
  

Nieuwsbrief  3 november 2022   

Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
   

AFSCHEID PATER STORCKEN  

Komend weekend 5 en 6 november zullen we afscheid gaan nemen van  

pater Storcken en willen hem heel veel succes 

toewensen bij deze nieuwe uitdaging. We 

zullen dit doen in de H. Missen, waarbij u na 

afloop hem een hand kunt komen geven. 

Zaterdag 5 november 19.00 uur Rijckholt, 

Zondag 6 november 9.30 uur Eckelrade en 

11.00 uur Gronsveld.   

  

VERANDERING TIJDEN H. MISSEN.  

Vanwege het vertrek van pater Storcken zullen we ook de Mistijden 

moeten aanpassen. Daarom is als gezamenlijke parochies het volgende 

besloten:   

  

• De H. Mis van zaterdagavond in Gronsveld komt te vervallen en 

is er alleen op zondag een H. Mis om 11.00 uur. De H. Missen op 

                                                                                                                                                                      

 



dinsdagavond 19.00 uur en donderdagmorgen om 9.00 uur 

blijven vooralsnog gehandhaafd.  

• In Eckelrade zal op de oneven weken de H. Mis op 

zaterdagavond zijn om 19.00 uur en op de even weken op 

zondagmorgen om 9.30 uur. De H. Mis op woensdag zal 

voorlopig ook blijven  

• In Rijckholt is het dan precies andersom. Op de even weken zal 

de H. Mis zijn op zaterdagavond om 19.00 uur en op de oneven 

weken op zondagmorgen om 9.30 uur.  

  

We zullen met dit rooster gaan beginnen vanaf het weekend van 5 en 6 

november.  

  

DANK  

Graag wil ik iedereen bedanken die er steeds weer voor 

zorgen dat onze kerkhoven er netjes en verzorgd bij 

liggen, zeker nu met de Allerzielendiensten die we 

achter ons hebben. Zonder de inzet van iedereen is dit 

niet mogelijk.  

  

ST. MAARTEN  

11 november wordt tegenwoordig vooral gesymboliseerd met de opening 

van het carnavalsseizoen, maar van oudsher is het toch vooral de dag van 

St. Maarten. Een van de meest bekende heiligen. Jaarlijks wordt menige 

troshoop aangestoken, komen de kinderen langs de deuren zingen met 

hun lampionnen.  

Toch is het goed, zeker in onze tijd, om te kijken naar wie hij eigenlijk is 

geweest. En dan mogen we vooral stilstaan bij wat hij gedaan heeft voor 

de arme bedelaar. Hij deelde de helft van zijn mantel aan deze man. Een 

helft was namelijk van hem en de andere deel was van de overheid. Zo 

geeft hij zijn deel weg, om de andere te helpen. ’s Nachts  



verschijnt Jezus hem in een droom met de opmerking 

wat je voor de minste der mijnen hebt gedaan, heb je 

voor Mij gedaan.  

St. Maarten mag bij ons de vraag laten bovenkomen, in 

hoeverre ben ik zelf bereid om te delen met anderen die 

het minder hebben, in hoeverre ben ik bereid om 

mensen te ondersteunen die het moeilijk hebben, in 

hoeverre ben ik bereid om mensen op te nemen. Zeker 

in onze tijd waarin steeds meer mensen het moeilijk 

hebben is het toch goed om niet alleen maar naar ons zelf te kijken, 

maar ook naar de mensen om hen heen. Christen zijn betekent ook er 

zijn voor de ander. Helaas wordt dat soms vergeten. Mag St. Maarten 

ons daarom allemaal weer wakker schudden.  

  

DE DROOM VAN SINT MAARTEN   

Maarten van Tours gaf een arm man  

die bij de stadspoort zat de helft van zijn mooie, wollen 

soldatenmantel. De mensen die het zagen, lachten hem 

uit: “Zie hem daar gaan, die soldaat met z’n halve 

mantel.”  ’s Nachts droomde Maarten:  

Jezus kwam naar hem toe.  

Om zijn schouders lag het stuk mantel  

dat Maarten aan de arme in de stadspoort had gegeven 

In zijn droom zei Jezus tot de engelen die bij Hem 

waren:  

“Maarten heeft Mij met deze mantel beschermd tegen 

de kou.”  

  

Laten we zo st. Maarten gaan vieren met de bereidheid tot delen.  

  

ST. MAARTENSVIERING  

In Gronsveld is op vrijdag 11 november een St. Maartensviering om 

18.30 uur in de kerk i.s.m. de St. Maartensgroep uit Gronsveld.  

  



GEZINSMIS KERSTMIS    

Het lijkt nog ver weg, Kerstmis, maar het is al eerder zover dan we 

denken. Nu willen we op Kerstavond op verschillende plaatsen een 

gezinsmis houden. Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen. Naast 

kinderen zoek ik nu in eerste instantie ouders die willen meehelpen. 

Ouders die mee teksten willen 

uitzoeken of ouders die willen helpen 

met het oefenen en bij de viering zelf. 

Zou u graag willen dat er een gezinsmis 

komt meldt u dan ook aan om mee te 

helpen. Dat kan via 043-4091267 of 

ruud.verheggen@home.nl Alvast 

hartelijk dank voor uw inzet voor de 

kinderen van onze parochies  

  

DE GERARDUSKALENDER  

De kalender is te koop op de pastorie in Eijsden, tijdens 

openingstijden Kantoor, of tijdens spreekuur in  

Oost-Maarland. U kunt ze ook bestellen via 

parochiebreusteijsden@ziggo.nl  

De kalender is ook te koop bij Groente- en fruitwinkel  

’t Breusjterhöfke Boomkensstraat 46 De kosten 

bedragen 9.00 euro.  

  

  

ZOEKTOCHT NAAR JEZELF.  

Van een parochiaan kreeg ik laatst het volgende gedicht toegestuurd, ze 

had dit zelf ook gekregen van iemand van haar familie en had daar in het 

parochieblad gestaan. Graag wil ik u ook laten delen in deze mooie 

tekst.  

Een zoektocht naar jezelf. Een zoektocht door dit leven.  

Ben je wel de moeite waard? Heb je iets weg te geven?  

Kun je iets betekenen voor je medemens?  

Of heb je daar de kracht niet voor en lijd je intens?  

Een minderwaardigheidsgevoel, gekrenkt of lamgeslagen?  



Ziekte, pijn of ander leed, je hebt het maar te dragen!  

Je vindt jezelf niet goed genoeg, niet waardig of niet wijs.  

Dan wordt het tijd om op te staan, ga op ontdekkingsreis!    

Ontdek dat jij jezelf mag zijn, met fouten en gebreken.  

Vergelijk je niet met wie dan ook, je bent uniek gebleken!  

Want God heeft jou geschapen, geschapen naar Zijn beeld.  

Je kreeg van Hem talenten en gaven toebedeeld.  

Heb moed om er iets mee te doen. Deel uit en je zult merken, 

hoe waardevol een mens kan zijn, een ander 

kan versterken! Een luisterend oor, een 

schouderklop, het zijn kleine 

zonnestralen,waaruit God’s grote liefde blijkt 

op mensen neer te dalen!  

Hij geeft je kracht om door te gaan, te werken 

op deez’ aard.  

Voor Hem ben jij bijzonder!  

Voor Hem ben jij goud waard!  

KINDERPAGINA  

Deze keer een doolhof rondom Sint Maarten  

  



  


