
  

Nieuwsbrief  9 juni 2022   

Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
  
BRONKEN  

Het seizoen van de Bronken is weer 

aangebroken.  

In Gronsveld is het Koningsvogelschieten al 

geweest met het uitkomen van de nieuwe 

koning en koningin. In Breust, Caestert en 

Eijsden zijn de jonkheden weer 

opgetrokken. Op de scholen zijn  

Bronklessen geweest. Langzaam aan wordt 

alles klaar gemaakt voor dit grote feest. 

Ieder zal het op zijn eigen manier gaan 

beleven. Maar het zou mooi zijn als het 

bijdraagt aan onderlinge gemeenschapszin, 

als we ervoor zorgen dat niemand buiten de 

boot valt.  Het hart echt van de Bronk is 

natuurlijk de Sacramentsprocessie. Zonder 

dat is er geen echt feest mogelijk. Hopelijk 

doet u daar ook allemaal aan mee, door mee te lopen, te versieren, 

mee te bidden, door uw huis aan te kleden. Laten we er echt samen 

                                                                                                                                                                      

 



een mooi geheel van maken. Waar we met heel veel plezier aan 

kunnen terugdenken.  

  

Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen om de Bronkdagen de vlag uit 

te steken om het zo feestelijk te maken in onze dorpen. Daarnaast is het 

een goed gebruik, om een heiligenbeeld voor de deur of het raam te 

zetten. Graag wil ik iedereen uitnodigen om dit nu ook te doen.   

  

DE PROCESSIE TREKT WEER    

Zondag 19 juni in Breust-Eijsden en Gronsveld, Zondag 26 juni in 

Eckelrade en zondag 3 juli in Oost-Maarland.   

  

In deze komende weken trekt door de 

straten van onze dorpen weer de 

Sacramentsprocessie. Van oudsher was 

dit op Sacramentsdag of de zondag 

erna. Maar omdat niet alles 

tegelijkertijd kan, daardoor een paar 

verschillende weken.  

Graag wil ik iedereen uitnodigen om de 

route te versieren en te vlaggen, maar bijzonder ook om mee te lopen 

en te bidden. Want we willen allemaal graag Gods zegen afsmeken 

over onze families en gemeenschappen.  

Hopelijk zijn we daarom met velen aanwezig de komende zondagen. 

Sacramentsdag is in de Middeleeuwen wonderlijk genoeg in onze regio 

ontstaan en daarna door de kerk in de hele wereld overgenomen De kerk 

kent 7 sacramenten. Een daarvan is de eucharistie. Als in de kerk 

gesproken wordt van het Heilig Sacrament, wordt daarmee meestal de 

hostie bedoeld die tijdens de Eucharistieviering wordt geconsacreerd 

(geheiligd) tot het Lichaam van Christus. In elke kerk wordt minstens 

één geconsacreerde hostie bewaard in een apart kastje: het tabernakel. 

Dat is dus de plek waar God écht aanwezig is in de kerk. Soms wordt de 

hostie ook in een aparte en meestal mooi versierde houder uitgesteld: de 

monstrans.  



Tijdens de sacramentsprocessie trekt de priester met de monstrans met 

daarin de gezegende hostie – God zelf dus – door de 

straten van de parochie. Het gebruik van de processies 

gaat terug tot de oudheid toen vorsten en veldheren al 

door hun volk of leger in een stoet begeleid werden als 

ze terugkeerden van een veldtocht of een deel van hun 

rijk bezochten. Het volk begeleidde zijn leider. Het 

doorgaans verborgen beeld van de godheid werd uit de 

tempel gehaald en door de straten gedragen. In feite 

gebeurt tijdens de Sacramentsprocessie niets anders.  

De geschiedenis van het feest van Sacramentsdag gaat terug tot de 12e 

en 13e eeuw. Toen leefde in het Bisdom Luik (waartoe toentertijd ook 

Limburg behoorde) de non Juliana van Cornillon. Al heel vroeg had zij 

een speciale verering voor het Heilig Sacrament. Vanaf haar 16e ontving 

ze visioenen, waarin haar duidelijk werd dat er op de kerkelijke kalender 

nog een feest ontbrak: dat van de verering van het Sacrament. 

Aanvankelijk vond ze maar weinig steun voor haar idee. Alleen een 

kanunnik van Luik zag er wel iets in. Toen deze later werd gekozen tot 

paus Urbanus IV voerde hij het feest in op de tweede donderdag na 

Pinksteren. Het was de Heilige Thomas van Aquino die de tekst van het 

Tantum Ergo schreef, het lied dat nog steeds tijdens een 

Sacramentsprocessie wordt gezongen.  

  

AANPASSINGEN VIERINGEN KOMENDE WEKEN  

Vanwege de verschillende Bronken zijn er wat aangepaste mistijden.  

Zaterdag 18 juni: 17.45uur H. Mis in Mariadorp 18.00 uur H. Mis  

Breust vervalt. 19.15 uur H. Mis in Oost-Maarland. 

Zondag 19 juni 8.30 uur Start H. Mis Breust. 9.00 uur H. Mis 

Gronsveld. De H. Missen in Rijckholt en Mariadorp vervallen deze 

zondag.  

KERK RIJCKHOLT  

Ondertussen is er hard gewerkt aan de kerk van Rijckholt en hebben we 

met Pinksteren weer de eerste H. Mis kunnen vieren. Natuurlijk was nog 

niet alles klaar, maar we hopen dat de komende weken in orde te gaan 

krijgen.  



 
  

VADERDAG  

Zondag 19 juni is het weer Vaderdag. Een dag om de vaders weer in het 

zonnetje te zetten. En natuurlijk is er veel commercie bij, toch is het goed 

om eens extra stil te staan bij het vaderschap. Maar deze dag hoeven we 

dat niet alleen te doen bij onze aardse vader, misschien is het ook mooi 

om te denken aan onze hemelse Vader.   

Jezus heeft ons namelijk geleerd dat we God ook onze vader mogen 

noemen. Dat God er als een goede Vader voor ons wil zijn. Maar als God 

ons aller Vader is, dan zijn we in zekere zin allen broers en zussen van 

elkaar in een geestelijke familie. Hoe mooi zou het dan ook zijn als we 

zoals God de Vader het graag heeft ook echte aandacht en zorg hebben 

voor elkaar, elkaar als een hechte geestelijke familie niet in de steek 

laten.  

Laten we op deze Vaderdag dan ook eens extra voor onze vaders bidden, 

maar ook bidden tot God onze Hemelse Vader.   

DEKENALE BEDEVAART NAAR BANNEUX:   

KOM, MARIA ROEPT JE!  

Op donderdag 25 augustus 2022 vindt weer 

de jaarlijkse dekenale bedevaart naar 

Banneux plaats.   

Het vertrek zal rond 9:00 uur zijn.  

Programma in Banneux:  

11:00 uur  Plechtige Hoogmis   

14:00 uur  Gebedsweg van de  

                        Genadekapel naar de Bron  

15:00 uur  Plechtig Lof met ziekenzegening in de grote kerk  

16:30 uur  thuisreis   



  

Opgeven kan tot 19 juli op de pastorie 043-4091267 (tijdens 

openingsuren parochiekantoor) of bij de contactpersonen. De kosten 

bedragen 18 euro. Te voldoen bij aanmelding.  

Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding 

zorgen. Let op! Als de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, 

moet de rolstoel opklapbaar zijn. Begeleiders betalen maar de halve 

prijs! Het zou natuurlijk mooi zijn als we weer met velen ook uit onze 

parochies mee kunnen gaan. 



KINDERPAGINA  

  


