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 Parochiefederatie Maasbracht e.o. 
 Parochies  H. Gertrudis, Maasbracht  

  H. Hart van Jezus, Maasbracht 

  H. Martinus, Linne  

  H. Stephanus, Stevensweert 

  O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak 

 Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250 

  mail: info@parochiefederatie-maasbracht.nl    

  http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl 

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: J. Boon  Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht 

  tel: 480867  (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)  

  e-mail: kapelaan.boon@parochiefederatie-maasbracht.nl 

 

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 

Maasbracht:    3e 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 

WAT ZAL 2021 ONS BRENGEN? 
Die vraag stellen zich tal van mensen: financiële ex-
perts, regeringen overal ter wereld, bedrijven en horeca-
uitbaters, virologen en ziekenhuispersoneel en niet in 
het minst wij gewone mensen. Astrologen weten het na-
tuurlijk al. Die hebben het in de sterren gelezen… 
In elk geval zullen we nog een tijd geplaagd blijven met 
het vermaledijde coronavirus. Virologen voorspellen dat 
het nog vier jaar gaat duren voor de hele wereld ervan 
verlost is, op voorwaarde dat iedereen zich laat vaccine-
ren. Natuurlijk zijn er tegenstanders van het vaccin. 
Meestal laten ze zich leiden door allerlei duistere sa-
menzweringstheorieën die berusten op fake-news. Maar 
laten we eerlijk zijn: de vaccins die in de 20e eeuw wer-
den "uitgevonden" hebben miljoenen mensenlevens ge-
red. Denk maar aan de vaccinaties tegen pokken, difte-
rie, kinkhoest, tetanus, polio, mazelen, bof en rubella 
(rodehond), gele koorts, griep, rabiës, ebola. Zonder die 
vaccins zouden wij en vele anderen er nu wellicht niet 
(meer) zijn. 
Wij in het rijke Westen kunnen ons permitteren om ge-
vaccineerd te worden. En als zoveel mogelijk mensen 
meedoen, zal het toch ook bij ons nog minstens tot Pa-
sen duren voor er echte versoepelingen komen in onze 
anderhalvemetersamenleving. We zitten dus nog een 
tijd in de tunnel, maar er is wel al licht aan het einde van 
de tunnel. 
Licht. Dat is ook wat de drie Wijzen uit het Oosten za-
gen. "Drie Koningen zagen een sterre, een sterre van 
wondere pracht" zo begint één van onze bekendste drie-
koningenliederen. Maar ze zagen niet alleen een ster; ze 

vólgden ze ook. En omdat ze zich door de ster lieten 
leiden hebben ze Jezus gevonden. De oorspronkelijke 
woestijnbewoners van Afrika, de Bedoeïen, hebben een 
spreekwoord dat zegt: "Als aan de hemel één ster ont-
breekt, dan kan een hele karavaan de richting verlie-
zen." Een woestijnreiziger kon zich in vroeger tijden al-
leen maar op de sterren oriënteren om niet te verdwa-
len. Overdag stond de zon immers steeds loodrecht 
boven zijn hoofd en het eentonige landschap bood geen 
enkel herkenningspunt. Alleen op de stand van de ster-
ren kon hij zich helemaal verlaten.  
De sterren zijn 
dus belangrijk. 
Niet alleen de 
Drie Koningen 
werden geleid 
door een goede 
ster, die zij vol 
vreugde volgden, 
ook het leven van 
iedere christen 
wordt geleid door 
een ster. En dan 
bedoel ik niet de sterren van de dierenriem. Want het 
hele horoscoopgedoe is bijgeloof en klinkklare onzin. 
Onze ster is Jezus zelf. Hij is ons oriëntatie-punt. Als we 
Hem volgen, dan mogen we er zeker van zijn dat we 
veilig door de woestijn van het leven kunnen trekken en 
dat we onze eindbestemming zullen bereiken en wordt 
2021 een "jaar des Heren" en een goed jaar. 
Pastoor L. Creemers 

mailto:info@parochiefederatie-maasbracht.nl


PAROCHIE H. GERTRUDIS MAASBRACHT 
Adres kerk:   kerkplein 1 

Kerkbijdrage: rekeningnummer:  

  NL09 RABO 013.09.01.490 

Misstipendia, giften, etc.:  

  rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482  

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren via envelop  

• brievenbus pastorie Kerkplein 2 

• Bijdrage H. Mis: in het weekend:  30, op weekdagen:  10,- 

LITURGISCHE KALENDER 
Vrijdag 1 januari: H. Maria, Moeder van God 

11.00u: Gest Jrd Tinus en Annie Houben-van der Weer-
den ~ Gest Jrd overleden ouders Pierre Palmen 
en Toos Palmen-Terporten  

Zondag 3 januari: Openbaring des Heren - Driekoningen 

11.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk 

 Gest Jrd. Wiel en Gerda Verheesen  

Misdienaar: Krista  

Maandag 4 januari: 

09.00u: voor onze zieken  

Dinsdag 5 januari: H. Pater Karel Houben, H. Gerlachus 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de zorgverleners in ziekenhuizen, ver-
pleeghuizen en bij de thuiszorg 

Vrijdag 8 januari: 

09.00u: voor roepingen 

Zondag 9 januari: Doop van de Heer  

11.00u: voor de kinderen die in het voorbije jaar gedoopt 
zijn 

Misdienaar: Krista  

PAROCHIE H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK 

Adres kerk: Kerkstraat 7 

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:  

rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598  

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren via envelop  

• in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk. 

