
                             
 

Nieuwsbrief  3 september 2022  

Samenwerkende parochies 

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

Maarland, Rijckholt 
  

OFFICIËLE OPENING KERK 

RIJCKHOLT 

Zondag 11 september zal met een speciale 

viering de gerestaureerde parochiekerk van 

Rijckholt officieel worden geopend. De 

eucharistieviering begint om 11.00 uur. De 

viering zal worden geleid door oud-pastoor 

Ton Storcken S.M.A., pastoor Ruud 

Verheggen. Verder zal Mgr. Wiertz 

aanwezig zijn. Het kerkelijk zangkoor van Rijckholt zal de H. Mis 

verder opluisteren. Na de viering is er in de Dominicanenzaal 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van 

een drankje.  

Afronding verbouwing/restauratie  
In eerdere berichten hebben wij u geïnformeerd over de plannen en 

voortgang van de verbouwing c.q. restauratie van de parochiekerk. De 

afgelopen weken zijn de laatste interne 

werkzaamheden voltooid en kunnen we 

met gepaste trots kijken naar het werk dat 

een aantal (lokale) bedrijven en vooral een 

groep vrijwilligers hebben volbracht. Dit 

alles naar ontwerp van architectenbureau 

Vullings de Moor. Het is een moderne 

kerk geworden. Een kerk die door zijn 

eenvoud heel bijzonder is geworden. Een 

                                                                                                                                                                           



kerk die zo verbouwd is dat er in de toekomst ook ruimte is voor andere 

bijeenkomsten. Een kerk waar iedereen welkom is. 

Dankwoord  
De hele verbouwing en het traject zou niet zonder de inzet van onze 

vrijwilligers tot stand zijn gekomen. Wij zijn hen bijzonder dankbaar 

voor hun werk tijdens de afgelopen 2 jaar. Verder danken wij William 

Bronckers van Kaffee Riekelt en B&B voor de fijne samenwerking 

tijdens de gehele verbouwingperiode.  

 

St. Vincentiuskapel  
In de zijbeuk is de nieuwe St. Vincentiuskapel 

ondergebracht. Via de aparte zijingang kunt u 

de kapel dagelijks bezoeken voor een gebed 

of een kaarsje op te steken.  

 

Toekomst  

Nadat de interne verbouwing is afgerond zal 

er de komende jaren gewerkt gaan worden 

aan de buitenzijde van de kerk waar 

voegwerk, dakbedekking en gevelafwerking 

gefaseerd zal worden aangepakt.  

 

Financiën  
De interne verbouwing is financieel mogelijk gemaakt door de verkoop 

van een gedeelte van de kerk en uit de reservemiddelen van de parochie. 

Voor de externe herstelwerkzaamheden zal er ook gezocht worden naar 

extra financiële middelen. Uw vrijwillige financiële bijdrage is hiervoor 

meer dan welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op 

bankrekeningnummer: IBAN: NL26 RABO 01175 95500 t.n.v. 

parochiekerk Rijckholt. Alvast hartelijk dank hiervoor. 

Multifunctioneel  
Eén van de doelstellingen bij de verbouwing/restauratie van de 

vernieuwde kerk was om de kerk een multifunctioneel karakter te 

geven. Dit betekent dat de kerk niet alleen voor christelijke vieringen 

wordt gebruikt, maar dat er ook ruimte is voor andere bijeenkomsten 

zoals lezingen, concerten, inwonersbijeenkomsten. Om dit verder 



inhoud te geven willen we in het najaar een open dag houden waar 

verenigingen of instanties zich kunnen presenteren. Over de exacte 

invulling zullen wij ons als kerkbestuur de komende periode gaan 

beraden. Ideeën zijn natuurlijk van harte welkom via ons emailadres: 

kerk.rijckholt@outlook.com 

KERK BEHOUDEN 
Zonder vrijwilligers kunnen we geen kerk behouden in onze parochies.  

Zonder bestuurders kunnen we geen kerk behouden in onze parochies. 

Zonder financiën kunnen we geen kerk behouden in onze parochies. 

