanni@gmail.com
De weekendmissen gaan gewoon door.
H. Mis op donderdag 29 juli in Eijsden komt te vervallen. Vanwege
mijn afwezigheid komt deze donderdag de H. Mis te vervallen. Als u er
rekening mee kunt houden. De andere weekmissen gaan wel allemaal
door.
15 AUGUSTUS
15 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
Het is het patroonsfeest van de parochie van Mariadorp. Van oudsher
trekt dan de processie door de straten van de gemeenschap. Ook dit jaar
willen we dit weer doen, mits de coronaregels het toelaten.
Tegelijkertijd willen we stil staan bij het 100jarig bestaan van de Lourdesgrot welke
eigenlijk al het afgelopen jaar was en niet
gevierd kon worden. Hopelijk lukt het dit
jaar wel. Komende keer willen we u hier
meer over vertellen, maar u kunt het alvast
vrijhouden in uw agenda.

We starten om 10.00 uur met een openluchtmis bij de Lourdesgrot met
aansluitend dan de Mariaprocessie. Welkom.
Gezamenlijke H. Mis 15 augustus voor Mariadorp en Eijsden
Om te laten zien dat we samen één gemeenschap vormen en
samenwerken zal er op zondag 15 augustus maar een H. Mis zijn bij de
Lourdesgrot om 10.00 uur. De H. Mis in Eijsden komt te vervallen,
zodat iedereen ook echt in de gelegenheid is om naar deze viering te
komen.
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