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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 

HEMELVAART 

"Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzen-
los sein", zo zingt de bekende Duitse zanger Rein-
hard Mey. Hij droomt dat hij van hoog boven de 
wolken op de aarde kan neerkijken. Allen angsten 
en zorgen lijken dan klein en nietig, de problemen 
onbelangrijk... Wie droomt er niet van hogerop te 
komen, bovenaan te staan? De meeste mensen 
leven en werken ervoor. Ze denken dat - wanneer 
ze aan de top zijn - de problemen kleiner worden, 
dat ze minder zorgen hebben, vrijer en onafhanke-
lijker zijn. Hogerop komen, bovenaan staan. De 
droom van veel mensen. 

De viering van de Hemelvaart van Jezus schijnt op 
die droom aan te sluiten. De teksten spreken over 
"zoeken wat boven is", over "verlangen naar de he-
mel" over "opstijgen" en 
"Hemelvaart". Het le-
vensdoel van de mens 
is te zijn waar Christus 
is, in de hemel te ko-
men. Maar – en dat is 
tegengesteld aan dag-
dromerij – de aarde is 
en blijft belangrijk voor 
de christen. Misschien 
is de aarde inderdaad 
nietig en klein, slechts 

een stipje in het heelal, toch blijft ze belangrijk. De 
mens is misschien niet meer dan een druppel aan 
een emmer of een stofje op een weegschaal, zoals 
in een van de psalmen staat, toch is hij zó belang-
rijk dat God zijn enige Zoon heeft laten streven om 
hem te verlossen. 

Op een feest als Hemelvaart zou je de neiging 
kunnen hebben om naar de hemel te blijven kijken 
en je niets meer van de boze wereld aan te trek-
ken. Je hebt van die mensen die zó met hun hoofd 
in de wolken leven dat ze de wereld met zijn zor-
gen en ellende niet meer (willen) zien, mensen die 
zó vroom over God en de hemel spreken, dat ze 
zich niets van hun medemensen aantrekken. De 
apostelen hadden dezelfde neiging bij de Hemel-
vaart van Jezus. "Ze bleven Hem gespannen na-
staren" zo staat in de eerste lezing van vandaag.  

Maar dat is niet de bedoeling. Twee engelen roe-
pen hen weer tot de orde: "Mannen van Galilea, 
wat staat ge naar de hemel te kijken?" De aposte-
len moeten verder leven en werken hier op aarde. 
Ze hebben van Christus een opdracht ontvangen 
die eerst vervuld moet worden: "Gaat uit over de 
hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel 
de schepping." Het doel van de mens is wel de he-
mel, maar zijn opdracht ligt in deze wereld. 

Pastoor L. Creemers 
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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 9 mei: 6

e
 zondag van Pasen 

11.00u: voor alle moeders ~ Zeswekendienst Jan Verwij-
len + Nettie Verwijlen-Maessen (verjaardag) ~ 
Gest Jrd Anny Frenken-van Melick ~ Gest Jrd 
Bernard Heijmen en Toos Heijmen-Verlaan  

Misdienaar: Krista  

Maandag 10 mei: 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor zieken en stervenden  

Dinsdag 11 mei: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze politieke leiders 

Donderdag 13 mei: Hemelvaart van de Heer 

11.00u: voor het behoud van het geloof in onze streken 

Vrijdag 14 mei: H. Mattias, apostel 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: om moedige geloofsgetuigen 

Zondag 16 mei: 7
e
 zondag van Pasen 

11.00u: Jac en Liny Houben (C)   

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 9 mei: 6
e
 zondag van Pasen 

09.30u: voor alle moeders  

Woensdag 12 mei: Vooravond van Hemelvaart 

19.00u: Plechtige gezongen H. Mis in de kerk 

Zondag 16 mei: 7
e
 zondag van Pasen 

09.30u: voor vluchtelingen en ontheemden   

 

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 8 mei: 6
e
 zondag van Pasen 

19.15u: voor alle moeders ~ Gest Jrd Joep Vaessen en 
Bets Vaessen-de Bruijn ~ Gest Jrd Gertruda Ver-
boeket, Gerardus Wassenberg en ouders ~ Gest 
Jrd ouders Verboeket-Berben  

Woensdag 12 mei: Vooravond Hemelvaart van de Heer 

19.00u: H. Mis in Brachterbeek 

Donderdag 13 mei: Hemelvaart van de Heer 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 15 mei:7
e
 zondag van Pasen 

19.15u: Voor allen die het moeilijk hebben in deze tijd 



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 8 mei: 6
e
 zondag van Pasen  

18.00u: voor alle moeders ~ Gest Jrd Thieu van Hel-
den en Maria Bongers   

Woensdag 12 mei: vooravond van Hemelvaart 

19.00u: H. Mis in Brachterbeek 

Donderdag 13 mei: Hemelvaart 

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 mei: 6
e
 zondag van Pasen 

11.00u: voor alle moeders 

Woensdag 12 mei: vooravond van Hemelvaart 

19.00u: H. Mis in Brachterbeek 

Donderdag 13 mei: Hemelvaart van de Heer 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

Zondag 16 mei: 7
e
 zondag van Pasen 

11.00u: voor onze zieken 

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

Op 26 april ontving kerkbestuurslid Piet Moors samen 
met enkele andere inwoners van de gemeente Maas-
gouw een koninklijke onderscheiding voor zijn belange-
loze inzet voor onze gemeenschap. Burgemeester 
Strous noemde en roemde zijn kwaliteiten. Piet was als 
penningmeester betrokken bij Stichting Katholiek On-
derwijs Ohé en Laak en Het Groene Kruis Stevens-
weert. Een rol die hij ook vervulde bij de Stichting ver-
enigingszaal Ohé en Laak die hij mede oprichtte. Eer-
der was hij bestuurslid bij Walburgia. Momenteel is hij 
vicevoorzitter van Tennisvereniging Ohé en Laak en 
bestuurslid bij Amici Insulae. Als dijkwacht voor Water-
schap Limburg controleert hij de waterkeringen. Sinds 
2014 is hij ook lid van het kerkbestuur van de Parochie-
federatie Maasbracht met bijzondere aandacht voor de 
financiën en voor het kerkhof van Ohé en Laak. 

