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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 

PASEN 

We kennen allemaal de zegswijze: "Wie A 
zegt, moet ook B zeggen". We bedoelen 
daarmee: "Wie aan iets begonnen is, moet er 
ook mee doorgaan". In deze dagen van Pa-
sen mogen we ervaren dat God nog veel 
méér doet. Hij zegt niet alleen A en B, maar 
Hij gaat nog veel verder. Hij brengt datgene 
wat Hij begonnen is helemaal tot voltooiing. 
Daarvan is zijn Zoon Jezus met Pasen het 
levend bewijs. Vandaag is Hij uit de doden 
opgestaan, nadat Hij voor ons geleefd had en 
gestorven was. Dat hebben de eerste christe-
nen met de begin- en eindletter van het 
Griekse alfabet aangeduid: Christus is – zoals 
het ook op de Paaskaars staat – de Alfa en de 
Omega, de A en de Z, het begin en het einde. 

Met Pasen vieren we dat. Pasen is het feest 
van de nieuwe maan, van de nieuwe lente, 
het feest van het nieuwe leven. Het leven 
wint het op de dood. Dat geloven wij christe-
nen en daarom wordt in de Paaswake het 
nieuwe vuur, het nieuwe licht gezegend. Wij 
steken de Paaskaars aan als een teken van 
de verrezen Heer die de hele werkelijkheid in 
een nieuw licht plaatst. Zoals heel de natuur 
zich in de lente vernieuwt, zo willen wij ons 
met Pasen innerlijk vernieuwen in Christus. 

"De Heer leeft! Hij is verrezen!", verkondi-
gen vandaag de christenen over de hele 
wereld. Voor mensen die niet geloven 
klinkt dat natuurlijk erg naïef. Een dode die 
opstaat uit zijn graf om daarna nooit meer 
te sterven. Kan dat wel? Is zoiets wel te 
geloven?  

Voor christenen is de verrijzenis de kern-
waarheid van hun geloof. Daarmee staat of 
valt alles. Wij kunnen bedroefd zijn, wij 
kunnen door zorgen en angst overvallen 
worden. Wij kunnen in uitzichtloze situaties 
terechtkomen, we weten dat we eens moe-
ten sterven. Maar wij weten dat er ook al-
tijd een derde dag zal komen, de dag van 
de verrijzenis, de dag dat God zelf zal in-
grijpen. De dag dat wij, zoals Jezus, thuis 
zullen komen bij de Vader. De derde dag is 
in de Bijbel altijd de dag van Gods macht. 
Hoe troostend en hartversterkend is het 
dat wij mogen beseffen dat God er steeds 
voor zorgt dat er een derde dag komt... 
een dag van leven, van vreugde en blijd-
schap.  

Zalig Pasen! 

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 
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   

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  

Dinsdag 6 april: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: overleden ouders (JD)  

Vrijdag 9 april: 

09.00u: overleden ouders (JD)  

Zondag 11 april: Beloken Pasen
– Zondag van de godde-
lijke Bramhartigheid 

11.00u: Jrd Mia Buts-Kessels ~ 
Leo Stelten (verjaardag)   

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 

Donderdag 1 april: Witte Donderdag   

18.00u: voor de priesters   

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg in Maasbracht 

19.00u: Plechtige Kruisverering in Maasbracht  

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag 

19.00u: 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 

Woensdag 7 april: 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in de kerk 

Zondag 11 april: Beloken Pasen – Zondag van de god-
delijke Bramhartigheid 

09.30u: Gest Jrd  Lies Mestrom-Linssen ~ Gest Jrd Pe-
ter en Maria Linssen-Wilms  

LET OP 

Vanaf 7 april hervatten we de H. Missen op woens-
dagavond om 19.00u. Voorlopig nog in de kerk 
vanwege de coronamaatregelen. 



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 
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 

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

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag   

19.00: Paaswake in de kerk van Maasbracht 

Zondag 4 april: 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in 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 

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 met zegening van 
het nieuwe vuur 

Zondag 4 april: Pasen – verrijzenis van de Heer 

09.30u: Harie Seegers ~ Gest Jrd Peter Vos en Marie 
Ruyten en schoondochter Soetie Vos-
Rowongso ~ Gest Jrd Anneke Cormaux en 
overleden familie Cormaux-Kehrens ~ Elisa-
beth Seegers ~ Gest Jrd Piet en Margriet Vin-
ken-Gielen ~ Wiel Vos en Fien Vos-Corstjens 
~ Jan en Mia Jeurissen-Nelissen ~ Jrd Ton 
Linssen ~ Piet Vleeshouwers en zoon Hub ~ 
overleden ouders en grootouders Brentjens en 
Kalicinska, Wanda Schrijen-Wysoczanska, zus 
Kuijpers-Janssen   

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Maandag 5 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: H. Mis in Maasbracht en Linne 

Zaterdag 10 april: Beloken Pasen – Zondag van de god-
delijke Bramhartigheid 

18.00u: Gest Jrd overleden familie Stassen-Schulpen ~ 
Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en 
zoon Albert ~ Harie Jonk en Maria Jonk-van der 
Sterren   

 

 

