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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 

GELOOF MAAKT CONTACT 
"Leuker kunnen we het niet maken". Wie kent deze 
leus niet? Hij is afkomstig van de belastingdienst, 
de dienst die de laatste tijd hevig onder vuur ligt. Er 
gaat van alles mis. En wie zijn de benadeelden? 
Vaak onschuldige mensen. De laatste tijd was er 
veel kritiek omtrent de slechte bereikbaarheid van 
de belastingdienst. Hier was ook ik het "slachtoffer" 
van. Als iemand die toch graag op tijd zijn zaakjes 
op orde wil hebben, probeerde ik vanaf 1 maart in 
te loggen. Helaas, tevergeefs. Het duurde dagen 
voordat ik eindelijk kon inloggen en zo braaf mijn 
belastingaangifte kon doen. Niet alleen spelen pro-
blemen zich af bij de belastingdienst. Ook het CBR 
heeft door de coronamaatregelen te maken met 
vertraging. Zo duurt het aanvragen van een nieuw 
rijbewijs nu dan ook langer dan gewoonlijk. Verlen-
gen, dat kan, maar er moet wel rekening mee ge-
houden worden dat het allemaal een paar dagen 
langer duurt.  
Gelukkig is het bij onze lieve Heer allemaal anders. 
Bij Hem kunnen we altijd, op ieder moment, inlog-
gen, contact opnemen. Maar wat als het toch eens 
misgaat en er geen contact mogelijk is? De storing, 
die ligt echt niet bij Onze Lieve Heer, maar die ligt 
in onze handen. Bij een haperend contact ligt het 
probleem bij ons. Er zijn vele redenen, vele oorza-
ken die vanuit ons het contact met Onze Lieve 
Heer verstoren. Misschien is er zelfs op zijn tijd wel 

contact, maar gaan wij hieraan voorbij omdat wij 
het niet "zien", niet ervaren.  
Om in contact te treden "met boven" zullen we 
daar van onze kant echt wel iets voor moeten 
doen. We zullen het eerst eens stil moeten maken 
in ons binnenste. Als we al aan deze voorwaarde 
voldoen dan doet zich het "probleem" voor dat we 
het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd 
wordt. Maar dan komt het aan op ons geloof. We 
mogen geloven dat God ons geeft wat het beste 
voor ons is. Als we dus iets vragen wat niet goed 
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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 21 maart: 5

e
 zondag van de Vasten 

11.00u: Jrd Piet Heuts en en overledenen van de familie 
Heuts ~ Nettie Verwijlen-Maessen (C) ~ Jac en 
Liny Houben (C) ~ Jrd Franz Dedrog ~ Maria 
Kreuze-Hurkens   

Misdienaar: Krista 

Maandag 22 maart: 

09.00u: om meer geloof, hoop en liefde  

Dinsdag 23 maart: H. Turibius de Mogrovejo, bisschop 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze zieken 

Vrijdag 26 maart: 

09.00u: voor onze politieke leiders 

Zondag 28 maart: Palm- en Passiezondag 

11.00u: H. Mis met zegening van de Palmtakken 

 Gest Jrd Annie Coumans-van Daal, Jan Jansen, 
Bair Coumans, Dina Coumans-Maessen ~ Leo 
Swachten (verjaardag) en Mia Swachten-Moors  

Maandag 29 maart: 

09.00u: om een intense beleving van de Goede Week  

19.00u: Boeteviering ter voorbereiding op Pasen – aan-
sluitend biechtgelegenheid  

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 21 maart: 5
e
 zondag van de Vasten 

09.30u: Gest Jrd Margaretha Linssen en overleden fami-
lie ~ Jrd Iet Snijders-Knoben ~ Jrd Jac Mestrom    