We sluiten ons van harte aan bij de felicitaties van de 
burgemeester en wensen hem en zijn echtgenote dat 

ze samen nog vele jaren mogen genieten van deze on-
derscheiding en hopen natuurlijk ook dat hij in goede ge-
zondheid de taken die hij op zich heeft genomen kan blij-
ven vervullen!  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 15 mei: 7
e
 zondag van Pasen  

18.00u: overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Piet 
Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en zoon 
Albert ~ Harie Jonk en Maria Jonk-van der Ster-
ren ~ Agatha Sevriens en Bernard van Lankvelt   

Zaterdag 22 mei: vooravond van Pinksteren 

18.00u: Gest Jrd Agnes Vos ~ Gest Jrd Jacques en Ca-



DANK: 
We willen een hartelijk dankjewel uitspreken aan de men-
sen die de voorbije maanden hebben bijgedragen aan de 
Vastenactie via de bank of via een bijdrage in de kerk.  
De opbrengsten waren: 
via de bank:  €    875,00 
Maasbracht:  €    717,20  
Brachterbeek: €    264,40  
Linne:   €    154,00  
Stevensweert: €    341,10 
Ohé en Laak: €    211,27 
Totaal:  € 2.562,97 
Dit bedrag werd overgemaakt aan het Missiebureau Roer-
mond ten bate van de "Vastenactie van het dekenaat Sus-
teren" 
 
Ook hartelijke dank aan de mensen die een gift hebben 
gegeven voor de priesteropleiding in ons bisdom. 
Hier waren de bijdragen als volgt verdeeld: 
Maasbracht:  €  150,20 
Barchterbeek: €    26,05 
Linne:   €    38,65                                   
Stevensweert: €  107,77 
Ohé en Laak: €    93,80 
Totaal:  € 416,47 
Dit bedrag werd overgemaakt aan de Paredisstichting. 
 
KARDINALEN EN VATICAANSE TOPMEDEWERKERS 
MOETEN BESPAREN 
Paus Franciscus heeft – in overleg met het Secretariaat 
voor Economie – de opdracht gegeven om de lonen van de 
Romeinse curie verlagen. De beslissing is opgenomen in 
een vandaag woensdag gepubliceerd in een "Motu Pro-
prio" dat meteen van kracht wordt. De maatregelen impli-
ceren dat de salarissen van de kardinalen bij de Romeinse 
curie al vanaf april met 10% worden verminderd. Hun 
maandelijkse toelage bedraagt 4.000 à 5.000 Euro per 
maand. Dat komt boven op hun huisvesting in apparte-
menten in Rome. De lonen van secretarissen verminderen 

met 8%. Geestelijken en religieuzen van een lager sa-
larisniveau leveren vanaf 1 april 3% in.   
Volgens de paus is 
de vrij drastische 
vermindering van 
de loonkosten 
noodzake-
lijk omwille van de 
financiële tekorten 
van zowel de Heili-
ge Stoel als Vati-
caanstad, die als 
gevolg van de co-
ronapandemie 
drastisch zijn toegenomen. Dat komt onder meer door 
de gedwongen sluiting van de Vaticaanse Musea, de 
voornaamste inkomstenbron van de pauselijke staat. 
Met de ingreep probeert het Secretariaat voor Econo-
mie het huidige aantal arbeidsplaatsen veilig te stellen 
en ontslagen te vermijden. De salarisverhoging voor 
alle werknemers van het Vaticaan, die normaal om de 
twee jaar plaatsvindt, wordt uitgesteld tot eind maart 
2023. 
De aankondiging komt twee weken na de voorstelling 
van de begroting, waaruit bleek dat er voor 2021 een 
tekort is voorzien van 50 miljoen Euro. Dat debet moet 
het komende jaar met 25 miljoen Euro worden vermin-
derd. De Heilige Stoel en Vaticaanstad tellen ongeveer 
4.000 werknemers.  
Bron: KNA 
 
ÜBER DEN WOLKEN 

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: aanmelden is niet meer nodig v.w. de grootte van de kerk   

 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. 

Wind Nord-Ost, Startbahn null-drei 
Bis hier hör ich die Motoren 
Wie ein Pfeil zieht sie vorbei 
Und es dröhnt in meinen Ohren 
Und der nasse Asphalt bebt 
Wie ein Schleier staubt der Regen 
Bis sie abhebt und sie schwebt 
Der Sonne entgegen 
 
Über den Wolken 
Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein 
Alle Ängste, alle Sorgen 
Sagt man 
Blieben darunter verborgen 
Und dann 
Würde was uns groß und wichtig erscheint 
Plötzlich nichtig und klein 
 
Reinhard Mey 
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