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H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE
Maasbracht
zondag:
11.00u
maandag en vrijdag: 09.00u
dinsdag: 19.00u
Brachterbeek
zondag:
09.30u
woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)
Linne
zaterdag:
19.15u
Stevensweert
zaterdag:
18.00u
Ohé en Laak
zondag:
11.00u
DOOPZONDAGEN:
Ohé en Laak en Stevensweert: 1e zondag van de maand
Linne:
2e zondag van de maand
e
Maasbracht:
3 zondag van de maand
Brachterbeek:
4e zondag van de maand

• 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

GEEN PUBLIEKE WEEKENDVIERINGEN EN
GOEDE WEEKVIRINGEN TOT EN MET 13 APRIL

Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en
Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de
publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de
andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen
die de bisschoppen in Nederland eerder in verband
met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met
maandag 13 april (Tweede Paasdag).
Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare
maatregelen aan. De maatregelen die de overheid
in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6
april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt
ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de
liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de
noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.
Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat
deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met
de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communice-

ren de bisdommen met hun parochies en pastorale
teams

Missen, doop en uitvaart

De zondagse Eucharistieviering van de priesters
vindt in de beslotenheid plaats.
Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor
beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk
en ziet erop toe dat de richtlijnen van de overheid
worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen
wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te
houden ook als men naar voren komt voor de H.
Communie of persoonlijke zegen en niet te komen
wanneer men verkouden is.
Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten
die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de
nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval
van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximumaantal
aanwezige personen. Dat betekent dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn en dat
men de nodige afstand bewaart.

WAT BETEKENEN DE MAATREGELEN
CONCREET VOOR ONZE FEDERATIE?
• De weekdagmissen op maandag (09.00u), dinsdag (19.00u) en vrijdag (09.00u) in de Gertrudiskerk in Maasbracht gaan gewoon door. Wel vragen wij de aanwezigen dringend om de nodige
afstand tot elkaar te bewaren.
• De weekdagmis in de kapel van Tergouwen in
Brachterbeek gaan niet door. De kapel is te klein
om het aantal gelovigen plaats te bieden op 1,5m
van elkaar.
• In diverse kapellen in onze federatie kan men
terecht om een kaarsje op te steken en persoonlijk te bidden (denk aan de Mariakapel aan de
pleinzijde in de Gertrudiskerk in Maasbracht; het
kapelletje in Linne, de Rochus– en de Mariakapel
in Stevensweert; de Annakapel in Ohé en Laak).
• De pastoor en de kapelaan dragen de H. Mis privé op. Zij zullen er ook voor zorgen dat er op
Palmzondag palmtakken worden gezegend en
dat die ter beschikking komen van de gelovigen.
Daarover meer in de volgende Nieuwsbrief.
• Mensen die zich ziek voelen of verkouden zijn
vragen wij om thuis te bidden.
• Op zondag is er de Eucharistie op televisie via
KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder
zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend
en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur
en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om
09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

VOELT U ZICH OOK BEDREIGD ?

We kunnen het niet meer ontkennen. We voelen
ons bedreigd. Zorgde de uitbraak van het Coronavirus in China aanvankelijk nog voor een gevoelen
van "het is ver weg", nu heerst het ook bij ons. De
vergaande maatregelen van de overheid en van de
bisschoppen hebben heel wat gevolgen. Niet alleen
wordt ons de zondagsmis ontzegd, maar ook vele
sociale contacten. Coronapatiënten, mensen in
zorgcentra moeten hun familie missen. Kinderen en
jongeren kunnen niet naar de school. We moeten
letterlijk afstand houden van elkaar. Kortom: heel
ons leven staat op zijn kop. En we weten niet hoelang het nog gaat duren en hoeveel slachtoffers er
nog gaan vallen. Niemand is veilig. Het lijkt een
beetje op wat zich 100 jaar geleden afspeelde toe
de Spaanse Griep tussen de 50 en 100 miljoen
slachtoffers eiste. Nu zijn er in enkele maanden tijd
al bijna 200.000 besmettingen en nagenoeg 150
landen.
Ja, we zijn kwetsbaar; we voelen ons bedreigd.
Maar wat doe je dan in zo een situatie? Je volgt de
maatregelen van de overheid. Maar dan zit je al
meteen met de vraag: waarom kondigt de Nederlandse overheid minder strenge maatregelen af dan
de Belgische, de Franse of de Italiaanse? Wie heeft
het bij het rechte eind? Ik weet het niet. Maar als
iedereen doet wat hem gevraagd wordt, dan schieten we al een heel eind op.