• Bijdrage H. Mis: in het weekend:  30, op weekdagen:  10,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Vrijdag 1 januari: H. Maria, Moeder van God 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zondag 3 januari: Openbaring des Heren - Driekoningen 

09.30u: collecte voor het onderhoud van de kerk 

 pastoor Jozef Linssen en familie ~ Jrd Henk en 
Annie van Duinen-Olislagers   

Zondag 10 januari: Doop van de Heer  

09.30u: Gest Jrd  Barbara Linssen  

TERUGBLIK OP 2020 - VOORUITBLIK OP 2021 
We blikken terug naar het begin van dit jaar 
Om er even bij stil te staan met elkaar 
Niks vermoedend begonnen met een lach op ons gezicht 
Toen kwam Mark Rutte met een droevig bericht 
De intelligente lockdown kwam om de hoek 
Anderhalve meter werd al snel een verzoek 
Om ver uit de buurt te blijven van elkaar 
Het normale leven werd ineens heel raar 
 
Thuis moeten we nu werken en studeren 
En ook uit eten mogen we even niet proberen 
Contact met vrienden en familie mag ook niet meer 
En de straten zijn leeg zonder al het verkeer 

 
Voor de ouderen is het erg moeilijk en alleen 
Geen bezoek maar familie die aan het raam verscheen. 
De zorg die dag en nacht voor ons werkzaam is 
Waarvoor werd geklapt, Nederland in verbintenis 
 
De tweede golf kwam na de zomervakantie eraan 
We deden ons best, waar is het misgegaan? 
De besmettingen groeide steeds meer 
Een complete lockdown was het resultaat dit keer 
De regels werden strenger gemaakt 
Een regel in het bijzonder die ons alle erg raakt 
Drie personen is het maximum voor het kerstfeest 
Dit alles om te zorgen dat Nederland geneest 
 
Want daar doen we het allemaal voor 
Voor iedereen die iemand aan corona verloor 
Voor iedereen die zijn baan of bedrijf kwijt geraakt is 
En voor iedereen die ten ondergaat aan het gemis 
Het nieuwe jaar komt dichterbij 
Hopelijk is na dat jaar alles voorbij 
Kunnen we alles weer doen als voorheen 
Dan hebben we gestreden tot het virus verdween. 
 
Geef niet op, hou vol 
Ieder speelt hierin zijn eigen rol 
Heb lief en houd moed 
Geloof, en alles komt weer goed 



PAROCHIE H. MARTINUS LINNE 
Adres kerk:   Kerkstraat 1 

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:  

 rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388  

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren aanleveren  

• bij Mw. Schuren (Grotestraat 33)  

• of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30) 

• Bijdrage H. Mis: in het weekend: en op feestdagen: € 30,- 

LITURGISCHE KALENDER 
Zaterdag 2 jan.: Openbaring des Heren – Driekoningen  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

collecte voor het onderhoud van de kerk  

 Truus Daamen-Janissen en Theo Daamen ~  

Zaterdag 9 januari: Doop van de Heer  

19.15u: Dameskoor  

PAROCHIE H. STEPHANUS STEVENSWEERT 
Adres kerk:   Jan van Steffeswertplein  

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:  

 rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153      

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren aanleveren  

• via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr.  3A).   

• Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zaterdag 2 jan.: Openbaring des Heren – Driekoningen  

18.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk  

 Elisabeth Seegers     

Zaterdag 9 januari: Doop van de Heer  

18.00u: Harrie Evers, Josef Indemans, Catharina Inde-
mans-van de Laar en Anna Indemans ~ over-
leden familie Seegers-Rutten ~ Gest Jrd Trees 
Theelen en overl ouders Theelen-Helwegen 

OVERLEDEN 
Op 16 december overleed in het hospice in Susteren 
Jac (Kuèb) Mohren van de Singelstraat Zuid. Hij werd 
79 jaar. Jac was een gewaardeerd parochiaan. Hij 
heeft onze parochie jarenlang gediend als kerkbe-

PAROCHIE O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK 
Adres kerk:   Kerkstraat  

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:  

 rekeningnummer: : NL48 RABO 0138600260 

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren aanleveren  

• via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk  

• Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Vrijdag 1 januari: H. Maria, Moeder van God 

11.00u: om zegen over het nieuwe jaar 

Zondag 3 jan.: Openbaring des Heren - Driekoningen 

11.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk 

 voor onze zieken 

Zondag 9 januari: Doop van de Heer  

11.00u: voor alle werkers in de zorg 

stuurslid die belast was met de bouwzaken. Tweemaal 
begeleidde hij de restauratie van onze parochiekerk en 
samen met Jan Aerdts legde hij eigenhandig de verho-
ging aan waar nu het altaar op staat. ook begeleidde hij 
de restauratie van de pastorie. Na het overlijden van 
Twan Clerx nam hij ook de kosterstaak op zich en luidde 
hij de klokken bij een overlijden. Voor zijn verdiensten 
ontving hij in 2019 de 
erepenning van de Pa-
rochiefederatie Maas-
bracht. We zullen hem 
missen. Jac, rust in vre-
de. Wij wensen Elly, de 
kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte toe!  