Maandag 5 april: 2
e
 Paasdag 

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

Erdewijk-Meuwissen en kinderen Helena en 
Pierre  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zaterdag 10 april: Beloken Pasen– Zondag van de god-
delijke Bramhartigheid 

19.15u: voor zieken en eenzamen 

 



DE VERGEVING VAN GOD 
Op weg naar Pasen toe las ik in het boek "Het leven 
van Marthe Robin" hoe een jonge priester een diepe 
dankbaarheid in zijn hart voelde opkomen toen hij 
voor het eerst biecht hoorde. Aan hem werd ge-
vraagd om als vader de zegen te geven. Ik kan me 
heel goed invoelen hoe deze jonge priester zich ge-
voeld moet hebben omdat het mij nu nog altijd niet 
onberoerd laat als ik tegen iemand kan zeggen: "Je 
zonden zijn je vergeven". Het menselijk vaderschap 
hebben we opgegeven en mogen op deze manier 
het goddelijke vaderschap ontdekken. Het is alleen 
zaak dat wij als mensen ons ervan bewust zijn dat 
we vergeving nodig hebben. Misschien dat we aarze-
lend deze weg opgaan, maar meer dan eens slaan 
we deze weg niet in omdat we ons er niet van bewust 
zijn hoeveel God van ons houdt.  
Een uitspraak van de Amerikaans humorist Josh Bil-
lings kan ons op weg zetten. Hij heeft de uitspraak 
gedaan dat "een hond het enige op aarde is dat meer 
van je houdt dan jij van jezelf". Ja, een trouwer met-
gezel kunnen we ons bijna niet voorstellen. Maar 
God, Hij houdt nog veel meer van ons. Zouden we 
daarom niet kunnen zeggen: "God, Hij houdt (veel) 
meer van ons dan wij van onszelf"? Maar hoe vaak 

wordt deze relatie van onze kant niet verstoord? 
Misschien is het wel dat wij, om welke reden dan 
ook, niet van onszelf kunnen houden of dat we 
ons laten "besmetten" door dingen die ons verre 
van God houden.  
Hierbij moest ik denken aan een orgaan dat wij 
met ons meedragen: de milt. Al ons bloed stroomt 
er doorheen en een hele batterij aan controleurs 
staat klaar zodat zelfs de meest slinkse bacterie 
de pineut is. Verder herbergt de milt een dubbele 

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. 

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 

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: Voor al de overledenen van de coronapandemie   

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie  

Maandag 5 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

Zondag 11 april: Beloken Pasen – Zondag van de godde-
lijke Bramhartigheid 

11.00u: voor zieken en eenzamen 
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verdedigingslinie die bacteriën en virussen uitscha-
kelt. Om de vaak verstoorde relatie met God te her-
stellen hebben we ook een verdedigingsmiddel no-
dig. Op zich niet zo moeilijk, we hoeven alleen maar 
de juiste stap te zetten en de slinkse aanvallers op 
ons leven de baas te worden. Er is geen beter verde-
digingsmiddel dan Gods’ liefde. En als we ons hier-
van bewust zijn dan kan het niet anders dan dat we 
als vanzelf tekorten in ons bespeuren. Eerlijk is eer-
lijk: hoe vaak willen we hier niets van weten? We wil-
len ons groot houden. Maar daarmee zetten we dan 

ook veel op het spel. Het is veel beter om ons 
klein te maken, klein tegenover onze grote God 
en zijn zegen te vragen voor ons tekortschieten. 
Het lucht op, we hoeven dan immers geen zware 
last meer met ons mee te zeulen. God heeft 
steeds weer laten zien hoeveel Hij van ons houdt. 
Het mooiste dat we van Hem kunnen horen is dat 
onze zonden vergeven zijn. Wat is ons antwoord 
op de liefde van God? 
Kapelaan J. Boon 
 

GEDICHT 
Tijdens mijn opleiding tot maatschappelijk werker in 
Antwerpen kreeg ik lessen in administratief en grond-
wettelijk recht van Jan Veulemans. Hij was hoofd van 
de afdeling personeelszaken bij "Janssen Farmaceu-
tica". Maar naast die taken bleek hij ook een begena-
digd dichter en romanschrijver. Met zijn dichtbundels 
won hij verschillende prijzen. Veel gedichten getui-
gen van zijn gelovige ingesteldheid. Hierbij een ge-
dicht van hem over Pasen.  
Pastoor Creemers 
  

PASEN 
 
Dit zeg ik  
aan een stad vol open kinderen,  
aan de harde gevels van altijd,  
aan de blinden, d.w.z. aan allen: 
 
er is weer adem voorradig,  
geen keizer kon verhinderen  
dat alles spreekt bij monde van een dode;  
een steen is van een graf gevallen,  
aldus Lukas en de anderen. 
 

En ik een mogelijke bode  
verrijzend uit een wereld van getallen,  
ik plots een bruikbaar lied,  
een eigenhandig alleluia. 
 
In achterbuurten breek ik broden,  
verzamel de kinderen van de hoop,  
predik de onmogelijke liefde.  
Ik voorspel het einde der wijzen,  
de aanvang van een zachte revolutie. 
 
Dat heet ik het uur van Pasen. 
Dat heet ik verrijzen. 
 
Jan Veulemans  


