
NIEUWSBRIEF 73 
  

 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 

ONVERWACHTE ONTMOETING 
U zult vast wel eens hetzelfde hebben meege-
maakt. U komt een persoon tegen die u vriendelijk 
groet of aanspreekt en dat u op dat moment zich 
begint af te vragen waar u hem of haar van kent. 
De persoon die tegenover u staat, daarvan weet u 
dat u hem of haar ergens van kent, maar thuisbren-
gen dat lukt op dat moment niet één-twee-drie. 
Vaag zijn er wel herinneringen maar welke? Zo 
kwam er laatst iemand bij mij aan de deur, het was 
maar een korte ontmoeting omdat ik net terug was 
van het eten bij de pastoor en op het punt stond de 
paasviering op Maartenshof te gaan doen. Ik her-
kende de persoon wel en niet. Het duurde even tot 
het tot mij doordrong wie er voor mij stond. Het was 
een oud-parochiaan van de 
tijd dat ik nog kapelaan in 
Thorn was.  
Nu wij in de Paastijd zijn krij-
gen we verhalen te horen hoe 
mensen iets dergelijks mee-
maken. Het begint al bij Ma-
ria Magdalena aan het lege 
graf. Zij keerde zich om, weg 
van het graf, en zag iemand 
staan. Ze dacht dat het de 
tuinman was, maar toen ze 
met haar naam werd aange-
sproken herkende ze Jezus. 

We zullen ook nog gaan horen hoe Jezus zich in 
het reisgezelschap voegt van twee van zijn leer-
lingen die diepbedroefd op weg waren naar Em-
maüs. Toen de vreemdeling zich bij hen voegde 
vertelden zij hem wat ze hadden meegemaakt. Ze 
nodigden de vreemdeling als gast uit omdat het al 
laat geworden was en toen ze aan tafel zaten her-
kenden ze ineens in die vreemdeling – Jezus – om-
dat Hij deed wat Hij ook tijdens het Laatste Avond-
maal gedaan had. En wat op mij een diepe indruk 
heeft achterlaten was de ervaring van de twee 
leerlingen die naar het graf waren gegaan. Hiervan 
wordt verteld dat één van hen "zag en geloofde". 
Maar er staat nergens wat hij zag. Hier heb ik ook 
zelf nooit bij stilgestaan. Ik ging hieraan voorbij tot-
dat ik op Paasdag op de regiozender een collega 
hier over hoorde vertellen. De leerling, die zag de 
zweetdoek en in deze doek was het gelaat van Je-
zus afgebeeld. Nu zijn normaliter de ogen van een 
dode gesloten. Maar… de afbeelding op die zweet-
doek keek die leerling met open ogen aan. Dat 
was voor hem het moment dat hij geraakt werd.  
Deze voorbeelden van vele prachtige Paasverha-
len kunnen ons doen afvragen of wij Jezus wel 
herkennen. Hij laat ook nu van zich horen. Nu zal 
dit niet direct zonder slag of stoot gaan, we zullen 
er misschien wel iets voor moeten doen. Zoals Ma-
ria Magdalena: ons omkeren; zoals de twee leer-

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 18 april: 3

e
 zondag van Pasen 

11.00u: Nettie Verwijlen-Maessen (C) ~ Jac en Liny Hou-
ben (C)    

Misdienaar: Krista  

Maandag 19 april:  

09.00u: om moedige geloofsgetuigen 

Dinsdag 20 april: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: om wijsheid voor de politieke leiders 

Vrijdag 23 april: H. Joris, martelaar 

09.00u: om godsdienstvrijheid overal ter wereld 

Zondag 25 april: 4
e
 zondag van Pasen – Roepingenzon-

dag 

11.00u: voor roepingen tot het priesterschap, het diaco-
naat en het religieuze leven 

 Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in 
ons Bisdom 

Misdienaar: Krista  

OVERLEDEN 
Op Stille Zaterdag, 3 april 
overleed onze parochiaan 
Jan Verwijlen van de 
Maasstraat, amper negen 
maanden na zijn echtge-
note Nettie Verwijlen-
Maessen. Moge God hem 
nu doen delen in de 
vreugde van de verrijze-
nis en het eeuwig leven. 
Wij bidden om troost voor zijn kinderen en kleinkinderen.  

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 18 april: 3
e
 zondag van Pasen 

09.30u: Gest Jrd Wim Jochems, Toos Saes en overleden 
ouders ~   

Woensdag 21 april: H. Anselmus, bisschop en kerkleraar 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in de kerk 

 

Zondag 25 april: 4
e
 zondag van Pasen – Roepingenzon-

dag 

09.30u: Voor roepingen tot het priesterschap, het diaco-
naat en het religieuze leven 

 kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in 
ons bisdom 

  

 

 

lingen op weg naar Emmaüs: bereid zijn om iemand 
gastvrij te onthalen; zoals de twee leerlingen op 
Paasmorgen: ons op weg begeven om met eigen 
ogen te gaan zien. Als wij ons enige moeite ge-
troosten dan kunnen we ook de ervaring opdoen dat 
we Jezus ontmoeten. Hij kan heel onverwachts en 
op diverse manieren van zich laten horen in ons 
leven. Misschien is het in het begin nog allemaal 

vaag, als we er even bij blijven stilstaan dan kan 
het ons gaan dagen. Omdat we Jezus vaak niet 
direct herkennen zullen we er wel enige moeite 
voor moeten doen. Maar ook onze vreugde zal 
groot zijn als we Hem herkennen, als wij Hem niet 
zomaar voorbij laten 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 17 april: 3

e
 zondag van Pasen 

19.15u: Gest Jrd Jan en Mia Smits-Peeters ~ Gest Jrd 
Joos en Lena Geurts-Boonen   

Zaterdag 24 april: 4
e
 zondag van Pasen – Roepingen-

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 17 april: 3
e
 zondag van Pasen  