 Gest Jrd Leo Wijers en Liza Hulsbosch   

OVERLEDEN 
Op 24 december overleed onze parochiane Lien op het 
Veld-Peters van de Kleine Bergerweg in St. Odiliënberg. 
Zij werd 89 jaar. Wij bidden dat zij nu mag delen in het 
eeuwig leven dat Jezus ons gebracht heeft. Wij wensen 
hen die achterblijven veel sterkte toe in deze voor hun 
droeve dagen. 



DRIEKONINGEN 

WE ZULLEN OS EN EZEL, HERDERS  
EN KONINGEN ZIJN VOOR ELKAAR 
Op zoek naar een stal, net als Jozef en Maria. Met Kerst-
mis en nog lang daarna. 
Mijn kleinzoon kent het woord "stal" alleen in de combi-
natie met Kerstmis. Het is het houten huisje dat we elk 
jaar van de zolder halen, als een poppenhuis voor grote 
mensen.  
We zetten er alle beeldjes in, altijd in dezelfde setting: 
links de drie koningen met hun grote kameel. Rechts de 
herders met hun schapen. De os en de ezel achteraan, 
en vlak bij hen de engel.  
Centraal staan Jozef en Maria. Die staren al een hele tijd 
naar een leeg kribbetje waarin kleinzoon op kerstavond 
eindelijk het kindje Jezus mag leggen.  
Ook dat is dit jaar anders:  
we zullen het zelf moeten doen. 
Toen ik een kind was, hadden veel mensen thuis een 
stal. Bij mijn grootouders stonden er koeien in, bij ons 
thuis een hok met konijnen. Later werd het een fietsen-
hok, maar we bleven het "de stal" noemen. In de stal 
stond ook de vuilnisbak en het tuingerief. In de herfst 
lagen er aardappelen te drogen, maar voor de winter 
moesten die naar de kelder. Want in de stal kon het vrie-
zen. 
Een stal is geen huis. Het is er niet warm en gezellig, 
maar het is beter dan niets.  
Dat was zo voor Jozef en Maria, en het is ook zo voor 
ons in coronatijden. Als we elkaar niet kunnen binnenla-
ten, is het al mooi als we een of ander afdak hebben, iets 
wat ons beschut tegen regen en wind. Een overkapt ter-
ras, een carport, een partytent zonder wanden. Een stal 
dus. 
Ik merk dat ik de straten en pleinen in de stad screen op 
‘stalplekken’. Ergens waar je even kunt blijven staan om 
met iemand een praatje te maken. Op veilige afstand, 

maar toch een beetje beschut tegen kou en nattigheid. 
Een doorgang tussen twee huizen met een zwevende 
verdieping, een kiosk in het park, een klimrek op hoge 
poten in de speeltuin, een ver uitstekend balkon, een 
voetgangerstunnel. 
Met een stal en wat handen wrijven lukt het wel.  
We zullen os en ezel, herders en koningen zijn voor el-
kaar. Heel af en toe zelfs Jozef en Maria. Het kind wordt 
hoe dan ook geboren. God hoeft gelukkig niet te wach-
ten. Met Kerstmis is hij midden tussen ons, nog meer 
dan anders. In elke stal is hij erbij. 
Kolet Janssen op Kerknet.be  

AANMELDEN VOOR DE H. MISSEN  

• meld u tijdig aan! 

• draag een mondkapje 

• ga op de aangeduide plaatsen zitten 

• houd anderhalve meter afstand 
Aanmelden (met naam en telefoonnummer) kan (met 
een briefje in de brievenbus, met een mail of met een 
telefoontje) bij de volgende personen: 

• In Maasbracht: bij de pastoor, Kerkplein 2  
 tel. 468250  
 of info@parochiefederatie-maasbracht.nl   

• In Brachterbeek: bij de kapelaan, Kerkstraat 9  
 of bij dhr. P. Knoben, tel. 453888  

 of secretaris@parochiefederatie-maasbracht.nl  
• In Linne: bij dhr. Clerx, Eikenstraat 32  

 tel. 461548 of r.clerx@ziggo.nl 
• In Stevensweert: bij dhr. Dirks, Eiland 41 B 

 tel. 551785 of w.dirks@ziggo.nl 

• In Ohé en Laak: bij Mw. Eekers, Kerkstraat 4               
patriciaeekers@gmail.com  

uiteraard krijgen de mensen die een H. Mis hebben be-
steld voorrang. 
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