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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 

DE GOEDE WEEK 
De viering van de Goede Week bereidt ons voor op het 
feest van Pasen. Deze viering is het hoogtepunt in het 
kerkelijk jaar. We gedenken Jezus' doortocht door lijden 
en dood heen naar de heerlijkheid van zijn verrijzenis! 
Kerstmis spreekt voor veel mensen meer tot de verbeel-
ding. Dat is enigszins begrijpelijk. Kerstmis brengt God 
naar onze aarde. Hij wordt één van ons. Hij verschijnt 
binnen onze wereld. De Goede Week confronteert ons 
echter met de dood van deze God-met-ons. En Pasen 
spreekt dan over dat andere leven, dat verder gaat dan 
onze aarde, verder zelfs dan de dood, een "leven in de 
hemel".  
Het is alsof je even vervreemdt van de grond onder je 
voeten; alsof je even weggezogen wordt naar een ande-
re wereld. Er opent zich een horizon zich die uitzicht 
geeft op een nieuw land. Dat roept vragen op – zeker in 
onze "coronatijd". Lijden en dood roepen als vanzelf vra-
gen op. Van twijfel. Van opstandigheid. Maar dan ook 
nog dat geloof in de overwinning op dat lijden en die 
dood! Het geloof in de verrijzenis! Het wordt er allemaal 
niet gemakkelijker op. Ongeloof en geloof dringen zich 
tegelijkertijd op.  
Dat is niet alleen 
maar iets van onze 
tijd overigens. Wij 
lezen het al in het 
evangelie. Ook de 
directe leerlingen 
van Jezus hebben 
ieder een groei in 

geloof moeten doormaken. Het wordt je niet zomaar in 
de schoot geworpen. Jezus is Gods Liefde in persoon. 
Deze Liefde wordt in een wereld van haat en geweld 
niet geduld, In open handen worden spijkers geslagen. 
Maar Gods Liefde laat zich niet uit deze wereld wegdrin-
gen! Pasen zal het antwoord geven. De Gekruisigde 
leeft! Hij is verrezen uit de doden! 
Gods Liefde heeft uiteindelijk het laatste woord. De 
Heer leeft! En ons geeft Hij deel aan zijn leven. Want de 
dood kan niet op tegen Jezus' overgave van liefde en 
trouw. Het Paasgeloof trekt de grauwsluier weg die over 
onze hoop lag.  
Pasen zal zeggen: de wereld is herboren tot een nieuwe 
schepping, Gods rijk breekt ondanks alle tegenstand 
door. Wij mogen ons zondagskinderen voelen midden in 
de donkere vrijdagen. Want over de wereld met al zijn 
schaduwen is de zon van Gods redding opgegaan.  
Wij zijn mensen van Pasen, geroepen om hoop te bren-
gen in een wereld die helaas nog steeds vol is van Cal-
varieplaatsen. Gaan wij daarom de Goede Week op 
weg naar Pasen als naar het hoogfeest van onze Hoop. 
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 
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  

Donderdag 1 april: Witte Donderdag   

18.00u: H. Mis in de kerk van Brachterbeek 

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg 

19.00u: Plechtige Kruisverering in Maasbracht  

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag  

19.00u: Paaswake  

Misdienaar: Krista  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zondag 4 april: Pasen – verrijzenis van de Heer   

11.00u: Gest Jrd Wim en Truus Lieven-Lieven ~ Gest 
Jrd Jac Wilms en Corrie Wilms-Puts ~ Henk en 
Frida Arends-van Kruysbergen ~ Pastoor Piet 
Ewals   

Misdienaar: Krista  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Maandag 5 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: voor de overledenen van de coronapandemie  

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 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    

Maandag 29 maart: 

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

Donderdag 1 april: Witte Donderdag   

18.00u: H. Mis in de kerk  

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg in Maasbracht 

19.00u: Plechtige Kruisverering in Maasbracht 

  

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag 

20.00u: Paaswake in Maasbracht  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zondag 4 april: Pasen – verrijzenis van de Heer 