18.00u: overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ 
Gest Jrd Wim Smetsers   

Zaterdag 24 april: 4
e
 zondag van Pasen – Roepingen-

zondag  

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 18 april: 3
e
 zondag van Pasen 

11.00u: voor de vervolgde christenen 

 Zondag 25 april: 4
e
 zondag van Pasen – Roepingen-

zondag 

11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor  

 voor roepingen tot het priesterschap, het diaco-
naat en het religieuze leven  

 Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in 
ons bisdom 

18.00u: Jrd Har Rutten ~ Gest Jrd Piet en Margriet Vin-
ken-Gielen  

 Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons 
bisdom 

  

 

zondag  

19.15u: Gest Jrd Leo Wijers en Liza Hulsbosch ~ overle-
denen van de familie Theunissen-Peeters   

 Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons 
bisdom  



ALLEMAAL MENSEN 
Op 30 december 2015 overleed de Vlaamse zanger en 
architect Zjef Vanuytsel. In 1973 schreef hij het prachtige 
en aangrijpende lied "Als de dood toch ooit moet komen". 
Daarin vertolkt hij lyrisch de gedachte dat iedereen gelijk 
is in de ogen van de dood: "Hij is toch eerlijk als geen een. 
Want hij kent geen onderscheid. En jij ook grote vent, met 
je opgespaarde geld en je vervloekte ijdelheid. Ook al heb 
je nu wat macht en buigt ieder naar je hand, voor hem ben 
je toch gelijk, hem kan je niet ontkomen". 
Een variant op die gedachte is nu actueel. Ook in de ogen 
van het coronavirus zijn we allen gelijk. Ook al zijn sommi-
ge groepen kwetsbaarder, iedereen kan nu worden be-
smet en mogelijk ziek worden, in het ergste geval zelfs 
sterven. Ieder van ons moet nu op zijn hoede zijn, de re-
gels respecteren. Elke mens kan immers worden getroffen 
door een onzichtbare tegenstander. Het is een gedachte 
die ons nederig maakt, of toch zou moeten maken. 

Het universele karakter van ons mens-zijn  
wordt benadrukt door een gevaarlijk virus,  

dat nochtans niet meer is  
dan een sliertje DNA in een eiwitomhulsel. 

Dat we gewoon allemaal mensen zijn, blijkt des te meer uit 
het wereldwijde karakter van dat virus. Eerst leek het een 
Chinese kwestie, maar inmiddels ontsnapt geen wereld-
deel of land er nog aan. Wereldwijd zijn alle mensen ver-
bonden in de strijd tegen SARS-CoV-2, zoals het corona-
virus officieel heet. 
Toch vinden sommigen het nodig zichzelf te verheffen bo-
ven anderen. Mensen die de regels niet respecteren, om-
dat ze menen zelf weinig risico te lopen. Staan ze ook stil 
bij de risico’s voor anderen? Mensen die forse winst willen 
boeken in tijden van schaarste. En dan zijn er ook die den-
ken dat de ene mens meer waard is dan de andere. Die 
vinden dat ouderen, chronisch zieken of mensen met een 
beperking op de tweede rij komen bij medische verzor-
ging. Dat bedden op intensive care of beademingstoestel-
len moeten worden voorbehouden voor wie jong en ge-
zond is. Wat een pretentieuze waanzin. 
Natuurlijk worden artsen en patiënten soms gedwongen 
tot moeilijke keuzes. Hoe ver ga je bij het redden van een 
leven? Welke medische beslissing neem je in een speci-
fieke situatie? Dat zijn ethische vragen waarmee artsen 
altijd worstelen, niet enkel in deze bijzondere tijd. Die vra-
gen zijn te belangrijk om ze over te leveren aan lieden die 
oordelen dat mensen ouder dan tachtig jaar niet langer 
aanspraak maken op de best mogelijke zorg. De oud-
rector van de Katholieke Universiteit Leuven, Rik Torfs, 
noemt dat soort denken "een nederlaag voor onze be-
schaving". Terecht. 
Doe mij maar Zjef Vanuytsel, die een halve eeuw geleden 
al doorhad dat we uiteindelijk allen gelijk zijn.  
 

Niet ijdelheid en macht,  
maar naastenliefde en verbondenheid  

zijn de recepten die we nu nodig hebben. 
Zjef Vanuytsel eindigde zijn lied met: "Geef me dan 
ook duizend uren, om nog even met m’n vrienden, al-
les wat we samen deelden, voor een keer nog te bele-
ven. Of geef me enkel nog wat tijd, om nog eens over 
haar te praten, om nog zoveel goed te maken. Maar 
kom me alsjeblief niet halen nee, als ik echt gelukkig 
ben". 
Hou het veilig en zorg goed voor elkaar. 
Naar een artikel van Luk Vanmaercke op Kerknet.be 
 

Emmaüs (Felix Timmermans) 

  

"Heer blijf bij ons, de zon gaat onder". 

Wij boden dan het avondbrood 

de vreemde man, die langs de baan 

met ons was meegegaan. 

En wijl Hij, ’t zegenend, de ogen sloot, 

verklaarde in een Hemels licht, 

waarin Hij plotseling verdween... 

Dit was het wonder. 

Wij stonden weer alleen, 

doch vouwden blij onz’ handen. 

Het was alsof Hij door ons heen verdween 

en ’t licht in ons is blijven branden. 

Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder! 

 

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. 

mailto:info@parochiefederatie-maasbracht.nl
mailto:secretaris@parochiefederatie-maasbracht.nl
mailto:r.clerx@ziggo.nl
mailto:w.dirks@ziggo.nl
mailto:patriciaeekers@gmail.com

