Nieuwsbrief 14 maart 2022
Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
STILSTAAN BIJ HET LEED IN OEKRAÏNE
Van het onvoorstelbare zijn we getuige: oorlog in Europa. Met
onnoemelijk leed tot gevolg in Oekraïense en Russische gezinnen. In
deze vastentijd, deze veertig dagen voor Pasen, kunnen we niet anders
dan stilstaan bij het lijden dat de terreur veroorzaakt.
De Parochie Breust-Eijsden en de Protestantse Gemeente Eijsden
houden voor ieder die dat wil een inloopmiddag voor het aansteken van
een lichtje, gebed, gesprek, muziek en stilte op zaterdag 19 maart van
12 tot 18 uur in het protestantse
Diepstraatkerkje (Wilhelminastraat 1).
Samen delen we ondanks alles de hoop dat
niet de haat maar het gezonde verstand en de
vrede zullen zegevieren.
Contact: pastoor Verheggen 06 53515143,
dominee Foppen 06 22502028.

VASTENACTIE 2022 GOEDE GEZONDHEIDSZORG IN INDIA
Het Vastenactieproject is dit jaar voor het Mundakayam Medical Trust
Hospital (MMT ziekenhuis) in Mundakayam, Peermed taluk of Idukki
district. Het is een ziekenhuis in het thuis bisdom van onze kapelaan
Robin Thomas.
Het ziekenhuis werd in 1965 onder toezicht en management van het
bisdom Kanjirapally in India opgericht. Hun doelstelling was van meet
af aan het aanbieden van zorg aan mensen aan de rand van de
samenleving. De missie van MMT
Hospital is om het lijden van mensen te
verlichten. Dit doen zij door
hoogwaardige zorg te bieden en de
waardigheid van iedere mens centraal te
stellen. Dit doen ze voor iedereen, ongeacht geloof, sekse of afkomst.
Men wil zich inzetten voor een wereld waarin er respect is voor de
menselijke waardigheid en waarin gestreefd wordt naar solidariteit,
gerechtigheid en het algemeen welzijn van eenieder. Elk jaar bezoeken
ruim 100.000 mensen de poliklinieken en worden ruim 20.000
verpleegd op de verpleegafdelingen.
Opleiding verpleegkunde
Om hun zorgstandaard op een hoog niveau te
kunnen houden, zijn zij in 2001 gestart met
een interne opleiding tot verpleegkundige en
een interne laboratoriumschool. Beide
instituten leiden per jaar 50 studenten die
optimaal zijn toegerust om zorg te kunnen bieden. Uitgangspunt is dat
de opleidingen voor iedereen, ongeacht status of inkomen, toegankelijk
moet zijn. Veel studenten betalen hierdoor geen of nauwelijks
studiekosten. Dit betekent echter ook dat de financiële middelen van de
instituten beperkt zijn. Het bisdom Kanjirapally roept onze hulp in om
hun school op het gewenste niveau te houden, zodat zij nu én in de
toekomst zorg kunnen blijven bieden aan iedereen.
Wilt u meehelpen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer
NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau Bisdom Roermond

