Nieuwsbrief 28 april 2022
Samenwerkende parochies
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, OostMaarland, Rijckholt
HEMELVAARTSDAG
40 dagen na Pasen mogen we Hemelvaart vieren. Jezus
kon niet voor eeuwig hier op aarde blijven, maar
gedurende deze 40 dagen na Pasen heeft Hij zijn
leerlingen kunnen instrueren, en laten zien dat er een
verrijzenis bestaat, dat de deur naar de Hemel geopend is
geworden. En dat laat Hij nogmaals duidelijk zien door
Zijn eigen Hemelvaart. Ooit hopen wij onze eigen
hemelvaart te kunnen hebben, daar mogen we al bij
stilstaan bij dit Hoogfeest van Hemelvaart.
Vieringen met Hemelvaart
Woensdag 25 mei 19.00 uur H. Mis Oost-Maarland vooravond
Hemelvaart.
Donderdag 26 mei 9.30 uur Eckelrade, 10.00 uur Eijsden, 10.30 uur
Gronsveld 1e H. Communie, 11.30 uur Mariadorp.
Allemaal hopelijk tot ziens in een van deze vieringen.
COMMUNIE Hemelvaartsdag 26 mei
Op Hemelvaartsdag 26 mei zal weer de 1e H.
Communie zijn van de kinderen van de St.
Martinusschool in Gronsveld. De kinderen
zijn blij dat deze dag nu gekomen is en dat ze
Jezus als vriend mogen ontvangen. De H. Mis
is 10.30 uur in de Martinuskerk in Gronsveld

Graag uw gebed gevraagd voor onze communicanten.
BRONKEN
De bronken in onze parochies gaan zoals het nu
staat allemaal weer door. Na 2 jaar maar op
kleine schaal of niet te hebben kunnen vieren is
het fijn dat we het dit jaar wel weer mogen
vieren.
Nu is de kern van de Bronk natuurlijk de
Sacramentsprocessie. Alleen om die processie
goed te laten rondtrekken is de inzet van velen
nodig. Natuurlijk de verschillende groepen die meetrekken, de jeugd, de
schutterij, de communicanten, de acolieten, het Allerheiligste.
Maar dat kan alleen maar als er voldoende vrijwilligers en daarvoor
hebben we ieders hulp hard nodig. Dus meldt u aan om mee te helpen,
zodat we er samen een prachtige Bronk van kunnen maken. Aanmelden
kan voor Eijsden via de website van het processiecomité en voor de
andere dorpen via het parochiekantoor of rechtstreeks bij pastoor of
kapelaan.
OPEN KLOOSTERDAG 15 MEI 2022: DIT ZIJN WIJ!
Op zondag 15 mei wordt voor de tiende maal de Open Kloosterdag
gehouden. Zo’n 25 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te
verwelkomen. Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat
religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij
religieus leven in deze tijd vormgeven.
Dit zijn wij! Is het thema van deze Open Kloosterdag. De zusters, paters
en broeders laten deze dag zien wie zij zijn en waar zij voor staan. Ze
vertellen waarom zij kiezen voor een
leven als religieus; om zich in te
zetten voor anderen; hun leven te
wijden aan mensen en aan God.
Elk deelnemend klooster biedt een
eigen programma variërend van
exposities, rondleidingen, gesprekken
met religieuzen en de mogelijkheid

om mee te vieren en te bidden. De ontmoeting met de religieuzen en
hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin
zij leven.
Klooster: Huize Seraphine.
Een van de kloosters die meedoet is het klooster
van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed,
Windraak 35 in Windraak.
Zij hebben een programma van 13.00 uur-18.00
uur. Waarbij om 15.00 uur een lezing door zr.
Bernarda en u kunt van 17.15-18.00 uur met hen
mee de rozenkrans en vespers bidden. Natuurlijk
is er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan
met de zusters.
HEILIGVERKLARING PATER TITUS BRANDSMA
Op zondag 15 mei wordt voor het eerst in 15
jaar weer een Nederlander heiligverklaard. De
pater karmeliet Titus Brandsma wordt dan
samen met nog negen anderen door paus
Franciscus officieel bijgeschreven in de lijst van
heiligen. Brandsma kwam uit Friesland, maar
verbleef gedurende zijn leven ook enige tijd in
het karmelietenklooster in Merkelbeek.
Hij was hoogleraar filosofie aan de toen pas
opgerichte Radbouduniversiteit in Nijmegen. Tegelijkertijd verdiende
Brandsma ook zijn sporen als journalist. Vanuit die hoedanigheid werd
hij in 1935 door aartsbisschop Jan de Jong van Utrecht gevraagd om
adviseur voor de katholieke media te worden.
In januari 1942 bezocht Brandsma samen met de aartsbisschop de
hoofdredacteuren van de katholieke kranten om hen ervan te overtuigen
geen advertenties van de NSB op te nemen. Dat werd door de Nazi’s als
een openlijke daad van verzet gezien. Brandsma werd aangemerkt als
een gevaarlijk persoon. Hij werd opgepakt en na een reis langs diverse
gevangenissen en kampen werd hij 27 juli 1942 op gruwelijke wijze in
het concentratiekamp Dachau vermoord.

In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard en nu – precies 80 jaar na
zijn dood – volgt zijn heiligverklaring.
MARIALINT VERBINDT 110 LIMBURGSE
KAPELLETJES MET ELKAAR
Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de
handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes
langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint is
dit jaar opengesteld. De routes zijn op papier en
online beschikbaar.
Verspreid door het Limburgse land zijn tal van
grotere en kleinere Mariakapellen te vinden. Elke
kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen verhaal.
Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en
laat de fietser kennis maken met bekende en ook
veel onbekende plekken waar Maria wordt vereerd.
“Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te groeten,”
zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint. “Zelfs
zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag zeggen. Maria is voor
mij gewoon een 'magnifieke' vrouw.”
De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een
rondtocht te fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de
volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat
en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij
fietst. Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute
van de ANWB. De routes zijn bij de verschillende kapellen als folder
verkrijgbaar, maar ook van diverse sites te downloaden:
Tienray www.kleinlourdes.nl, Venlo www.rkvenlo.nl,
Roermond www.kapelinhetzand.nl Sittard www.rk-kerken-sittard.nl
Maastricht www.sterre-der-zee.nl Wittem www.kloosterwittem.nl
GESPREK

Neem gerust contact met ons op, voor een gesprek.
Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,
ruud.verheggen@home.nl Of kapelaan Robin Thomas.
06-59706745, robinthanni@gmail.com

KINDERPAGINA
Deze keer een Kleurplaat rondom Hemelvaart