Zondag 28 maart: Palm- en Passiezondag 

09.30u: H. Mis met zegening van de Palmtakken 

 Jrd Tiel Linssen-Cuypers, Sef Linssen, dochter 
Francine en schoonzoon Frans  

voor ons is, dan zal het ons ook niet gegeven wor-
den. Om niet teleurgesteld te raken zullen we moe-
ten geloven.  
Over enkele weken gaan wij weer Pasen vieren. In 
de Paaswake is het dat we onze doopbeloften her-
nieuwen waarin we beloven om ons af te keren van 
alles wat ons van God afhoudt en daarna zeggen 
we waarin we geloven. Dit doen we niet, zoals bij 
het verlengen van het rijbewijs, om de 10 jaar, nee 
ieder jaar opnieuw en gelukkig hindert het coronavi-
rus ons niet om onze doopbeloften te hernieuwen. 
Als we dit van harte doen dan kunnen we met ver-

trouwen onze weg vervolgen en voelen we dat we 
elk moment bij God kunnen inloggen, elk moment 
met Hem in contact kunnen treden. Het is aan ons 
om de geloofsbelijdenis niet "op te lepelen", maar 
van harte uit te spreken. En, om het met de woor-
den van een retraiteleider te zeggen: onze handte-
kening eronder te plaatsen en erbij zetten dat we 
dit met ons volle verstand hebben uitgesproken. 
Het "lijntje naar boven" zal dan geen haperingen 
meer kennen. God kan het echt niet leuker maken. 
We hoeven alleen maar zijn Liefde binnen te gaan. 
Kapelaan J. Boon 



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 20 maart: 5

e
 zondag van de Vasten 

19.15u: voor onze zieken  

Zaterdag 27 maart: Palm- en Passiezondag 

19.15u: H. Mis met zegening van de Palmtakken 

 Gest Jrd Leo Zillekens en Katrien Timmermans  

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 20 maart: 5
e
 zondag van de Vasten  

18.00u: Gest Jrd Pierre en Maria Francot-van Kerkom 
~ overleden familie Hendrik Seegers-Rutten 

Zaterdag 27 maart: Palm- en Passiezondag  

18.00u: H. Mis met zegening van de Palmtakken 

 Jrd Jac Brentjens en familie 

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 21 maart: 5
e
 zondag van de Vasten 

11.00u: Jrd Sjra en Corrie Beunen-Knarren, Sef Beu-
nen en alle overledenen van de familie Beunen
-Knarren  

Zondag 28 maart: Palm- en Passiezondag 

11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor  

 H. Mis met zegening van de Palmtakken 

  

Maandag 29 maart: 

19.00u: In de kerk van Maasbracht: Boeteviering ter voor-
bereiding op Pasen – aansluitend biechtgelegen-
heid 

Maandag 29 maart: 

19.00u: in de kerk van Maasbracht: Boeteviering ter voor-
bereiding op Pasen – aansluitend biechtgelegen-
heid 

Maandag 29 maart: 

19.00u: in de kerk van Maasbracht: Boeteviering ter 
voorbereiding op Pasen – aansluitend biechtge-
legenheid  

 

 



HET KRUIS 

"Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal Ik 
allen tot Mij trekken. Hiermee duidde Hij aan welke dood 
Hij zou sterven." Met deze woorden eindigt het evangelie 
van de vijfde zondag van de Vasten. Jezus weet dat Hij 
aan het kruis zal sterven. Het kruis, dat vanaf deze zondag 
in een aantal kerken vaak verhuld is, is de sleutel tot het 
verstaan van ons geloof, tot het verstaan van het leven 
zelf.  

Het kruis neemt een centrale plaats in in het leven van 
Christus, maar doet het dat ook niet in ons eigen leven? 
Laten we eens rustig het hele leed van de wereld aan ons 
voorbijtrekken; het bekende leed, maar ook de stille pijn; 
het huilen van een kind, de honger van miljoenen mensen, 
de absurditeit van steeds nieuwe oorlogen, de onuitspre-
kelijke pijn van eenmaal beloofde, maar verbroken huwe-
lijkstrouw, de onbarmhartige concurrentiestrijd, het ge-
krenkt worden van arme en weerloze mensen, de uitzicht-
loosheid van ongeneeslijke ziekten de ontroostbaarheid 
over het verlies van een dierbare, de gevolgen van een 
verkeersongeval. 

