Nieuwsbrief 2 november 2021
Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
VOORBEELDEN
Woorden wekken, voorbeelden trekken, zo wordt vaker gezegd. We
kunnen natuurlijk heel veel vertellen, maar een goed voorbeeld
betekent vaak veel meer.
Als ik dit schrijf is het net Allerheiligen. We mogen dan denken aan
mensen die voorbeelden zijn geweest maar ook voor wie Jezus een
voorbeeld is geweest.
Daarnaast staan er komende dagen een aantal bekende voorbeelden in
de schijnwerpers binnen onze parochies. Van oudsher
was er altijd een Hubertusviering in Oost-Maarland.
Hubertus was een van de bisschoppen van Maastricht.
Hij wist echter goed wat leed was, want zijn vrouw
kwam al vroeg te overlijden. Na haar overlijden vindt
hij steun in het geloof en groeit er een verlangen om
kluizenaar te worden. Uiteindelijk wordt hij priester en
zelfs dus bisschop en kon zo de mensen bijstaan in hun
leven en werd zo een voorbeeld.

Op 7 november herdenkt de kerk de patroon van
Nederland, de heilige Willibrord. Opvallend is dat
deze patroon van ons land niet uit ons land zelf
komt. Willibrord is geboren en opgegroeid in
Engeland en Ierland. En vandaar uit is hij samen met
een groep andere missionarissen naar Nederland
gekomen, om hier ons het geloof te brengen. Ze
waren zelf zo geraakt geworden door Gods
boodschap van liefde dat ze het wilden uitdragen naar andere landen
toe. Iedereen mocht ervan horen. Naast dat Willibrord het geloof
verkondigde was hij ook heel belangrijk voor het onderwijs. Overal
stichtte hij kloosterscholen, zodat men kon leren lezen, iets wat zeker in
die tijd nog niet gebruikelijk was. En ook in onze eigen omgeving is hij
actief geweest. In Susteren had hij een klooster waar hij regelmatig
verbleef. Tevens was hij de man van de eenheid. Eenheid die in onze
tijd werkelijk belangrijk is, daarom vieren we zondag de dag van de
eenheid binnen de kerken.
De andere heilige die past bij onze Nederlandse
christelijke cultuur is ook al geen Nederlander.
Hij is zelfs hier nooit geweest. 11 november is
zijn dag en dan weet iedereen dat ik het heb over
St. Martinus, St. Maarten zoals velen zeggen.
Deze heilige kennen velen wel van naam. Al is
het maar vanwege de troshopen met het vuur en
het langs de deur gaan voor snoep van de jeugd.
St. Maarten is natuurlijk de man van het delen.
Hij deelde zijn mantel met een bedelaar die in de
kou moest leven. Daarna verscheen Jezus in een droom aan hem met die
halve mantel, om zo te laten zien dat wat je voor een ander doet je ook
voor Jezus doet.
Misschien mag het voorbeeld van St. Maarten ons ook aansporen om te
delen met elkaar. Om ook samen te leven en oog te hebben voor iedere
mens, waar hij of zij ook vandaan komt of welke achtergrond men
heeft. Want Jezus is er voor iedereen.
Op donderdag 11 november zal er in de kerk van Gronsveld om 18.00
uur een St. Maartensviering zijn. Welkom.

Deze heiligen roepen ons op om ons in te zetten voor de medemens
waar we kunnen, om ons steentje bij te dragen aan een betere wereld.
Laten we zo ons inzetten.
KERK RIJCKHOLT
Ondertussen zijn de werkzaamheden weer druk hervat in de kerk van
Rijckholt. De vieringen zijn daarom weer verplaatst naar de
Dominicanenzaal achter de kerk.
Momenteel is men druk bezig met de elektra te vernieuwen, komende
periode is tevens het stucwerk aan de beurt. En zo komt langzaam aan
alles toch weer in een stroomversnelling zodat we straks een
schitterende kerk krijgen.
LOURDES ANDERS
Tijdens de herfstvakantie mocht ik de
Gezinsbedevaart naar Lourdes begeleiden.
Zo’n 85 deelnemers gingen mee, waarvan
zo’n 37 onder de 18 jaar. Het geeft de
bedevaart een heel andere dimensie. Er
klonken ineens kinder- en
jongerenstemmen door de microfoon in de bus en bij de vieringen
waar zij meehielpen met lezen, misdienen of zingen. En natuurlijk was
dat met een heel ander repertoire als normaal. Zelfs bij de
internationale H. Mis kregen onze kinderen en jongeren een mooie
taak toebedeeld. Juist dit alles maakte de bedevaart heel bijzonder, ook
voor mij. De jeugd kijkt weer anders naar de boodschap van Lourdes
en laten je zelfs soms versteld staan. Het mooie van deze bedevaart
was dat je tijd krijgt om met mensen onderweg te zijn, tijd voor
gesprekken en begeleiding. Want zo’n bedevaart haalt heel veel
vragen, emoties e.d. naar boven.
Uiteindelijk is het voor iedereen een schitterende week geworden,
waarbij men als vrienden uit
elkaar ging. Of zoals een
van de jongeren het zei, je
kunt het niet omschrijven zo
bijzonder, je moet het
meemaken. Het is een

aanrader voor iedereen om eens mee te maken. Dat het voor velen zo
bijzonder was bleek wel uit het feit dat men het over 2 jaar in de
herfstvakantie nog eens wil doen. Dus zet de datum alvast maar vast
in uw agenda.
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 Ruud
Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl
Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com
IDEE VOOR ONZE JONGEREN.

RELIEKHOUDERS
De afgelopen jaren zijn de reliekhouders die vroeger in de kerk van
Gronsveld stonden gerestaureerd. We hebben ze momenteel tijdelijk
terug geplaatst om te zien hoe het staat. Graag horen we uw reactie.
Zodat we een definitieve keuze kunnen maken.

KINDERPAGINA
Deze week een kleurplaat over St. Maarten.

