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Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
  
ADVENT  

Advent is wachten. Wachten en verlangen  

totdat eindelijk gebeuren gaat wat werd 

voorspeld in de profetenzangen: wachten 

tot God het woord vervult in daad.  

  

Advent is luisteren. Luisteren en verlangen totdat de hemel lichtend 

opengaat en je omspoeld wordt met 

engelenzangen: luisteren, totdat je hart 

méézingen gaat.  

  

Advent is komen. Komen met verlangen naar 

Bethlehem, waar God vlak bij ons staat en 

onze mond vervult met nieuwe gezangen en waar geloof verandert in 

daad.  

  

Advent is bidden. Bidden vol verlangen 

opdat Gods rijk van vrede komen gaat en 

                                                                                                                                                                      

 



Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen 

waar ons verlangen in aanbidding overgaat.  

  

GEDULD  

In de adventsbrief van onze bisschop werd gesproken over wachten, we 

moeten in ons leven gemiddeld 600 dagen wachten, 15 duizend uur. 

Juist in deze tijd hebben we het daar vaak moeilijk mee, alles moet 

sneller, alles eerder. Even geduld hebben zit er vaak niet 

meer bij.   

De afgelopen week was ik op retraite en dan merk je weer 

hoe weldadig rust en bezinning is. Hoe belangrijk stilte 

kan zijn.  

Deze week schreef Frans Pollux, in zijn column in de 

Limburger over deze stilte. Het is belangrijk om af en toe stilte in te 

bouwen, voordat je dingen zegt en doet.  

Het kan helpen om problemen te voorkomen. Je moet soms je geduld 

bewaren. En dat is niet altijd gemakkelijk, onze mond kan soms veel te 

snel zijn, ook de pastoor heeft daar net als iedereen wel eens last van. 

We kunnen soms dingen zeggen, met de goede bedoelingen, die bij de 

ander helemaal verkeerd kunnen overkomen en daardoor kunnen 

mensen beschadigen. Daarvoor natuurlijk mijn excuses.  

Vroeger werd wel eens gezegd dat je eerst tot 10 moest tellen voordat je 

iets zegt. Op zich is dat inderdaad belangrijk.   

We moeten als mensen geduld leren hebben met zaken, die nu eenmaal 

lopen zoals ze gaan en we niet kunnen veranderen.  

Maar ook de advent is een tijd van geduld, van verwachting. Een 

zwangerschap kun je niet overhaasten, daar staat normaal 

gesproken 9 maanden voor gepland. Maar die maanden 

zijn tevens een tijd om te groeien in het ouders worden, om 

toe te kunnen groeien naar het moment dat het kindje 

geboren zal worden. Zo is de advent een tijd van 

verwachting. Laten we die tijd goed gebruiken om te 

groeien in onze verwachting van Gods komst in ons leven. 

Laten we leren geduld te hebben, zodat we tijd hebben om 

zelf als mens te groeien, in medemenselijkheid, in begrip in de 

mening van de ander, in leven als Christen.  

  



VIERINGEN KERSTMIS  

We krijgen al regelmatig vragen over de tijden van de H. Missen met 

Kerstmis. Bij deze dus.  

Kerstavond:    

16.30 uur Peuter/kleuterviering Mariadorp, 17.30 uur Gezinsmis Breust,  

18.30 uur Gezinsmis Rijckholt, 19.00 uur Gezinsmis Oost-Maarland.  

20.00 uur H. Mis Gronsveld 21.00 uur H. Mis Mariadorp 22.00 uur H.  

Mis Eckelrade 23.00 uur H. Mis Breust  

  

1e Kerstdag  

9.30 uur H. Mis Rijckholt, 10.00 uur H. Mis Eijsden, 11.00 uur H. Mis 

Gronsveld 11.30 uur H. Mis Oost-Maarland 2e  Kerstdag:  

9.30 uur H. Mis Eckelrade 11.00 uur H. Mis Gronsveld 11:30 uur H.  

Mis Mariadorp  

  

GEZINSMISSEN KERSTMIS  

U ziet in het rooster dat we op verschillende plaatsen, 

peuter/kleuterviering of Gezinsmissen willen houden met Kerstmis. 

Maar dat kan natuurlijk alleen als er kinderen 

zijn die willen meespelen, meelezen, meehelpen, 

als natuurlijk ook ouders die bereid zijn om wat 

hand- en spandiensten te verzorgen.  

We zullen de aanmeldingensbrieven via de 

scholen proberen te laten verlopen. Maar men 

kan zich ook aanmelden via pastoor 

ruud.verheggen@home.nl  

  

PATER STORCKEN  

Ondertussen is pater Storcken goed in Lomé aangekomen. Hij heeft een 

paar berichten hier naar toe gestuurd en gevraagd u allen te groeten. Het 

gaat hem goed, al is het wennen aan de temperatuur die eigenlijk steeds 

boven de 30 graden is. Ook de verkeersdrukte en het niet houden aan de 

regels in het verkeer zijn nog niet gemakkelijk.   



Maar het gaat hem lichamelijk goed en hij voelt zich erg welkom bij 

zijn collega’s en de studenten. Men staat erg vroeg 

op voor de H. Mis zodat deze nog voor de grote 

warmte is. Voor de rest is hij als spirituaal actief 

voor de seminaristen (afdeling filosofie), 

tegelijkertijd wordt hij al regelmatig gevraagd voor 

activiteiten buiten het klooster. Zo geeft hij in de 

advent bezinningsdagen voor een zusterklooster in 

de buurt.  

  

    

8 DECEMBER  

U zult zich misschien afvragen wat moet deze datum 

boven dit stukje. Wat is er die dag.  8 December 

vieren we het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw, 

Onbevlekte Ontvangenis. Dit is de naam waarop 

Maria zich bekend maakte in Lourdes.  8 December 

is echter ook het patroonsfeest van ons bisdom, het 

is goed om in deze tijd niet alleen stil te staan bij 

onze eigen parochies. We vormen samen kerk, 

daarom is het goed om te kijken naar de kerk in ons bisdom en voor 

een goede toekomst te bidden.  

8 December is ook de dag van de priesteropleiding. Op die dag viert men 

de Diës, het patroonsfeest van de opleiding. In deze tijd is het belangrijk 

dat er genoeg priesters en diakens zijn, daarom willen we deze dag 

bijzonder bidden voor nieuwe roepingen.  

  

KERSTGROEPEN IN DE KERK VAN RIJCKHOLT  

Naar een idee van pater Storcken willen we gedurende de 

adventsperiode iedere week een andere kerstgroep 

plaatsen in de Vincentiuskapel van de kerk te Rijckholt. 

Zo rond het weekend wordt het steeds gewisseld. Vanuit 

de kapel kunt u de groep zien met daarbij steeds een klein 

stukje uitleg. Nog een reden om daar eens te komen 

kijken en is het een mooie manier om zo Kerstmis te gaan 

beleven. Deze week staat er trouwens een Blokgroep van 

Willie Messner uit Val Gardena Italië.   



  

ZIEKENCOMMUNIE KERSTMIS  

Op 24 december ’s morgens brengen we weer de Communie bij de 

zieken thuis. U kunt zich daar nu al voor aanmelden, mocht u normaal 

gesproken nog niet de Communie krijgen.   

  

GESPREK Als priesters willen we graag bij u op bezoek 

komen, om te luisteren naar uw verhaal. Neem dus gerust 

contact met ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 

06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin  

Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com  

KINDERPAGINA  

Passend bij het feest van 8 december nu een rebus.  



  