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Maandag 5 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

 



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 27 maart: Palm- en Passiezondag 

19.15u: H. Mis met zegening van de Palmtakken 

 Gest Jrd Leo Zillekens en Katrien Timmermans   

Maandag 29 maart: 

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

Donderdag 1 april: Witte Donderdag   

18.00u: H. Mis in de kerk van Brachterbeek 

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg in de kerk van Maasbracht 

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 27 maart: Palm- en Passiezondag  

18.00u: H. Mis met zegening van de Palmtakken 

 Jrd Jac Brentjens en familie 

Maandag 29 maart: 

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

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg  

19.00u: Plechtige Kruisverering 
in Maasbracht  

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag 

19.00u: Paaswake in Maas-
bracht met zegening 
van het nieuwe vuur 

Zondag 4 april: Pasen – verrij-
zenis van de Heer 

09.30u: Harie Seegers ~ Gest 
Jrd Peter Vos en Marie 
Ruyten en schoon-

dochter Soetie Vos-Rowongso ~ Gest Jrd Anne-
ke Cormaux en overleden familie Cormaux-
Kehrens ~ Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd Piet en 
Margriet Vinken-Gielen ~ Wiel Vos en Fien Vos-
Corstjens ~ Jan en Mia Jeurissen-Nelissen ~ Jrd 
Ton Linssen ~ Piet Vleeshouwers en zoon Hub   

Maandag 5 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: H. Mis in Maasbracht en Linne 

19.00u: Plechtige Kruisverering in de kerk van Maas-
bracht  

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag   

19.00u: Paaswake in de kerk  van Maasbracht 

Zondag 4 april: 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Maandag 5 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: 1
e
 Jrd Harrie Maassen ~ Gest Jrd ouders van 

Erdewijk-Meuwissen en kinderen Helena en 
Pierre   



DE DAGEN VAN DE GOEDE WEEK 
De Goede Week is een tijd intens beleefd door ka-
tholieken over de hele wereld. Het is een week vol 
met symboliek en vieringen. Het gaat om de laatste 
dagen van het leven van Jezus op aarde en zijn ver-
rijzenis.  
Palmzondag 
De dag waarop Jezus op een ezel Jeruzalem binnen-
trekt en als koning toegejuicht wordt. Mensen verwel-
komen Jezus met "Hosanna! Hosanna!", misschien 
wel dezelfde mensen die vijf dagen later zijn vrijlating 
zullen afwijzen om de vrijlating van Barabbas te vra-
gen en zullen schreeuwen: "Kruisig Hem, kruisig 
Hem!" 
De traditionele palmstokken (met veel symbolen erop 
en eraan) en palmtakken zijn de hoofdrolspelers. Het 
is ook op deze dag dat het Lijdensverhaal van Jezus 

wordt gelezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

UITVAARTEN IN HET PAASTRIDUUM 

Naar aloude traditie worden er op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag géén H. Missen opgedragen, 
behalve de avondmis van Witte Donderdag en de Paaswake op Paaszaterdag. Mochten er op die dagen uitvaarten 
zijn, dan gebeurt dit in een plechtige gebedsdienst  en dus zonder H. Mis. 

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 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 
voorbereiding op Pasen – aansluitend biechtge-
legenheid 

Donderdag 1 april: Witte Donderdag   

18.00u: H. Mis in de kerk van Brachterbeek 

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg in Stevensweert 

19.00u: Plechtige Kruisverering in Maasbracht  

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag  

19.00u: Paaswake in Maasbracht  

Zondag 4 april: Pasen – verrijzenis van de Heer   

11.00u: Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie  

 Voor al de overledenen van de coronapandemie  

Maandag 5 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: H. Mis in Maasbracht en Linne 
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Witte Donderdag 
Vandaag eindigt de Vastentijd. Witte Donderdag is, 
samen met de feestelijkheden van Sacramentsdag 
en Hemelvaart, de eerste van de drie belangrijkste 
donderdagen van het jaar. 

