Parochienieuws

H. Gertrudis Maasbracht

PASTOOR:

L. Creemers
Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber
Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
WEBSITE FEDERATIE:
http://www.parochiefederatiemaasbracht.nl/
MISINTENTIE BESTELLEN:
minstens 3 weken van te voren via envelop
• In Maasbracht: brievenbus pastorie Kerkplein 2
• in Brachterbeek: groene bus bij de deur van de sacristie
Bijdrage H. Mis: in het weekend: 25, op weekdagen:

p.1

Vrijdag 5 april: H. Vincentius Ferrer, priester
09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus
Zondag 7 april: 5e zondag van de Vasten
11.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk
Gest Jrd Wim en Truus Lieven-Lieven ~ Gest
Jrd Jac Wilms ~ pastoor Piet Ewals (verjaardag)
~ Leo Stelten (verjaardag)

Misdienaar: Krista

OVERLEDEN
Op 17 maart overleed in het Dr. Engelsoord onze parochiane Sjaan van Boxmeer-van de Ven. Zij wer 98 jaar.
Dat zij nu mag rusten in vrede. Wij leven mee met hen
die zij achterlaat en hopen dat zij troost vinden door het
geloof in de verrijzenis.
10,-

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE
Maasbracht
zondag: 11.00u
maand + vrijdag: 09.00u
dinsdag: 19.00u
Brachterbeek
zondag: 09.30u woensdag: 19.00u
Linne
zaterdag: 19.15u
Stevensweert
zaterdag: 18.00u
Ohé en Laak
zondag: 11.00u
DOOPZONDAGEN:
• H. Gertrudis: 3e zondag van de maand om 13.30u.
• H. Hart van Jezus: 4e zondag van de maand om 13.30u.
• a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.
• Voorbereidingsavond voor de ouders: 1e dinsdag van de
maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)
ZIEKENCOMMUNIE:
Eerste zaterdag van de maand:
s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan

PAROCHIE
H. GERTRUDIS

Postadres kerkbestuur:
Kerkplein 2
6051 DT Maasbracht
Adres kerk: kerkplein 1
Kerkbijdrage:
rekeningnummer:
NL09 RABO 013.09.01.490
Misstipendia, giften, etc.:
rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

LITURGISCHE KALENDER
Zondag 31 maart: 4e zondag van de Vasten – Halfvasten
11.00u: H. Mis waarin de kinderen van Maasbracht en
Brachterbeek die op 19 mei hun eerste H. Communie doen zich voorstellen aan de parochie
Gest Jrd Annie Coumans-van Daal, Jan Jansen,
Bair Coumans, Dina Coumans-Maessen ~ familie
Martens-Berghs ~ Sjra Linssen

Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we
vijf waterprojecten in de schijnwerpers. Over twee daarvan vindt u hieronder wat meer informatie.

Een waterput voor Baboursaye, Niger

In Niger willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités oprichten die de
waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité is het handhaven van de hygiëne rondom de put.
Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen
in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend
gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de
norm is maximaal 400 mensen per put). In het droge
seizoen, dat zo’n negen maanden duurt, komen daar
nog groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners
hun enige waterput moeten delen. Doordat het vee rond
de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door
uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste
doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met diarree grotere kans op ondervoeding.

Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de gemeenschap, maar ook op hun in15.00u: Gebedsviering van de groep "Oremus", geleid komsten. Voor de landbouw en de veeteelt zijn gezindoor kapelaan Schreiber in de Martinuskerk in nen afhankelijk van water. De huidige situatie leidt regelmatig tot conflicten tussen veehouders en landbouLinne.
wers, die beiden meer water nodig hebben dan beschikMaandag 1 april:
baar is. De vrouwen en meisjes uit de gemeenschap
09.00u: voor de slachtoffers van natuurrampen
worden het meest getroffen, omdat zij verantwoordelijk
Dinsdag 2 april: H. Franciscus van Paola, kluizenaar
zijn voor het halen van water. De uren die zij in de rij
18.40u: Rozenhoedje
moeten staan voor water, kunnen ze niet besteden aan
19.00u: voor roepingen tot het beschouwende leven

Misdienaar: Krista
Kerkdeurcollecte Vastenactie
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H. Hart van Jezus Brachterbeek

werk, onderwijs of andere activiteiten. Hierdoor blijven
zij economisch achtergesteld.
Caritas Development Niger (CADEV) gaat een nieuwe
waterput slaan, zodat vrouwen en meisjes minder tijd
kwijt zullen zijn aan het halen van water en er meer water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw.
Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren. Meisjes hebben meer tijd voor school en vrouwen
kunnen meer werken. CADEV zal ook comités oprichten
om de waterbron te beheren en de hygiëne rondom de
waterpunten te handhaven, om verontreiniging van het
water tegen te gaan. De bevolking krijgt trainingen over
hygiëne en het veilig gebruik van water, om ziektes te
voorkomen. Ter verbetering van de economische positie
van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen
verbouwen.
Kosten project: €25.000,-

