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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 

KERSTACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
Gedurende de kerstdagen hebben we in de vijf kerken 
van onze Parochiefederatie gaven verzameld voor de 
voedselbank Midden-Limburg. Alhoewel we tijdens de 
vieringen maar 30 mensen mochten toelaten in de kerk, 
hebben die weinige mensen toch heel wat bijeenge-
bracht! Een bus vol onbederfelijke etenswaren en ande-
re artikelen (zeep, shampoo en dergelijke). Een ge-
slaagd initiatief dus! Dank aan de werkgroep pastoraal 
voor dit mooie initiatief!  

 
Afgelopen week kon-
den we maar liefst 
20 kratten vol naar 
de voedselbank in 
Roermond brengen 
en ook daar was 
men heel blij met de 
goederen. 
Men vertelde ons dat 
de coronacrisis veel 
mensen in de armoe-
de gedreven heeft. 
Het aantal "cliënten" 
van de voedselbank 
steeg in 2020 met 
maar liefst 40%. 
 Len we hen ook 
morgen niet verge-
ten! 

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 
Zondag 9 januari: Doop van de Heer  

11.00u: voor alle kinderen die in het komende jaar ge-
doopt zullen worden 

Misdienaar: Krista  

Maandag 11 januari: 

09.00u: voor de werkers in de zorg  

Dinsdag 12 januari: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze zieken 

Vrijdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester 

09.00u: voor de missionarissen 

Zondag 17 januari: 2
e
 zondag door het jaar  

11.00u: Nettie Verwijlen-Maessen (C) ~ Jac en Liny 
Houben (C) ~ Gest Jrd overleden ouders Jan en 
Annie Jorissen-Creemers ~ Jrd Chris van Os   

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 

Zondag 10 januari: Doop van de Heer  

09.30u: Gest Jrd  Barbara Linssen   

Zondag 17 januari: 2
e
 zondag door het jaar 

09.30u: voor allen die slachtoffer zijn van de coronapan-
demie  

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,- 

Zaterdag 9 januari: Doop van de Heer  

19.15u: Dameskoor  

 Gest Jrd Leo Wijers en Liza Hulsbosch    

Zaterdag 16 januari: 2
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Zeswekendienst Griet Golsteijn-Crijns ~ Gest 
Jrd Evert Ruiten en Petronella Ruiten-van der 
Borgh  

OVERLEDEN 
Op 24 december overleed onze parochiane Lien Op het 
Veld-Peters van de Kleine Bergerweg in St. Odiliënberg. 
Zij werd 89 jaar. We bidden voor haar zielenrust en vra-
gen God om troost en sterkte voor allen die zij achter-
laat. 

 



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 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 

Zaterdag 16 januari: 2
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor 

 Gest Jrd Agnes Verwijlen en overleden familie 
Verwijlen-Beunen ~ overleden familie Hendrik 
Seegers-Rutten ~ Gest Jrd Jan en Anna Han-
nen-Welters ~ Gest Jrd Pierre Kehrens en An-
na Kehrens-Rutten, dochter Susan en alle 
overleden familieleden   

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 

Zondag 9 januari: Doop van de Heer  

11.00u: voor allen die werken in de zorg 

Zondag 17 januari: 2
e
 zondag door het jaar  

11.00u: voor roepingen 

OVERLEDEN 
Op Kerstdag, 25 december, 
overleed in Roermond onze 
parochiaan Nand Mueters 
van de burgemeester Min-
kenbergstraat. Hij werd 96 
jaar. We bidden voor zijn 
zielenrust en vragen God 
om troost en sterkte voor 
zijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 
  

 

