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Samenwerkende parochies  

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

Maarland, Rijckholt  
    
DE ZACHTE STEM VAN DE LIEFDE  

De volgende tekst kwam ik tegen in een boek van Henri Nouwen welke 

ik aan het lezen ben. De tekst is denk ik voor ons allemaal goed om te 

lezen en te overwegen.  

  

Allerlei stemmen vragen onze aandacht: De ene zegt: ‘Laat zien dat je 

een goed mens bent,’ de andere zegt: ‘Eigenlijk moest je je schamen.’ 

Een derde zegt; ‘In wezen geeft niemand om je.’ Weer een andere 

stem zegt: ‘Je moet succesvol, sterk en 

beroemd worden.’ Maar tussen al die 

luidruchtige stemmen is er ook eentje 

te horen die zachtjes zegt: ‘Je bent me 

lief, ik houd van je.’ Die stem is voor 

ons de belangrijkste. Het kost echter 

inspanning om die stem te horen. 

Daarvoor is afzondering nodig, stilte, 

bereidheid om te luisteren. Dat is 

bidden, luisteren naar de stem die tegen ons zegt: ‘Je bent me lief.’  

                                                                                                                                                                      

 



VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE TE BETALEN  

“Geloven doe je in de kerk,” zeggen mensen wel eens. Maar dat is 

slechts een deel van het verhaal. Als het goed is, heeft ons geloof 

consequenties voor alles wat we doen en voor de manier we in het leven 

staan: thuis, op het werk en – inderdaad – ook in de kerk. Omgekeerd is 

een parochie echt niet alleen in het kerkgebouw actief, maar midden in 

de samenleving. Vanuit een gelovige grondhouding worden er allerlei 

activiteiten ondernomen: huisbezoek, catecheselessen, hulp aan mensen 

die in de problemen zitten en – inderdaad – ook de dagelijkse of 

wekelijkse kerkdiensten.  

Al die activiteiten helpen om de Blijde Boodschap uit te dragen. 

Daarvoor zijn mensen en middelen nodig. Een parochie wordt gedragen 

door de mensen die zich bij die geloofsgemeenschap betrokken voelen. 

In morele zin, maar ook financieel. Om rond te kunnen komen, is de 

parochie volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van 

parochianen. Als we willen dat onze parochiefederatie haar goede werk 

kan blijven doen, dan is het belangrijk dat we daar ook met z’n allen 

financieel aan bijdragen.  

Daarom herinneren we u er aan het begin van het jaar graag aan om uw 

kerkbijdrage te betalen. Dat kan een keer per jaar, per kwartaal of elke 

maand. Er staat geen vast tarief voor, maar in ons bisdom wordt 

uitgegaan van een minimumbijdrage van één procent van het 

nettoinkomen. Voor de meeste mensen betekent dit enkele tientjes per 

maand. Iets meer mag natuurlijk ook. We hopen dat de kerk u dat waard 

is. De parochies zijn erkend als Anbi. Dat wil zeggen dat giften fiscaal 

aftrekbaar zijn. Als u een officiële periodieke schenking doet of de 

parochie opneemt in uw testament, heeft dit zelfs nog meer 

belastingvoordelen.  

Geloven doe je binnen én buiten de kerk. Om ons werk voort te kunnen 

zetten en het geloof door te geven aan een volgende generatie hebben 

we uw financiële steun nodig. Als parochiefederatie bouwen wij graag 

aan de Kerk van de toekomst. Helpt u ons daarbij? Maak uw 

kerkbijdrage over.  



  

    

Zondag 5 februari 2023 om 16.00 uur 

CONCERT ROON STAAL  

De protestantse gemeente in Eijsden heeft 

me gevraagd hier reclame voor te maken.    

De 42-jarige zanger, pianist, 

singersongwriter en acteur Roon Staal zal 

op 5 februari om 16.00 uur een concert geven in de Protestantse Kerk te 

Eijsden. Roon Staal geniet al meer dan 20 jaar bekendheid in binnen- en 

buitenland door zijn fenomenale tenorstem en prachtige pianospel. 

Voor meer informatie of om uw kaarten te bestellen bezoekt u 

www.roonstaal.com.  

Reserveren kan ook telefonisch via 06-15403125. Tickets kosten €22,50 

voor volwassenen en €12,50 voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar.  



VROUW EN GELOOF  

Vrouwen zij belangrijk! Niet alleen in de 

maatschappij, maar ook in de Kerk. Heel vaak zijn 

het de vrouwen (moeders) die het geloof doorgeven 

aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat in 2023? 

Hoe ga je zelf om met je geloof? Wat is dat 

eigenlijk: geloven? Hoe vind je "balans" in je 

leven? Allemaal thema's waar je als vrouw 

misschien eens over wil nadenken. Hoe gaan 

andere gelovige vrouwen daarmee om?  

Graag informeren we u over "Limburgs Liefste", 

een digitaal tijdschrift voor en door christelijke 

vrouwen in Limburg. Doel van "Limburgs Liefste" 

is: ondersteunen, inspireren, enthousiasmeren en 

verbinding tussen katholieke en protestante 

vrouwen in Limburg teweeg te brengen.   

Afgelopen week kwam er een nieuwe editie uit van 

het eMagazine met als thema "Balans". In het 

tijdschrift vindt u o.a. een overweging, diverse 

interviews, tips, columns, recepten, en meer. Het 

eMagazine is te lezen via de website: 

www.limburgs-liefste.nl Er is ook een Facebookpagina: 

www.facebook.com/LimburgsLiefste PRESENTATIEMIS 

COMMUNIE Breust  

Zaterdag 4 februari om 18.00 uur  

De kinderen die dit jaar in Breust-Eijsden en Mariadorp de Communie 

gaan doen op zondag 7 mei, zullen zich op zaterdag 4 februari tijdens 

de Presentatiemis om 18.00 uur al gaan voorstellen. Ze willen zich 

presenteren aan onze gemeenschap, en tegelijkertijd willen ze om 

steun vragen om hun weg naar de Communie toe. Graag uw gebed 

voor de kinderen die hun Communie zullen doen. De viering is vrij 

toegankelijk.  
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DIT JAAR WERELDJONGERENDAGEN IN 

LISSABON   

Komende zomer vinden weer de  

Wereldjongerendagen plaats. Deze keer in 

Lissabon in Portugal. Er worden meer dan een 

miljoen katholieke jongeren verwacht. Ook 

vanuit Limburg gaat er een reis naartoe. Het 

bisdom organiseert deze in samenwerking met 

het Huis voor de Pelgrim en andere Nederlandse bisdommen.  

De Wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement ter 

wereld. Elke twee á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke 

jongeren bij elkaar om samen hun geloof te beleven. Hoofdgast is ook 

deze keer paus Franciscus. De Wereldjongerendagen van dit jaar vinden 

plaats van 1 tot en met 6 augustus in Lissabon in Portugal.  

De Limburgse groep vertrekt al op 24 juli en keert terug op 9 augustus. 

Naast de dagen in Lissabon bezoeken ze ook Parijs, Lourdes en lopen 

ze een klein stuk van de Camino de Santiago in Noord-Spanje. Ook 

nemen ze deel aan het voorprogramma in het bisdom Guarda.  

Meer informatie op website huis voor de pelgrim of website bisdom. En 

bij onze kapelaan.  

GESPREK  

Neem gerust contact met ons op, voor een gesprek. 

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, 

ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas  

06-59706745, robinthanni@gmail.com  

  

KINDERPAGINA.  

Deze keer een woordzoeker bij het evangelie van volgende week 

zondag.  



  