Overal in de wereld ontmoeten we het kruis. En overal 
daar is de gekruisigde Christus aanwezig. Want er is niets 
wat ook Hij niet heeft doorgemaakt: een arrestatie zonder 
reden, de laffe vlucht van zijn vrienden, het verraad van 
iemand uit zijn eigen kring, onmenselijke verhoren en gru-
welijke folteringen, de mishandeling van een weerloze. Hij 
werd het slachtoffer van het politiek gekonkel tussen Ro-
meinen en Joodse overheden. Hij werd vals beschuldigd, 
bespot en bespuwd, gegeseld en met doornen gekroond. 
Bij zijn kruis stonden de ramptoeristen: een groep op sen-
satiebeluste toeschouwers. Jezus, een rechtvaardige, ie-
mand in wie de rechter geen schuld kon ontdekken, werd 
het slachtoffer van geweld en brutaliteit. 

Alle eeuwen 
door hebben 
mensen zich in 
Christus her-
kend. In Jezus 
zagen ze Ie-
mand die hun 
leed gedeeld 
had. En dat 
heeft hun 
kracht gegeven 

om hun eigen kruis te dragen. Het kruis van de Heer heeft 
talloze gelovigen geduld en moed gegeven om hun eigen 
pijn en het hun aangedane onrecht geduldig te dragen en 
zelfs te overwinnen. 

Waarom? Omdat het kruis niet enkele een teken van lijden 

en dood is, maar ook een symbool van overwinning. 
Het heeft lang geduurd, ook voor de christenen, vóór 
men het kruis als een zegeteken kon zien. De idee dat 
het kruis een martelwerktuig was heeft dit lange tijd 
verhinderd. Tot men meer en beter ging inzien dat het 
tegelijk ook een teken van verheerlijking en verrijzenis, 
een teken van verlossing was. Zo kwam men ertoe het 
kruis te versieren met kostbare edelstenen, als sym-
bool van de zege van Christus over de dood, of om het 
voor te stellen met de beeltenis van de verrezen Chris-
tus. Maar we kennen ook het eenvoudige kruis in de 
huiskamer, het veldkruis langs de moeizame weg door 
het leven, het kruis in de handen van een stervende. 

Overal ontmoeten we het teken van het kruis en we 
hebben dat ook nodig om de volle werkelijkheid van 
ons menselijk bestaan te kunnen zien en aanvaarden, 
om duidelijk voor ogen te houden dat onze wereld vol 
is van schuld en droefheid, van troosteloosheid en pijn. 
Het kruis geeft ons niet alleen een realistisch beeld 
van het kwaad en het leed in de wereld, maar het wijst 
ons ook op de bevrijding uit smart en dood. Jezus is 
immers aan het kruis, plaatsvervangend voor ons alle-
maal, gestorven. Maar aan datzelfde kruis heeft Hij - 
eveneens plaatsvervangend voor ons allemaal - het 
lijden en de dood overwonnen. 

Laten wij daarom telkens als wij het moeilijk hebben, 
telkens als het kruis van lijden en pijn ons zwaar op de 
schouders drukt, vol geloof en hoop opkijken naar de 
gekruisigde Christus. Laten we in een stil en woorde-
loos gebed kijken naar Hem die ons leed gedragen 
heeft en beseffen dat het ook voor ons nooit Pasen zal 
worden zonder Goede Vrijdag. 

Pastoor L. Creemers 

AANMELDEN VOOR DE H. MISSEN  

 meld u tijdig aan! 

 kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft 

 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 of patriciaeekers@gmail.com 
Uiteraard krijgen de mensen die een H. Mis hebben besteld voorrang. 
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