Jezus viert het Laatste Avondmaal en stelt daarmee 
de Eucharistie en het priesterschap in. We vieren de 
Heilige Mis zoals Jezus het heeft opgedragen en het 
eindigt in de stilte van de Hof van Olijven, waar Je-
zus bidt. 
In de avondmis staan we stil bij het Laatste Avond-
maal en de Voetwassing. De voetwassing verwijst 
naar de dienstbaarheid en de liefde van Christus, die 
gekomen is, "niet om gediend te worden maar om te 
dienen". 
Als het "Gloria" of het "Eer aan God in den hoge’ 
wordt gezongen, luiden de klokken van de kerk om 
daarna te zwijgen tot bij het "Gloria" in de Paaswake.  
Op het einde van de H. Mis is er een korte processie 
om het Heilig Sacrament over te brengen naar het 
rustaltaar.  
Goede Vrijdag 

Op deze dag geeft Jezus zijn leven tot het uiterste, 
uit liefde voor elke mens, voor de verlossing van de 
zonden. Op veel plaatsen wordt om 15.00u de Kruis-

weg gebeden. 's Avonds is er een plechtige 
"Kruisverering" waarin we het lijden en sterven 
van de Heer gedenken. Het lijdensverhaal vol-
gens Johannes wordt gelezen en daarna heeft 
iedereen de gelegenheid om het kruis te vereren.  
Stille Zaterdag 
Het is een dag van stilte en rouw om de dood van 
de Verlosser. We waken in afwachting van de 
Verrijzenis van Jezus. 
Er zijn geen andere liturgische vieringen vooraf-
gaan aan de Paaswake. Bij het invallen van de 
schemering begint de plechtige Paaswake.  
In het eerste deel van de viering, de "lichtritus", 
wordt het nieuwe vuur ontstoken en gezegend 
terwijl de kerk volledig donker is en de gelovigen 
wachten met kaarsen in hun handen. 
De Paaskaars roept het beeld op van Christus, 
het licht van de wereld. Op de Paaskaars staan 
het jaartal, de Griekse letters alfa en omega 
(Jezus is begin en einde) en er worden 5 wierook-
korrels aangebracht die wijzen op de wonden van 
Christus. 
De priester zegent en ontsteekt de Paaskaars 
aan dat nieuwe vuur en begint een plechtige pro-
cessie richting het hoofdaltaar terwijl de kerk in 
het donker blijft. Drie keer wordt gezongen: 
"Lumen Christi" ("Licht van Christus"). De gelovi-
gen steken hun kaarsen aan met het licht van de 
Paaskaars. Op deze manier verbreidt het licht van 
de Paaskaars zich geleidelijk in de kerk. Het Licht 
breekt door de duisternis. Jezus is sterker dan de 
dood en verrijst. 
Bij het altaar wordt de Paaskaars plechtig op de 
kandelaar geplaatst en klinkt de "Paasjubelzang". 
Daarna volgen er een aantal lezingen uit de 
Schrift waarin we Gods wonderwerken in de heils-
geschiedenis gedenken. Tijdens het "Gloria" klin-
ken de klokken weer als boodschappers van 
vreugde. Tenslotte wordt de verrijzenis van de 
Heer verkondigd in het Evangelie als hoogtepunt 
van de gehele dienst van het Woord.  
Tijdens de H. Mis vernieuwen we ook onze Doop-
beloften nadat het water is gezegend.  
Paaszondag 
Jezus is verrezen! Dit wordt uitbundig en plechtig 
gevierd. Jezus heeft de dood overwonnen. De 
schuldbelijdenis 
kan vervangen 
worden door de 
besprenkeling 
van de gelovigen 
met het water dat 
tijdens de Paas-
wake gezegend 
is. De Paaskaars 
heeft haar plaats 
bij de ambo of bij 
het altaar, en 
wordt in de 
Paastijd (tot en 
met Pinksteren) 
bij alle liturgische 
vieringen aange-
stoken. 


