
  

Nieuwsbrief  16 november 2021   

Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
  
KONING  

Als ik soms de politiek bezie krijg ik vaak het 

idee dat het steeds meer gaat om een 

machtspelletje. Als ik maar de baas kan spelen. 

Komend weekend vieren we als kerk Christus 

Koning. Je zou nu ook eraan kunnen gaan 

denken dat Christus de baas wil spelen over ons, 

dat Hij ten koste van iedereen zijn eigen gelijk wil halen. Maar niets 

van dit alles. Want als je kijkt naar het voorbeeld van Jezus, dan zie je 

dat Hij niet uit is op macht, maar zich vooral klein maakt, zich 

dienstbaar maakt voor de ander. Dat gebeurt al bij zijn geboorte. Hij 

komt niet in alle majesteit, maar als een klein kind geboren in een 

kribbe. Je ziet het op het einde, wanneer Jezus sterft op het kruis, na 

zichzelf eerst weggegeven te hebben in de Communie. Natuurlijk is 

Jezus Christus geen Koning zo als we dat normaal kennen. Bij Hem 

geen luxe en weldaad. Bij Hem dus geen grote huizen en wagens. Het 

koningschap van Jezus is meer dan alleen maar een mooi plaatje. Zijn 

Koningschap is veel meer van binnen.   

                                                                                                                                                                      

 



Een goede koning heeft oog voor zijn onderdanen, wil het beste voor 

hen. En zo wil Jezus ook het beste voor ieder van ons. Het is niet zelf 

altijd de baas willen spelen, maar je hart openen voor Hem zodat Hij 

door ons heen kan werken ten bate van de gehele wereld. Hij wil dat 

wij het geluk, ook het eeuwig geluk mogen bereiken. Daarvoor geeft 

Hij ons zijn goddelijke liefde. Maar we zullen er wel voor moeten 

openstaan. Graag hoop ik dat we dit allemaal mogen gaan beleven.   

  

KERK RIJCKHOLT  

Deze dagen is er begonnen aan het stucwerk in de kerk, een grote klus 

natuurlijk. Verder zijn er nieuwe deuren geplaatst naar de sacristie en 

opbergruimte, terwijl aan de andere kant ook de doorgang naar de 

ingang van de dagkapel is gemaakt. Zo wordt er momenteel hard 

gewerkt. Natuurlijk kunt u dit werk nog steunen.  

 
  

ADVENTSKALENDER  

U kent ze wel, de adventskalender voor de kinderen. Iedere dag mag er 

een vakje meer opengemaakt worden. Dan komt er iets lekkers of een 

verrassing uit en de afbeelding wordt steeds mooier en duidelijker. Op 

deze manier wordt een stuk voorbereiding, aftellen richting Kerstmis 

gedaan.   

Maar net als de kinderen mogen ook wij aftellen voor het feest, vol 

verwachting zijn op de geboorte van Christus.  

We hebben daar een ander soort adventskalender voor, niet met vakjes 

en snoepjes. Maar een met kaarsen. 

De adventskrans is ook een soort 

adventskalender. Iedere week steken 

we een kaars meer aan, opdat het 

met Kerstmis licht wordt, in ons 



leven, maar ook in de wereld. Steeds dat kaarsje meer aan, mag ons 

helpen herinneren aan dat feest dat komt. Ons helpen herinneren om 

ons voor te bereiden. En dan niet alleen met de buitenkant, maar ook 

met de binnenkant. Graag wil ik u allen uitnodigen om zelf zo’n 

adventskrans te maken voor thuis. Hoe maakt u een adventskrans. De 

krans bestaat uit groen. Symbool ook dat het leven blijft en niet sterft. 

Met daarop 4 witte kaarsen, wit als symbool van het goddelijke en 

symbool van blijdschap. De 4 kaarsen als teken van de 4 weken van de 

advent. Met daarbij paars lint. Paars de kleur van de bezinning omdat 

we ons ook innerlijk moeten voorbereiden. Verder kunt u het nog naar 

eigen smaak verder versieren.  

  

ADVENTSKRANSEN ZEGENEN  

Graag wil ik ook uw eigen adventskransen 

zegenen. Want wat is mooier als voorbereiding op 

het kerstfeest om samen steeds weer opnieuw een 

kaars meer te ontsteken. U kunt uw eigen krans  

meenemen naar de kerk en voor in de kerk neerleggen. Dan zullen we 

deze samen met de krans van de kerk gaan zegenen.  

  

#RedWednesday AANDACHT VOOR VRIJHEID VAN 

GODSDIENST EN VERVOLGING VAN CHRISTENEN  

Op woensdag 24 november worden in heel Nederland gebouwen en 

kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid 

van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van 

christenen. Een groeiend aantal kerken doet mee met 

#RedWednesday. Waaronder ook de kerken in Breust-

Eijsden.   

Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust 

maken van de vervolging van gelovigen - vooral 

minderheden - en oproepen tot tolerantie en respect voor 

gelovigen en tussen geloofsgroepen.   

  

BISSCHOPPEN VOEREN ANDERHALVE- 

METERMAATREGEL EN MONDKAPJES OPNIEUW IN  

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die 

eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen 



worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten 

anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. 

Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, 

ventilatie en thuisblijven bij klachten.  

  

Respectvolle omgang  

De bisschoppen hebben eerder al iedereen 

opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk 

willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-

gevaccineerd, vragen om respectvol met  

elkaar om te blijven gaan.   

  

OPROEP AAN ALLE PAROCHIANEN VAN BREUST-EIJSDEN  

Helaas zijn ons enkele vrijwilligers van de poetsgroepjes van de kerken 

wegens lichamelijke ongemakken of ouderdom ontvallen en dat zouden 

we graag weer willen invullen met bereidwillige mensen. Het is geen 

zwaar werk en natuurlijk zijn zowel dames als heren van harte welkom. 

Ons poetsprogramma per kerk wordt uitgevoerd op maandag 

voormiddag van 9.00 uur tot ongeveer 11.30 uur en om de vier weken. 

Zodoende komt ieder groepje van 3 tot 4 personen maar 5 keer per jaar 

aan de beurt, 2,5 uur per keer is 12 tot 15 uur per jaar. Dat moet toch 

mogelijk zijn om zo onze mooie kerken te onderhouden! Zodat ze er 

weer piekfijn uitzien! Als u hieraan wilt deelnemen zou dat geweldig 

zijn!   

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met: Frans 

Dassen Breusterstraat 6 tel. 043 409 1283  fr.dassen@kpnmail.nl of 

Piet van der Pluym  Mozartstraat 8 6245 GZ 

Eijsden tel. 043 409 0078 

pietvanderpluym@hotmail.com  Met 

vriendelijke groet, de werkgroep 

interieuronderhoud van de Parochie Breust 

Eijsden.  

  



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, 06-53515143,  

ruud.verheggen@home.nl  

Kapelaan Robin Thomas 06-59706745,    

       robinthanni@gmail.com  

  

  

KINDERPAGINA  

Deze keer een werkje voor de advent. (het zijn 2 pagina’s)  

  



  



 
  