o.v.v. MMT hospital India. Of geef in het zakje welke bij u bezorgd
wordt. U kunt ook het geld deponeren in de bussen in de kerk.
Volgende keer meer over het werk van dit ziekenhuis en hun opleiding.
INDIASE KRUIDENACTIE
Kapelaan heeft afgelopen weken weer nieuwe
kruiden binnen gekregen uit India. Ze zijn
afkomstig uit zijn thuisbisdom. Dit bedrijf is een
aantal jaren geleden toen ook opgezet met steun
van de Vastenactie. Nu mogen we er weer
gebruik van maken. De kruiden zijn te koop bij pastoor of kapelaan thuis
of na de H. Missen.
Dit alles voor een Goede gezondheidszorg in India
19 MAART: SINT JOZEF
Vorig jaar wijdde de paus nog een heel jaar aan hem:
Sint-Jozef, stiefvader of voedstervader van Jezus. Door
het Jozefjaar is deze stille timmerman weer bij veel
mensen in het vizier gekomen. In Limburg was
‘SintJoep’ eigenlijk nooit uit beeld. Diverse kapellen zijn
aan hem gewijd en in Smakt bij Venray is het enige Nederlandse
bedevaartoord voor Sint-Jozef te vinden.
Patroonsfeest Oost-Maarland
Voor de parochie van Oost-Maarland is het natuurlijk hun patroonsfeest
van de kerk. Op zaterdag 19 maart zullen we dit om 18.00 uur in de
kerk van Oost-Maarland bijzonder gaan vieren. Heel bijzonder willen
we natuurlijk de parochianen hiervoor uitnodigen. Tegelijkertijd zal ook
de schutterij St. Sebastianus hun feest vieren. Op hun eigen dag ging het
niet, daarom nu wel.

25 MAART: MARIA BOODSCHAP
Na Jozef heeft ook Jezus moeder Maria deze maand feest.
De officiële naam luidt ‘Aankondiging van de Heer’,
maar in de volksmond werd het bekend als Maria
Boodschap. De Kerk viert dat de engel Gabriël aan Maria
de boodschap overbracht dat zij moeder van Gods Zoon
zou worden. Het is het allereerste moment waarop Jezus
in het evangelie ter sprake komt. Het feest wordt niet
toevallig op 25 maart gevierd: precies negen maanden voor Kerstmis.
We staan er tijdens de H. Mis in Breust om 19.00 uur bijzonder bij
stil.
VOORSTELLINGSMIS COMMUNICANTEN OOSTMAARLAND.
De communicanten van Oost-Maarland bijten de spits af. Zij zullen zich
op zaterdag 26 maart gaan voorstellen aan de parochiegemeenschap.
De H. Mis van 19.15 uur is vrij toegankelijk voor iedereen.
De voorstellingsmis voor Gronsveld is op zaterdag 9 april om 19.00 uur
(Palmpasen) en voor Breust-Eijsden en Mariadorp samen op zondag 10
april in de kerk van Mariadorp om 11.30 uur.
NAAR LOURDES.
Door de coronapandemie konden er twee jaar nauwelijks
bedevaarten naar Lourdes plaatsvinden, maar het ziet
ernaar uit dat het dit jaar gelukkig wel weer kan. Het
Huis voor de Pelgrim organiseert weer verschillende
bedevaarten dit jaar.
In de Grot van de verschijningen mogen we Maria
ontmoeten en al onze vragen en zorgen, maar ook onze dankbaarheid
voor de mooie momenten in het leven, bij haar neerleggen. “Ga aan de
priesters zeggen hier een Kerk te bouwen,” vroeg Maria aan
Bernadette. Ze bedoelde niet alleen een stenen kapel, maar ook een
kerk van levende stenen. Met duizenden andere pelgrims mogen wij in
Lourdes samen een levende kerk vormen.
Voor het vervoer naar Lourdes kunt u kiezen uit een reis per vliegtuig
of per luxe touringcar. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maastricht Aachen
Airport. Deze reis is ook geschikt voor mensen die zorg nodig hebben.

De vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim staan klaar om u
desgewenst te helpen.
Data 28 april t/m 3 mei VNB, 3 t/m 8 mei NLZ/VNB, 8 t/m 13 mei
OLB, 7 t/m 12 september OLB, 12 t/m 17 september NLZ, 17 t/m 22
september OLB/VNB, 22 t/m 27 september VNB.
Wilt u een bekend gezicht als priester mee hebben. Pastoor Verheggen
is verantwoordelijke op de bedevaart van 8 t/m 13 mei, terwijl kapelaan
Robin Thomas de bedevaart van 7 t/m 12 september mee zal
begeleiden.
Meer informatie vindt u op www.huisvoordepelgrim.nl.
GESPREK
Neem 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 keer een opdracht passend bij het evangelie van volgende week
zondag