ZIEN WE JE NOG? 
Bovenstaande vraag kreeg ik toen ik reageerde op een 
ontvangen sms-je waarin gevraagd werd om mijn 
adresgegevens. Omdat de afzender niet vermeld stond 
was ik argwanend. Tegenwoordig weet je maar nooit. 
Eerst maar eens het telefoonnummer gebeld waar het 
sms-je mee gestuurd was en wat bleek? Het was safe. 
De schutterij van Dieteren had mijn nieuw adres nodig 
voor hun ledenadministratie en omdat ze mij het Lim-
burgs Schutterstijdschrift wilden toesturen. Toen ik op 
het gestuurde berichtje reageerde kreeg ik meteen de 
vraag of ik nieuwjaarsdag niet naar Dieteren kwam. Dit 
is immers al jarenlang een traditie geworden. Ik bezoek 
dan bekenden en mijn 'oude' buren om een zalig 
nieuwjaar te wensen. Omdat ik zei dat ik het nog alle-
maal niet wist i.v.m. het bekende virus was de reactie: 

"Wij laten je niet buitenstaan". Dit alles deed mijn ge-
dachten uitgaan naar hetgeen wij in deze dagen vieren.  
God, Hij heeft zijn Zoon geboren laten worden. Niet in 
alle luxe, maar in de armoede van een stal. In dit afgele-
gen oord kwamen herders voorbij, die van de geboorte 
gehoord hadden. Ze werden van Godswege door een 
engel erop gewezen. Later kwamen weer anderen op 
bezoek en wel de wijzen uit het Oosten, geleid door het 
Licht van een ster. Zij allen konden bij het Jezus Kindje 
aankloppen en binnengaan. Hij liet ze niet buitenstaan. 
Nu, vele jaren later, mogen ook wij bij dit Kindje aanklop-
pen.  
Ook wij 'ontvangen' genoeg wegwijzers naar Hem toe, 
alleen is het aan ons om deze op te merken. Vaak zijn ze 
niet groots, maar heel klein. Het is vaak een woord van 
een medemens, een aangrijpende documentaire op de 
televisie of een Woord uit de Heilige Schrift dat ineens 
ons diep raakt. Op de zondag na de tweede kerstdag las 
ik een artikel over een vrouw die drugsverslaafd was ge-
weest. Ze leidt nu een heel ander leven en over het ge-
loof zegt ze: "Als je je geloof loslaat, gebeuren er vreselij-
ke dingen, dat heb ik inmiddels wel geleerd. Mijn gebe-
den zijn verhoord, ik loop elke dag te zingen en te dan-
ken".  



Wij mensen komen niet vanzelf in zulk een gemoedstoe-
stand. We zullen acht moeten slaan op de richtingaanwij-
zers voor ons leven en soms zullen we door een heel diep 
dal moeten gaan. Maar eenmaal opgekrabbeld zullen we 
de zon in ons leven zien schijnen. Het begint al door niet 
achteloos voorbij te lopen aan dat kleine Kindje dat daar in 
de kribbe ligt en ons bijna smeekt: "Zie ik je nog?" Bij Hem 
zijn we allemaal welkom. Als we ons leven aan Hem toe-
vertrouwen dan zien we ook dat het leven vol kleine ver-
rassingen zit.  
Laten we voor 2021 
niet te veel verwachtin-
gen hebben maar ge-
nieten van de kleine 
verrassingen die het 
leven ons geeft en te 
genieten van alle kleine 
dingen. Als ons gevoel 
ons iets anders zegt, 
dan moeten we eens 
kijken wie de 'afzender' 
ervan is.  
Ik wens ons toe dat we 
mogen ervaren dat al-
les wat van God afkomt 
goed is en dat we ons 
geloof niet loslaten. Het zal een mooi jaar gaan worden, 
wat er ook allemaal mag gebeuren, als we dit bovenaan 
ons lijstje met goede voornemens zetten. We hebben het 
zelf in de hand of we zingend en dankend door het leven 
kunnen gaan. Laten we allereerst maar eens nadenken 
wat ons antwoord zal zijn op de vraag: "Zie Ik je nog?" 
Kapelaan J. Boon 
 
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 telefoon-
tje) 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. 
 
