
  

Nieuwsbrief  7 september 

2021   

Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, 

Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt  
  

OUD PASTOOR TON STORCKEN BENOEMD TOT 

EREKANUNNIK.   

Afgelopen week is onze oud-pastoor van Eckelrade, Gronsveld en 

Rijckholt en onze huidige assistent pater Ton Storcken benoemd door 

onze bisschop tot erekanunnik van het Bisdom Roermond. Hij was tot 

voor kort lid van het Kathedraal Kapittel. Dat is het belangrijkste 

adviesorgaan van de bisschop. De leden van het kapittel worden 

kanunniken genoemd. Pater Ton Storcken is vanwege het bereiken van 

zijn 75-jarige leeftijd in mei daarmee moeten stoppen. Erekanunnik is 

een titel die de bisschop kan verlenen aan priesters met een grote staat 

van dienst. Graag willen we hem van harte feliciteren vanuit onze 

parochies met deze eretitel.  

  

COMMUNIE IN OOST-MAARLAND, BREUST-EIJSDEN EN 

MARIADORP.  

Zondag 12 september zullen om 9.00 uur 6 communicanten in Oost-

Maarland de 1e H. Communie ontvangen en om 11.00 uur is dit in de 

                                                                                                                                                                      

 



kerk van Mariadorp, voor 23 communicanten van de parochies Breust-

Eijsden en Mariadorp.  

De kinderen zijn blij dat deze dag nu 

eindelijk gekomen is en dat ze Jezus 

als vriend mogen ontvangen. De 

communicanten zullen naar de kerk 

worden begeleid door de 

Koninklijke Harmonie Sainte Cécile. 

Voor beide Communievieringen geldt dat het besloten vieringen zullen 

zijn, alleen bedoeld voor onze communicanten en hun familie en een 

aantal mensen die zij hebben uitgenodigd. Dit i.v.m. de afstandsregels 

vanwege de corona. Graag uw gebed voor onze communicanten. Helaas 

gaat het niet anders.  

H. MISSEN VERVALLEN 11 EN 12 SEPTEMBER.  

Vanwege de Communievieringen zullen de H. Missen op zaterdag 11 

september om 19.15 uur in Oost-Maarland en op zondag 12 september 

om 10.00 uur in Eijsden komen te vervallen. U kunt wel naar een van 

de andere vieringen in onze samenwerkende parochies.  

KOMENDE ZONDAG TV INTERVIEW MET ONZE BISSCHOP.  

Komende zondag is er een geloofsgesprek door Leo Fijen met onze 

bisschop Mgr. Harrie Smeets. Dit is 

te zien op NPO 2 om 9.45 uur. Van 

harte bij u aanbevolen.  

  

Leo Fijen schreef hier zelf het 

volgende over:  

Wat doe je als je van het ene op het 

andere moment te horen krijgt dat je 

ziek bent en niet meer beter kunt 

worden? Het overkomt Harrie 

Smeets, bisschop van Roermond, deze zomer. Na fysieke klachten die 

bleven aanhouden, volgt nader onderzoek en komt de schokkende 

diagnose: een hersentumor die niet meer genezen kan worden en die 

ervoor zorgt dat functies uitvallen. Daarom is de bisschop aangewezen 

op een rolstoel. Zo tref ik hem aan, bijna drie jaar na zijn benoeming. 

Toen was er een jubelstemming in het bisdom en in katholiek 



Nederland. Nu is er schrik naast verslagenheid, want de bisschop is nog 

maar 60 jaar en wil nog zo graag verder. Hij weet niet hoeveel tijd hem 

nog gegeven is. Maar hij koestert elke dag, hij is dankbaar voor alles 

wat het leven hem nog geeft. Daarom gaat hij graag nog één keer, met 

familie en bekenden, naar Lourdes. Om Maria te bedanken en om steun 

te vragen, zoals hij dat ook deed bij zijn bisschopswijding, op 8 

december 2018, de feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangenis. Ik 