Vrouwelijke leiders worden getraind en begeleid voor watermanagement en -beheer comités. Het aantal latrines
wordt uitgebreid en er worden goedkope voorzieningen
aangelegd om handen te wassen. Tenminste 200 vrouwen krijgen training op het gebied van algemene hygiëne
en ziektes die worden overgedragen door vervuild water.
Ook leren ze technieken om de bodem te beschermen,
bijvoorbeeld door het kweken en planten van bomen. Bomen verbeteren het grondwaterpeil en gaan bodemerosie
tegen. Bomen leveren bovendien duurzaam brandhout en
bouwmateriaal voor de latrines. Door bodemerosie te bestrijden verbetert de voedselproductie. Ook is er aandacht
voor het tegengaan van waterverspilling in de landbouw
en recyclen van water.
Kosten project: €50.000,-

In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen
het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar speciale
aandacht is voor participatie van vrouwen.

Uw bijdrage kunt u elke zondag voor of na de heilige Mis
in de collectebus bij de uitgang van de kerk stoppen. Met
Halfvasten (31 maart) en met Pasen wordt een
"kerkdeurcollecte" gehouden worden voor de Vastenactie.
Wie dat wil (i.v.m. fiscale aftrekbaarheid) kan ook een gift
overmaken op rekeningnummer NL31 RABO 0130901482
van parochie H. Gertrudis Maasbracht
onder vermelding van "gift Vastenactie 2019".

Goed waterbeheer in Kivu, Congo

Meer info?

kijk op: https://www.vastenactie.nl/nl/vastenactie2019

Uw bijdrage aan de Vastenactie graag meebrengen voor
de kerkdeurcollecte op 31 maart

PAROCHIE
H. HART VAN JEZUS

Het Masisi gebied in Noord Kivu is het deel van Congo
dat het zwaarst te lijden heeft gehad van de oorlog. Lange tijd leefden ontheemden er in kampen, waar latrines
ontbraken wegens gebrek aan water. Mensen hebben
zich inmiddels permanent in het gebied gevestigd, maar
hun sanitaire omstandigheden zijn niet verbeterd. Water
is niet langer een excuus voor het gebrek aan hygiëne,
het probleem is dat mensen goede gewoonten zijn kwijtgeraakt. Door de oorlog is kennis over goede hygiëne
verloren gegaan.
Uit recent onderzoek van Caritas Goma blijkt dat 70%
van de huishoudens geen toilet heeft. Doordat iedereen
zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan
ziektes als cholera en diarree. Vooral kinderen onder de
5 jaar zijn het slachtoffer van besmetting door verontreinigd water. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 90% van
de mensen geen idee heeft wanneer je je handen moet
wassen. Niemand kon vijf door water overdraagbare
ziektes opnoemen en niemand beschikte over een mogelijkheid tot handen wassen.
Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van)
hygiëne te verbeteren en het milieu te beschermen in
zes dorpen in het Masisi gebied. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie
van vrouwen, om zeker te stellen dat de resultaten duurzaam zijn. Deze comités worden, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, verantwoordelijk voor het
opzetten van activiteiten en het beheren van voorzieningen.

Postadres kerkbestuur:
Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
Adres kerk: Kerkstraat 7
Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:
rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598
H. Missen bestellen: in de brievenbus bij de
ingang naar de sacristie van de kerk.

LITURGISCHE KALENDER
Zondag 31 maart: 4e zondag van de Vasten – Halfvasten
09.30u: Zeswekendienst Mia Wilms-Brouns

Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie

11.00u: in de kerk van Maasbracht
H. Mis waarin de kinderen van Maasbracht en
Brachterbeek die op 19 mei hun eerste H. Communie doen zich voorstellen aan de parochie
15.00u: Gebedsviering van de groep "Oremus", geleid
door kapelaan Schreiber in de Martinuskerk in
Linne.
Woensdag 3 april:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen
Zondag 7 april: 5e zondag van de Vasten
09.30u: m.m.v. het uitgebreid koor van Brachterbeek en

Maasbracht

pastoor Jozef Linssen en familie ~ Mia MaessenLinssen (v.w. Rozenkransbroederschap) ~ Mia
Wilms-Brouns (v.w. Rozenkransbroederschap)

collecte voor het onderhoud van de kerk

OVERLEDEN
Op 15 maart overleed in huize "Bergh" te St. Odiliëneberg
onze parochiane Hillie Hawinkels-Reer van de Stationsweg. We bidden dat God haar rust en vrede schenkt en
vragen Hem om troost voor haar echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen.