DOOPSEL 

"Waarom laat je eigenlijk je 
kind dopen?" Dat is een van 
de vragen die gewoonlijk 
gesteld worden aan jonge 
ouders bij de gebruikelijke 
doopgesprekken. De ant-
woorden zijn tegenwoordig 
nogal verschillend. Sommi-
gen zeggen: "Dan kan het 
later de communie doen". 
Dat is natuurlijk een zeer 

pover antwoord. Anderen zeggen: "Omdat ik het kind 
iets wil meegeven". Maar als je dan verder vraagt naar 
wat ze het kind precies willen meegeven, dan blijven 
ze vaak het antwoord schuldig. Een van de antwoor-
den die je ook wel eens hoort, luidt: "Omdat ik zelf ge-
doopt ben". "En waarom lieten je ouders je dan do-
pen?" "Wel, omdat hún ouders dat hebben gedaan en 
hún ouders…" Het hoort blijkbaar bij de traditie van de 
familie. Het lijkt misschien een oppervlakkig antwoord, 
maar er zit toch iets in. Mensen kunnen vaak moeilijk 
tot uitdrukking brengen hoe ze tot een keuze gekomen 
zijn, maar ze hebben uit hun familiegeschiedenis blijk-
baar iets belangrijks bewaard: namelijk dat ze hun kind 
willen laten invoegen in een groter geheel. "Mijn kind", 
zo zeggen ze, "moet toch ergens bij horen".  

Zich laten invoegen in een traditie, dat is voor heel wat 
mensen in onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend. We 
hebben iets tegen tradities, zeker tegen de traditie van 
de Kerk. Als je gedoopt wordt, laat je je inlijven in de 
Kerk. En daar hebben mensen het nog wel eens moei-
lijk mee. Omdat ze de Kerk te ouderwets vinden, om-
dat ze vinden dat de Kerk uitspraken doet, die niet 
meer passen in onze tijd, omdat de Kerk geregeerd 
wordt – zo zeggen ze – door oude mannen die niet mid-
den in het leven staan, Omdat de Kerk dingen voor-
schrijft waar ze zich toch niet aan willen houden. Ze 
willen hun naam liever niet verbinden aan een instituut 
dat naar hun mening minder fraaie kanten heeft. 

Maar die onwil van 
de huidige genera-
tie om zich in te 
voegen, om er-
gens bij te horen, 
heeft ook negatie-
ve kanten. Je kunt 
je namelijk zo prin-
cipieel opstellen 
dat je op den duur 
alleen komt te 
staan. Op de Kerk 
zijn inderdaad din-
gen aan te mer-
ken, net zoals op 
iedere politieke 
partij, iedere ver-
eniging, iedere 

sportclub, ieder gezin. Wie wil breken met de Kerk om-
wille van kritiek op die Kerk, die is misschien wel prin-
cipieel, maar hij scoort heel laag als het gaat om lots-
verbondenheid. Ik denk dat zo iemand ten slotte met 
niemand meer in zee kan gaan.  

Gedoopt worden is het verlangen tot uitdrukking bren-
gen om bij een groep mensen te willen horen, bij een 
groep mensen die je niet zelf uitgekozen hebt, maar 
die door God bijeengeroepen zijn. Niet eigenwijs je 
eigen gang gaan, maar je laten invoegen in het grote 
geheel van het volk van God. Alhoewel Jezus heel dui-
delijk de fouten zag van zijn volk, was Hij er trots op 
een jood te zijn, te horen bij het volk dat God uitverko-
ren had. Maar dat weerhield Hem er niet van om dit 
volk ook namens God terecht te wijzen als ze fout za-
ten. 

En wij? Durven wij ons van harte aansluiten bij de 
Kerk? Zijn we er trots op bij de Kerk te horen, kinderen 
van God te zijn? Of schamen we ons voor ons geloof?  
Denkt u er de komende dagen eens over na.  

Pastoor L. Creemers 
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