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Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
  
WEES NIET BANG   

Wees niet bang, kregen we de afgelopen 

week in de lezingen te horen. Natuurlijk 

kan alle ellende wat we zien in onze 

wereld ons angstig maken. Hoe moet het 

nu verder met onze wereld, na alles wat er 

gebeurt.  

Misschien is het dan goed om eens naar buiten te kijken. We zitten nu 

midden in de herfst, en de bladeren van de bomen verkleuren steeds 

verder, vallen van de bomen af en kleuren de grond. Maar met het 

vallen van de bladeren lijkt ook alles af te sterven. Een pessimist ziet 

dus alleen maar het afsterven; toch als je verder gaat kijken dan weten 

we ook dat er een nieuwe lente komt. Dat er dan weer nieuwe bladeren 

aan de bomen zullen verschijnen.   

Juist als gelovigen hoeven we ons niet bang te laten maken. We mogen 

een hoopvolle toekomst zien, door de problemen heen. Juist omdat we 

mogen weten dat God trouw is, ons niet in de steek zal laten. We mogen 

juist als christenen hopen op een nieuwe toekomst waarnaar we op weg 

zijn.  

                                                                                                                                                                      

 



Dat betekent niet, dat we dan maar niets hoeven te doen, dat we alles 

maar moeten laten gebeuren. Nee, het vraagt dat we niet alleen de 

problemen zien, niet alleen een visie hebben, maar ook daadwerkelijk 

helpen. Het evangelie roept ons op mee te werken aan de groei van deze 

nieuwe schepping.  

Helaas zien we te vaak bij problemen dat mensen uit angst alleen maar 

hun eigen belangen gaan verdedigen, als zij het 

maar goed hebben, maar geen oog hebben voor 

de mensen die langs de kant staan.   

Juist in ogenblikken van crisis komt het erop aan 

dat wij de handen uit de mouwen steken om, met 

de krachten die wij hebben, te helpen waar wij 

kunnen.  

Misschien verliezen velen de moed omdat zij nog zo weinig resultaat 

zien van ons liefdevol handelen. Oorlogen, haat, ziekten, rampen en 

tegenslagen doen ons soms twijfelen aan de vooruitgang van de liefde, 

aan het bestaan van God. Toch, ondanks al onze twijfels, is het goed om 

door te gaan, om zich te blijven inzetten voor de uitbreiding van het 

Rijk van Gods Liefde. En we hoeven het niet alleen te doen. God zal 

ons blijven ondersteunen. Hij is trouw en wil het beste voor ons. Laat 

ons dus geen angst aanpraten, maar ons juist inzetten voor een goede 

toekomst van onze wereld.   

  

VORMSEL OOST-MAARLAND vrijdag 18 november  

Op vrijdag 18 november zal het vormsel worden 

toegediend aan de 10 vormelingen van Oost-Maarland, 

door Vicaris Smeets. Dit zal plaats vinden tijdens de H. 

Mis van 19.00 uur. Graag uw gebed voor onze 

vormelingen, dat ze mogen beseffen dat de H. Geest 

hen wil ondersteunen in hun leven.  

  

CHRISTUS KONING    

Komende zondag is het weer de laatste zondag van het gewone 

kerkelijk jaar. We vieren dan weer het hoogfeest van Christus Koning. 

Ons eigen koningshuis staat bij vele mensen graag in de belangstelling.  



We willen van alles van hen weten. Eigenlijk 

zouden we zo ook van alles moeten willen weten 

van Christus onze Hemelse Koning. Dat kan 

natuurlijk. Bij het gewone koningshuis heb je de 

bladen die er van alles over schrijven. Bij Christus 

Koning heb je de Bijbel. Lees deze gerust eens, dan 

kom je vanzelf veel meer te weten over wie of wat het echte  

Koningschap is. 

  

ADVENT   

De week erna, zondag 27 november, start weer 

de Advent, onze voorbereidingstijd op 

Kerstmis. 4 weken van voorbereiding op het 

feest van de Geboorte van Gods Zoon.  Op de 

1e zondag van de Advent zal als symbool van 

deze periode ook de 1e kaars van de adventskrans weer worden 

aangestoken. Het is een mooi symbool. In het kader hiervan kwam ik 

de volgende tekst tegen. Van oorsprong bedoeld voor kinderen, maar 

ook mooi voor ieder van ons.  

       

ADVENTSKRANSEN ZEGENEN    

Graag willen we ook uw eigen adventskransen zegenen. Want wat is 

mooier als voorbereiding op het kerstfeest om samen steeds weer 

opnieuw een kaars meer te ontsteken. U kunt uw eigen krans meenemen 

naar de kerk en voor in de kerk neerleggen. Dan zullen we deze samen 

met de krans van de kerk gaan zegenen.  

  

#REDWEDNESDAY Aandacht voor 

vrijheid van godsdienst en vervolging van 

christenen  

Op woensdag 23 november worden in heel 

Nederland kerken rood verlicht om aandacht 

te vragen voor het recht op vrijheid van 

godsdienst voor mensen van alle religies en 

voor de vervolging van christenen. Een groeiend aantal kerken doet mee 

met #RedWednesday.   



Waaronder ook de Christinakerk en de Martinuskerk van Breust-Eijsden  

Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de 

vervolging van gelovigen - vooral minderheden – en oproepen tot 

tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in 

Nood presenteert de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en 

feitelijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar 

benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze 

dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te 

brengen.  

PASTOOR OP RETRAITE.  

Van zondag 20 november ’s middags t/m 

vrijdag 25 november ’s avonds heeft pastoor 

zijn jaarlijkse retraite. Vanwege de Corona is 

dat de laatste 2 jaren niet door kunnen gaan. 

De retraite is voor ons als priesters eigenlijk 

verplicht, maar zou ook mooi en goed voor u 

kunnen zijn. Zeker in deze hectische tijd. Een retraite is een 

bezinningsperiode, waarin je heel bijzonder stil staat bij de situatie 

waarin je leeft en waar je momenteel staat. En dat ook in relatie met 

God. Eigenlijk is zo’n periode heel geschikt om je geestelijke accu weer 

op te laden. Als ook om je roeping weer opnieuw te ontdekken en 

gestalte te geven.   

Ik houd mijn retraite in het klooster van de Cisterciënzers in Bochum 

Stiepel.  

  

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. 
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