
  

Nieuwsbrief  10 augustus 2021   

Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
  

15 AUGUSTUS PROCESSIE IN MARIADORP  

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.  

Tegelijkertijd willen we stil staan bij het 100-

jarig bestaan van de Lourdesgrot, welke eigenlijk al het 

afgelopen jaar was en niet gevierd kon worden.  

  

Maria Tenhemelopneming mag een feest van Hoop zijn en tegelijkertijd 

is het een uitnodiging om het voorbeeld van Maria te volgen, om ook ja 

te durven zeggen, om God steeds weer opnieuw te danken.  

                                                                                                                                                                      

 



We mogen stilstaan dat niet alleen Jezus in de hemel is opgenomen, 

maar dat ook Maria helemaal in de liefde van God is opgenomen. 

Daardoor is het ook een teken van hoop voor ieder van ons. Dat Maria 

na haar sterven in de hemel is opgenomen laat zien wat God voor ons 

allen klaar heeft staan, wanneer wij het voorbeeld van Maria volgen. 

Wij zijn als gelovigen allemaal mensen die 

onderweg zijn naar die hemel toe. Het geeft ons 

leven hoop, het geeft ons leven een toekomst.  

  

We mogen dit vieren in alle H. Missen van dit 

weekend. Maar heel bijzonder willen we dit 

vieren met een Openluchtmis bij de Lourdesgrot 

in Mariadorp. We starten om 10.00 uur de H. Mis. 

Aansluitend zal de processie trekken door de straten. De route is voor 

iedereen loopbaar, maar ook berijdbaar met scootmobiel of rolstoel. We 

eindigen ook weer bij de Lourdesgrot met de eindzegen. Graag willen 

we iedereen hiervoor uitnodigen. (bij slecht weer is het in de kerk).  

  

Gezamenlijke H. Mis 15 augustus voor Mariadorp en Eijsden  

Om te laten zien dat we samen een gemeenschap vormen, een  

samenwerking, zal er op zondag 15 augustus maar één 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.  

  

ZEGENEN KROETWÛSJ  

In alle vieringen van 14 en 15 augustus zullen we op het 

einde van de H. Mis de kroetwûsj gaan zegenen. U kunt 

deze zelf samenstellen en meebrengen naar de kerk. De 

samenstelling kan verschillen naar plaatselijk gebruik: 

naast twee soorten granen, zijn er twee soorten onheil 

werende kruiden (bijvoorbeeld alsem, Sint Janskruid) en 

twee soorten geneeskrachtige kruiden (witbloeiend 

duizendblad, boerenwormkruid, kamille, valeriaan) en 

een walnoottak (weert insecten en het schijnt dat de  



bliksem nooit inslaat in een notenboom). Het zou natuurlijk mooi zijn 

als we dit met zoveel mogelijk mensen zullen doen. Als teken van ons 

geloof en verbondenheid met onze traditie.  

  

REM ME AF, HEER.  

Het volgende gebed kwam ik tegen in een van de kerken die ik tijdens 

mijn vakantie heb bezocht. Ik vond het zeer inspirerend.  

  

Rem me af, Heer. Vertraag mijn stand, 

laat het bonzen van mijn hart 

verminderen door mijn geest tot rust te 

brengen. Geef richting aan mijn gehaaste 

tred door uitzicht op de eeuwige 

begrenzing van mijn leven en van de tijd.  

Geef me te midden van de verwarring van de dag de kalmte van 'Ik 

sla mijn ogen op naar de bergen' en doorbreek de spanning in mijn 

zenuwsysteem en in mijn spieren door de rustgevende muziek van 

herinneringen. En leer me de kunst van het nemen van kleine 

'paar-minuten-vakanties'. Om te kijken naar een 

bloem, om te praten met een vriend, een hond te 

aaien, naar een kind te glimlachen. 

Een paar regels te lezen uit een goed boek.  

Leer me de kunst om me te laten 

onderbreken. Rem me af, Heer en inspireer 

me tot het uitslaan van mijn wortels diep in 

de bodem van de duurzame waarde zodat ik 

kan groeien naar mijn bestemming. Bepaal 

me erbij, iedere dag dat hardlopers vaak 

doodlopers zijn.  

En dat er belangrijkere dingen in het leven zijn 

dan de snelheid opvoeren.  

Laat me steeds omhoog kijken naar de eik  

die boven mij uittorent en beseffen dat hij zo 

groot en zo sterk uitgroeide omdat hij langzaam 

maar zeker groeide.  

  



Naar aanleiding van dit gebed kwamen bij mij 

wat gedachten naar boven. Want inderdaad hoe 

vaak lopen we niet ons zelf voorbij. Hoeveel 

kwaliteit van het leven gaat verloren door de 

snelheid waarmee we leven, of waarmee we 

menen te moeten leven. Alles moet steeds 

sneller, bang dat we anders iets gaan missen.  

Zeker door de moderne media menen mensen 

vaak dat men alles moet doen, dat men anders 

niet goed genoeg is. En zo jagen we elkaar de burn-out in. Vakanties 

worden al weer tijden om nieuwe dingen te gaan verzinnen.  

Kan het echter niet anders. Eigenlijk leert dit gebed/gedicht het ons.   

Misschien wel juist als we het druk hebben of stressvol zijn.   

Natuurlijk als je alles meent te moeten meemaken, als je bang bent dat 

je anders achter het net vist, te laat bent, dan is het logisch dat je extra 

gejaagd door het leven gaat. Maar is het zo logisch, is het niet veel 

belangrijker om rust te nemen om echt te 

kunnen genieten. De kunst van het 

wandelen, niet het hardlopen, levert 

daarentegen een gelukkig bestaan op. Ook 

nu, binnen de eeuwige begrenzing van het 

leven al.   

Het leven van nu is het veld waarin we  

groeien naar de bloem die we eens zullen zijn. 'In rust en inkeer ligt 

jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht', zegt God.  

Graag wens ik u die rust toe.   

  

KAPELAAN AFWEZIG 16 augustus t/m 28 augustus ‘s middags 

Nadat ik een week deels vrij heb gehad (helaas niet volledig door het 

overlijden van mijn oom) heeft nu ook kapelaan een paar weken vrij. 

Zelf ben ik deze periode gewoon bereikbaar ruud.verheggen@home.nl , 

043-4091267 of in nood 06-53515143. 

De weekendmissen gaan gewoon door.   

  

H. Mis op donderdag 19 en 26 augustus in Eijsden komt te 

vervallen.   



Vanwege de afwezigheid van kapelaan komt de H. Mis op donderdag 

19 en 26  augustus in Eijsden te vervallen. Als u er rekening mee kunt 

houden. De andere weekmissen gaan wel allemaal door.  

  

GESPREK  

Mocht u deze dagen graag een 

gesprek willen, We zijn hiervoor 

beschikbaar.   

  

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,  

ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, 

robinthanni@gmail.com   
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