
  

Nieuwsbrief  17 

december 2021   

Samenwerkende 

parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, 

Gronsveld, Mariadorp, Oost- 

Maarland, Rijckholt  
  
KERSTMIS  

  

We vieren weer Kerstmis. Weet dat Jezus voor ieder van U geboren is 

willen worden als een God met ons. God wil ons door alle fases van het 

leven heen blijven steunen. Laten we als gemeenschap er ook steeds 

weer voor elkaar zijn.  

Graag willen we iedereen danken voor de inzet en bijdrage voor onze 

parochies.  

  

Zalig Kerstfeest  

en Gods Zegen voor het nieuwe jaar.  

Namens de besturen van de samenwerkende parochies  

                                                                                                                                                                      

 



Pastoor R. Verheggen, Kapelaan R. Thomas en Pater T. Storcken  

  

VIERINGEN MET KERSTMIS  

Voor alle vieringen geldt dat men zich moet aanmelden. Vanwege de 

Coronaregels zijn de H. Missen op andere tijdstippen. Hou daar 

rekening mee.  

  

Kerstavond: 16.00 uur H. Missen in Breust, Gronsveld en Oost- 

Maarland Gebedsdienst in Mariadorp  

1e Kerstdag H. Missen   

09.00 uur   Breust     

09.30 uur  Eckelrade en Rijckholt    

10.15 uur   Eijsden  

11.00 uur   Gronsveld en Oost-Maarland   

11.30 uur  Mariadorp      

2e Kerstdag H. Missen.  

09.30 uur   Eckelrade en Rijckholt    

10.00 uur  Eijsden      

11.00 uur   Gronsveld en Oost-Maarland   

11.30 uur  Mariadorp      

  

BEZOEK AAN DE KERSTSTAL  

De kerken zullen voor en na de H. Missen langer open blijven zodat u 

een bezoek kunt brengen aan de kerststal.   

AANGEPASTE MISTIJDEN VANWEGE DE CORONAREGELS   
Omdat voorlopig alles om 17.00 uur gedaan moet zijn, blijven de 

aangepaste tijden voorlopig in stand.  

Gronsveld  Dinsdag 19.00 uur wordt 9.00 uur     

   Zaterdag 19.00 uur komt te vervallen.  

Breust   Vrijdag 19.00 uur wordt 10.30 uur  

     Zaterdag 18.00 uur wordt 16.00 uur Eijsden 

 Donderdag 19.00 uur wordt 9.00 uur Oost-Maarland  

   Dinsdag 19.00 uur wordt 9.00 uur.  

     Zaterdag 19.15 uur wordt zondag 11.00 uur  



JAARWISSELING  

Natuurlijk willen we ook dit jaar weer goed afsluiten en het 

komende jaar met Gods zegen beginnen. Vanwege de regels 

kunnen we op oudejaarsavond geen H. Mis verzorgen, wel zal 

er volgens normaal schema die vrijdagmorgen een H. Mis zijn 

in Breust.   

Wij willen u graag uitnodigen voor de vieringen met 

Nieuwjaar. 

  

De H. Missen zijn   

Nieuwjaar 1 januari: 10.30 uur Breust en 11.00 uur Gronsveld  

Helaas kunnen we geen Nieuwjaarsreceptie na afloop 

verzorgen.   

STEUN  

We vieren met Kerstmis ook de komst van de Drie 

Koningen naar het Kerstkindje toe. Zij hadden geschenken 

bij zich. Hoe mooi zou het zijn als we dit zouden kunnen 

vertalen naar nu. Dat u als wijzen nu naar Jezus komt, met 

uw geschenken, uw bijdrage als vrijwilliger, uw komst 

naar de kerk en uw financiële ondersteuning. Want helaas zonder 

dat redden we het niet. Dus denk nog eens aan de kerkbijdrage. En 

zet u echt in als vrijwilliger voordat we moeten sluiten omdat we 

niemand hebben om te besturen of te helpen.  

KERK RIJCKHOLT  

Ondertussen wordt er druk doorgewerkt aan de verbouwing van de kerk 

van Rijckholt. De afgelopen weken is de stukadoor bezig geweest en 

alles weer in orde gemaakt, de kozijnen en het glas voor de dagkapel 

(Vincentiuskapel) zijn geplaatst. Nu vooral eerst drogen en dan verder 

met het nieuwe priesterkoor, het schilderen etc.  



 

  

KERSTBOODSCHAP R.-K. BISSCHOPPEN:   

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht’  

De bisschoppen hebben afgelopen woensdag een boodschap voor 

Kerstmis gepubliceerd. De volledige tekst zal in de kerk beschikbaar zijn 

voor hen die het willen.  

In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden 

gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, ‘wel 

kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis 

van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de 

wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer”   

Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er 

licht. We zien dat overal om ons heen’, zeggen de 

bisschoppen. Tijdens de pandemie staan mensen op om 

anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ 

licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht.   

De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied 

van het klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen de hulp aan 

vluchtelingen en de voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook 

als deze inzet wordt tegengewerkt.   

Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang 

heeft gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op 

weg zijn in geloof. Het onderweg zijn verbinden ze met Kerstmis. 

Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek 

laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons 

onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die 

boodschap gaan we samen op weg.  



KRIBKESTOCHT IN EIJSDEN   

De Kribkestocht is een wandeltocht (ca. 3 km) langs 

verschillende kerstgroepen in de etalages van een groot 

aantal Eijsdense winkeliers.  

Aan de tocht is ook een puzzelopdracht verbonden voor 

kinderen tot 12 jaar. In elke etalage hangt een poster met 

een letter. Deze letters vormen samen een kerstspreuk. 

Onder de goede inzendingen worden 5 prijzen verloot. Bij 

de deelnemende winkeliers is een routekaart verkrijgbaar met een 

antwoordbriefje voor de kinderpuzzel.  

Heb je thuis ook een mooie kerststal? Dan zou het fijn zijn als je deze 

vóór 15 december goed zichtbaar voor het raam zet.  

Zo maken we de straten nóg iets gezelliger en vieren we Kerstmis toch 

een beetje samen.  

Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/kribkestochteijsden 

KINDERPAGINA  

  

https://www.facebook.com/kribkestochteijsden/?__cft__%5b0%5d=AZWX3WmOp_nFTV_K_BiW01DQotMFfJvR9rYUQKsTygqLb3h93vfrIhytXFNm6NiUfy22fI7FI1LEaeQ4_9nl77TLCE9LUVsaoH3mWPVYi8N6riaDNVsLD-zipBM6z4n1cRs&__tn__=kK-R
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https://www.facebook.com/kribkestochteijsden/?__cft__%5b0%5d=AZWX3WmOp_nFTV_K_BiW01DQotMFfJvR9rYUQKsTygqLb3h93vfrIhytXFNm6NiUfy22fI7FI1LEaeQ4_9nl77TLCE9LUVsaoH3mWPVYi8N6riaDNVsLD-zipBM6z4n1cRs&__tn__=kK-R


  