Het beste en het slechtste.

Een crisis als deze brengt het beste en het slechtste
in de mens naar voren, hoor je wel eens zeggen. Bij
het beste reken je dan de inzet van artsen, van

GEBED
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer
voor hen die dit virus hebben opgelopen,
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen
van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
mensen die werkzaam zijn in de zorg, van mannen
en vrouwen die ervoor zorgen dat de winkels bevoorraad worden zodat we kunnen blijven eten. En
zo zijn er nog tal van mensen die hun hart laten
spreken in deze moeilijke tijden. Zij tonen solidariteit met hun medemensen, met zieken en gezonden. En daar moeten we een enorme waardering
voor hebben. Helaas zijn er ook anderen. Ik noem
met name de hamsteraars, de mensen die zich
niets aantrekken van de genomen maatregelen,
degenen die mondmaskers tegen woekerprijzen
verkopen, enz.
Maar gelukkig kun je over het algemeen zeggen
dat de crisis mensen in positieve zin verandert, dat
ze meer oog hebben voor elkaar, dat ze elkaar – zij
het niet fysiek – nabij proberen te zijn. En zo kan uit
iets heel ergs toch iets heel goeds ontstaan.

Passion

We zijn in de Vasten, de tijd
waarin we het lijden van de Heer
Jezus gedenken. In de krant
stond dat het "evenement" van
de "Passion" in Roermond niet
zou doorgaan. Nu kun je de passie, het lijden van Jezus moeilijk
een "evenement" of een "show"
noemen. Het is een bittere werkelijkheid. Jezus lijdt vandaag in
zijn broeders en zusters die ziek zijn, die geïsoleerd zijn, die de hoop dreigen te verliezen. Laten
wij dat lijden samen met Hem en met hen dragen.
Dan zal het ook weer Pasen worden.
Pastoor L. Creemers

LOEWENDE KLOKKEN

MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de
rug, Februari was een hele onrustige maand geweest
met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde
vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het maart...
Het was maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg,
de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over
de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was

De komende woensdagen zullen op initiatief van
de Raad der Kerken van 19.00u tot 19.15u heel
veel kerkklokken in Nederland luiden.
Dat gebeurt als een steun in de rug voor alle Coronapatiënten, voor hun familieleden, voor mensen die geïsoleerd zijn of in quarantaine. Maar ook
voor artsen en voor allen die werkzaam zijn in de
zorg.

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht
vroeg door de ramen

Loewende klokken versterken immers de band!
VASTENACTIE DREIGT TE MISLUKKEN.
MET UW HULP REDDEN WE HET !

Onze Dekenale Vastenactie van dit jaar richt de
aandacht op de uiterst moeilijke situatie van de
Dalit-vrouwen in India. Er waren kerkdeurcollectes
voorzien op Halfvasten en op Pasen. Maar helaas
gaan die collectes niet door, omdat onze kerken
dan dicht blijven. Toch willen en kunnen we deze
mensen helpen.
Ik wil u dringend vragen om uw gift over te maken
op rekeningnummer NL31 RABO 013 0901 482
van parochie H. Gertrudis onder vermelding van:
gift Vastenactie. Wij zorgen dan dat uw bijdrage
wordt overgemaakt aan het Missiebureau van het
Bisdom.

Het was maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen
te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste
geuren
Het was maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk,
anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens
een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat

was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een
streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede
was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was
besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst
pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op
dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was,
niemand had dit verwacht...
Iedereen wist wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen
dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan
een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden
bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden
moeten ontslaan
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te
helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde
iets doen
s 'Avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen
voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel
die keihard aan het werk waren om in de zorg alles
draaiende te houden
Het was het jaar waarin men het belang erkende van
gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van
sociale contacten en misschien ook van zijn roeping,
dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed
iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte
niet, het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het
jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken
zouden komen…Dat wisten we allemaal
En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je
kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in
creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden
de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd
voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met
slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde
van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze
mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd
dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of

En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen
dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had
positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár
veel eerder hadden aangedaan
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler)
"Geïnspireerd door mensen"