spreek hem voor zijn reis naar Lourdes, in de tuin van het bisschopshuis 

waar hij verzorgd wordt in een aangepaste woning. Maria kijkt op de 

achtergrond toe. Zijn beschermengel Rafaël is nooit ver weg, ook niet 

als Harrie Smeets hoort dat hij ongeneeslijk ziek is. Deze aartsengel 

komt maar één keer voor in de Bijbel. En dat verhaal wordt eens in de 

twee jaar gelezen. ‘Precies op het moment dat ik het slechte nieuws 

hoorde en mijn wereld op zijn kop stond, was er het Bijbelse verhaal dat 

Rafaël ervoor zorgt dat Tobias veilig thuis kan komen na een bijna 

onmogelijke opdracht’, vertelt Harrie Smeets die hier de kracht uit put 

dat ook hij veilig thuis zal komen. ‘Want in diezelfde Bijbel lees je ook 

dat God steeds iets nieuws begint. Bij Abraham en Sarah die een zoon 

krijgen als ze oud zijn en denken dat alles voorbij is. Bij Elisabeth die 

op hoge leeftijd moeder wordt van Johannes de Doper. Als wij denken 

dat het afgelopen is, begint God opnieuw’, zo leeft Harrie Smeets 

verder. In vertrouwen op God, als een voorbeeld van diep geloof voor 

ons allemaal.  

  

Naast dit interview is aansluitend ook de H. Mis vanuit Lourdes te zien, 

i.v.m. het 100-jarig bestaan van het Huis voor de Pelgrim (Limburgse 

Bedevaarten) waarbij onze bisschop ook aanwezig zal zijn.  

VERBOUWING KERK 

RIJCKHOLT  

Zoals vorige keer al geschreven is men 

druk bezig. Omdat de offertes wat langer 

op zich laten wachten is het nog niet exact 

bekend wanneer de werkzaamheden zullen 

starten en de Eucharistievieringen weer in 

de Dominicanenzaal gehouden worden.  



Steun de verbouwing  
Mede doordat de prijzen momenteel zo hoog zijn voor producten stijgen 

de bouwkosten enorm. Graag daarom uw extra steun voor de parochie.  

Het kan natuurlijk door een gift te geven (aangezien de kerk de ANBI 

status heeft is het zelfs aftrekbaar van de belastingen). Bankrekening:  

IBAN NL 26 RABO 0117 5955 00 t.n.v. Kerkbestuur O.L.V.  

Onbevlekt Ontvangen Rijckholt. Alvast hartelijk dank.  

 

GEZINSBEDEVAART SAMEN NAAR LOURDES 23 T/M 30 

OKTOBER (HERFSTVAKANTIE) 2021  

Graag maak ik nogmaals reclame voor 

deze bedevaart naar Lourdes, die ik zelf 

zal gaan begeleiden. Hoe mooi is het om 

samen als gezin op reis en op bedevaart 

te gaan. Het zullen dagen zijn met veel 

plezier, eigen ruimte en gebed in het 

mooie Lourdes. Tegelijkertijd zullen we  

de Pyreneeën in trekken. Meer informatie, neem gerust contact op.  

Reissom  

Door subsidies kunnen we deze reis met extra korting aanbieden, met 

zelfs een zeer speciale prijs voor kinderen/jongeren tot en met 18 jaar.  

8-daagse busreis kinderen/jongeren t/m 18 jaar € 375 (er is misschien 

nog een extra potje om het terug te brengen tot 100 euro), volwassenen 

als (mede)begeleider van kinderen/jongeren € 750. 

CZ-reductie  

Eigen bijdrage met CZ-reductie € 280. 

Door een unieke samenwerking met zorgverzekeraar CZ 

mag het Huis voor de Pelgrim in een aantal gevallen de 

reizen naar Lourdes aanbieden met reductie. Hieraan zijn 

enkele voorwaarden verbonden.   

De reissom is inclusief vervoer per luxe touringcar, 

overnachtingen in goede 3* hotels op basis van 

volpension met verblijf op een meerpersoonskamer met 

eigen bad/douche en toilet, deelname aan het 

Nederlandstalige programma, eventuele entreegelden, 

toeristenbelasting, reisverzekering (voor inwoners van Nederland) 



en annuleringsregeling, eigen reisleiding, uitgebreide 

reisbescheiden. 

  

GESPREK  

Als priesters willen we graag bij u op bezoek komen, om 

te luisteren naar uw verhaal. Neem dus gerust contact met 

ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 0653515143, 

ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin  

Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com  

KINDERPAGINA  

Succes met het maken van de puzzel, deze behoort bij het evangelie van 

volgende week zondag.  

  



  

  

  


