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Samenwerkende 

parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, 

Gronsveld, Mariadorp, Oost- 

Maarland, Rijckholt  
  

BISSCHOP TE GAST 

Op zondag 23 januari mochten we onze 
bisschop Mgr. 
Harrie Smeets te gast hebben bij de H. Mis 
van Eijsden. Een paar dagen van tevoren hadden we dit 
door gekregen, maar met het verzoek om het niet groots 
bekend te maken. Hij wilde gewoon vanuit zijn rolstoel 
de H. Mis mee vieren. Voor velen die daar waren als 
ook voor mij was het heel bijzonder dat hij ondanks zijn 
ziekte bij ons was en mee vierde. Aan het begin van de 
H. Mis had hij een mooie boodschap in zijn 
openingswoord en op het einde zegende hij de mensen 
die het wilden en wenste hen een goede dag. Zo voelden 
we ons extra verbonden met hem en met ons bisdom.  

  

                                                                                                                                                                      

 



VERSOEPELINGEN CORONAREGELS  

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen 

voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te 

versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan 

deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw 

(zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Het maximaal aantal 

aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat 

maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan 

samenkomen. Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. Dat 

betekent voor onze parochies dat vanaf 1 februari de Mistijden 

weer als normaal zullen zijn.  

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op, dat alle basismaatregelen op 

het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven 

bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, 

goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de 

kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en 

ontvangen van de heilige Communie blijven eveneens gehandhaafd. Uit 

een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na 

twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het 

meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer 

meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen 

en de sacramenten te vieren.  

MARIA LICHTMIS  

2 Februari vieren we het feest van Maria  

Lichtmis. Van oudsher de afsluiting van de 

Kersttijd. Het is 40 dagen gelden dat Jezus werd 

geboren en nu wordt hij in de tempel opgedragen. 

Hoewel de naam anders doet vermoeden heeft dit 

feest in eigenlijke zin niets met Maria te maken, 

maar met Jezus. Het was het Joodse gebruik dat 

na 40 dagen een kind werd opgedragen in de 

tempel door een offer. En zo doen Jezus ouders 

dat ook.  



Van oudsher werden op deze dag ook de kaarsen gezegend en was er 

een lichtprocessie, vandaar de naam Lichtmis. We zullen dit bijzonder 

vieren met de H. Mis op woensdag 2 februari in Eckelrade om 9.30 uur.  

  

BLASIUSZEGEN  

In het komende weekeinde van 5 en 6 februari wordt in onze parochies 

de Blasiuszegen gegeven. Veel mensen weten dat in dit zegengebed 

gevraagd wordt om bescherming tegen keelziektes. Maar wie was 

Blasius eigenlijk?  

De heilige Blasius was in de vroege kerk bisschop in Armenië. Rond 

het jaar 300 werd hij gevangen gezet, gemarteld en onthoofd. Dat wij 

hem nu nog kennen heeft vooral te maken met 

een gebeurtenis die zich tijdens zijn 

gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat 

op een dag een wanhopige vrouw bij Blasius 

kwam met haar zoontje op de armen. De jongen 

was de verstikkingsdood nabij, omdat een 

visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius 

raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn 

keel.  

Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen verricht 

hebben, maar vooral door het voorval met de visgraat is hij de 

geschiedenis in gegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen 

keelaandoeningen, angina, hik, bof, spruw, astma en krop. Daaruit 

ontstond in de 13e eeuw het gebruik van de Blasiuszegen.   

  

KERK RIJCKHOLT  

Als alles goed gaat wordt deze week de laatste hand gelegd aan het 

stucwerk in de kerk. Dit moet daarna goed drogen voordat het 

geschilderd kan worden. Verder worden de komende periode ook de 

dankbetuigingen weer terug gehangen. Mochten mensen nog interesse 

hebben in oude kerkbanken van de kerk van Rijckholt, we hebben er 

nog een aantal ter verkoop staan.   



ALPHA CURSUS IN ONZE 

PAROCHIES!!!!!!  

Is er meer? Bestaat God? Wat is de zin van 

het leven? Waarom Jezus? Waar ga ik heen 

als ik dood ga? Waar gaat het heen met de 

wereld?  

Wat is een alpha-cursus?  

Dat is een reeks van ongeveer 8 avonden van 

18.30 u-21.30 u. In een ongedwongen sfeer 

praten we juist met de deelnemers over dit 

soort levensvragen, over samenleven en het 

geloof. Eigen gedachten en ervaringen zijn 

welkom! Ontmoeten, vragen en ontdekken, dat 

is Alpha!    

De avonden worden gehouden in de ontmoetingsruimte van Mariadorp.  

Alpha is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. “Het 

onderlinge respect en vertrouwen was een hele mooie ervaring. 

Daardoor ben ik dieper gaan nadenken over het geloof.”  

De avond verloopt globaal als volgt: Aanvang 18.30 uur, ontvangst. 

18.45 uur, maaltijd of koffie/thee, 19.30 uur, mededelingen en inleiding. 

20.15 uur, koffie/thee. 20.30 uur, gesprekjes in groepjes. 21.30 uur, 

einde.  

Iedereen, Christen of niet is van harte welkom! Vanwege de 

coronamaatregelen kunnen we u nog geen definitieve data geven. Maar 

volgen zo spoedig mogelijk.  

ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES  

11 februari is de feestdag van Onze Lieve 

Vrouw van Lourdes. 11 februari 1858 

verscheen namelijk Maria voor het eerst aan 

Bernadette in de grot van Lourdes. Voor veel 

mensen is Lourdes een plaats van steun en 

troost, een plaats van geloof. Nu kunnen we 

natuurlijk niet altijd naar Lourdes toe. Maar binnen onze parochies 

hebben we natuurlijk meerdere Lourdesgrotten waar we kunnen 

bidden. In de H. Mis van die dag zullen we er bijzonder bij blijven 



stilstaan. Maar u kunt natuurlijk zelf ook even naar de grot 

bijvoorbeeld van Mariadorp gaan om daar even te bidden en om steun 

te vragen.   

GESPREK  

Als priesters willen we graag bij u op bezoek komen, 

om te luisteren naar uw verhaal, om u te leren kennen. 

Zo willen we graag meeleven met onze 

parochiegemeenschap. Alleen we weten niet meteen 

waar we welkom zijn, of wie graag een gesprek heeft.  

Neem dus gerust contact met ons op, voor een  

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

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

robinthanni@gmail.com  

  

  

KINDERPAGINA.  

Deze week een puzzel.  

  



  