Als bestuur willen we liever geen kerk gaan sluiten, maar als er niet 

voldoende vrijwilligers en bestuurders zijn, dan hebben we een heel 

groot probleem. Het zelfde geldt natuurlijk voor de financiën, zeker nu 

met de grote stijging van prijzen. 

Omdat een aantal bestuurders de laatste 

periode zijn gestopt of gaan stoppen, 

komen we echt bestuurders te kort in het 

overkoepelend bestuur. De afspraak is 

dat er eigenlijk voor ieder kerkdorp 2 

bestuurders in het overkoepelende 

bestuur zouden komen. Door de ontwikkelingen is dat momenteel zeker 

niet het geval. Dat kan natuurlijk niet. Daarnaast willen we per kerk nog 

een groep vrijwilligers hebben die op lokaal gebied mee organiseert. 

Daar zoeken we ook nog mensen voor en dit voor alle kerkdorpen. 

Daarom de zeer dringende oproep voor nieuwe bestuurders als ook voor 

nieuwe vrijwilligers voor onze kerk. Want alleen dan kunnen we onze 

kerk open houden en dat is toch wat we willen. Dus als uw parochie u 

lief is, meldt u aan. 

Meer informatie kunt u verkrijgen bij pastoor Ruud Verheggen. 043-

4091267 of ruud.verheggen@home.nl 

 

KAPELAAN NAAR Lourdes. 

Kapelaan zal vanaf 7 september een bedevaart naar 

Lourdes begeleiden. U kunt nog intenties meegeven om 

daar voor te bidden. 
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TELEVISIEMIS VANUIT LOURDES 

Op zondag 18 september wordt de televisiemis van KRO-NCRV 

uitgezonden vanuit de Grot in Lourdes. Dit gebeurt tijdens een 

bedevaart van het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht. Hulpbisschop 

Everard de Jong is hoofdcelebrant tijdens deze viering. Vorig jaar 

september werd voor de eerste keer een mis vanuit Lourdes op de 

Nederlandse televisie uitgezonden. Dat leverde zoveel positieve reacties 

op, dat besloten is dit jaar weer naar Lourdes terug te keren. 

 

CURSUS LITURGISCHE VORMING 

Vanaf dit najaar wordt er in ons bisdom weer een 

cursus liturgische vorming aangeboden. Tijdens 

zes zaterdagmiddagen worden van 13.00 uur tot 

15.30 uur belangrijke onderdelen uit de liturgie 

besproken en toegelicht. Waarom vieren we zoals 

we vieren? Wat betekenen de afzonderlijke 

handelingen? Hoe staan we er zelf in? Deze 

bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die zich 

erin willen verdiepen. 

Data & onderwerpen: 

8 oktober & 12 november 2022: Uitvaartliturgie (1 & 2) 

Mis of crematorium? Er bestaat wellicht een spanningsveld tussen de 

uitvaartliturgie van de Kerk en de verwachtingen van families en 

uitvaartondernemingen. En nu dan…? 

26 november & 10 december 2022: Liturgie & devotie (1 & 2) 

Naar de Mis of een kaars opgestoken? De kerk legt veel nadruk op het 

vieren van de sacramenten als het hart van gelovig leven. Tegelijk 

lijken de privédevoties veel geliefder… En nu dan? 

11 & 25 maart 2023: Goede Week en Pasen 

Als Pasen & Pinksteren op één dag vallen… Miljoenen mensen kijken 

naar The Passion. In de kerken is het leeg op deze dagen. Nochtans gaat 

het om het hart van het kerkelijk jaar… En nu dan? 

De cursus liturgische vorming wordt dit jaar gegeven in het 

parochiehuis aan het Kapelaan Pendersplein in Gulpen en staat open 

voor belangstellenden uit de hele regio. Het is ook mogelijk om aan 

afzonderlijke bijeenkomsten deel te nemen. Kosten: € 5 per bijeenkomst 

ter plekke te voldoen. Aanmelden: activiteiten@sgv-roermond.nl   
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KINDERPAGINA 

Vanwege de start van de scholen weer, deze puzzel. 
 

 


