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Parochiefederatie Maasbracht  

 
 Parochies  H. Gertrudis, Maasbracht  
   H. Hart van Jezus, Maasbracht 
   H. Martinus, Linne  
   H. Stephanus, Stevensweert 
    O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak 
 Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT       tel.: 0475-468250 
 mail:   info@parochiefederatie-maasbracht.nl    
 Website:  http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl 
  

PASTOOR:   L. Creemers   Kerkplein 2   6051 DT  Maasbracht  

   tel.: 0475-468250   (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)   

   mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl        

KAPELAAN:  J. Boon   Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht 

   tel: 0475-480867  (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)  

   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  (in juli en augustus is de weekendmis afwisselend in Stevensweert en Ohé en Laak op  
Ohé en Laak  zondag:  11.00u  zaterdagavond om 18.00u) 
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: eerste 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 

STUURHULP 
Laatst las ik een artikel in een tijdschrift dat als tussen-
kop "Egolien" had. Omdat ik dit woord niet direct thuis 
kon brengen had ik de neiging om meteen naar het 
woordenboek te grijpen, iets wat ik wel vaker doe. Maar 
al lezende kwam ik erachter dat dit woord niet in het 
woordenboek staat. Het tijdschriftartikel ging over een 
vrouw, Evelien geheten, die kanker overleefde maar 
zichzelf kwijtraakte. Ze kwam tot het inzicht dat er twee 
personen in haar huisden: Evelien én Egolien. Die laat-
ste was haar ego. Die gelooft dat materiële zaken, suc-
cesvol zijn, een relatie en een goed lichaam hebben, 
voor het geluk zorgen. Ze heeft bewijsdrang en wil zich 
beter voordoen dan dat ze is. Ze lijkt sterk, maar vanbin-
nen voelt zij zich super onzeker. Ze doet er alles aan om 
dit te verbloemen. Levend vanuit Egolien kwam Evelien 
erachter dat ze leefde als een kip zonder kop. Ze kwam 
erachter dat ze diep van binnen leeg was. Haar ego was 
achter het stuur van haar leven gekropen. Zo raakte ze 
de regie over haar leven kwijt. Onrust en stress staken 
de kop op. Wat Evelien te doen stond was om zelf het 
stuur weer in handen te nemen en Egolien naar de bijrij-
dersstoel te delegeren.  
Het is een levenssituatie waarin velen zich zullen her-
kennen. Hoe vaak laten wij ons niet leiden door ons ego. 
Als u erop let dan zult u zien dat wij ook bekoord worden 
door bewijsdrang en ons soms beter voordoen dan we 
zijn. Totdat het moment komt dat het allemaal te veel 
wordt en wij gevloerd worden door gevoelens van leeg-
te, ons onnuttig voelen. Dat dit niet goed is voor ons 
geestelijk welzijn dat hoef ik u niet te vertellen. Om ons 
te behoeden voor onrust en stress zullen wij ons ego 
moeten zien af te leggen en weer te gaan leven volgens 

ons ware "ik". Het stuur van ons leven zullen we zelf in 
handen moeten zien te houden en een goede bijrijder 
kan ook geen kwaad. Niet ons ego, maar iemand die zin 
geeft aan ons leven. Zo'n bijrijder, die hebben we in de 
persoon van Jezus. Hij gaat met ons mee op weg, ja, Hij 
wijst ons de weg. Laten wij eens wat vaker stilstaan bij 
hetgeen Hij ons te zeggen heeft en daar ons leven zo 
goed en zo kwaad als het gaat naar inrichten. Met Je-
zus hebben 
wij een heel 
goede 
stuurhulp 
voor ons 
leven. Hij 
waarschuwt 
ons als wij 
over de 
wegbelij-
ning heen 
dreigen te 
raken, Hij 
loodst ons 
veilig naar 
onze bestemming. Laten wij niet als een kip zonder kop 
door het leven gaan, ons verliezen in dingen die ons het 
geluk niet kunnen schenken en ons eigen "ik" verber-
gen. Trouwens dit laatste zal ons toch nooit lukken, 
want alles wat wij hebben kunnen we veranderen, maar 
wat we zijn kunnen we niet veranderen. Laten we er dan 
ook zorg voor dragen om onszelf niet te verliezen door 
ons eigen "ikje" de boventoon te laten voeren, geleid 
door onze lieve Heer. 
Kapelaan J. Boon  
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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 30 mei: Drie-eenheid 

11.00u: Gest Jrd Annie Coumans-van Daal, Jan Jansen, 
Bair Coumans, Dina Coumans-Maessen  

Misdienaar: Krista  

Maandag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan 
Elisabeth 

09.00u: voor alle mantelzorgers  

Dinsdag 1 juni: H. Justinus, martelaar 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: om vrede in  het heilig Land 

Vrijdag 4 juni: 

09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus 

Zondag 6 juni: Sacramentsdag 

11.00u: Gest Jrd. Wiel en Gerda Verheesen ~ Gest Jrd 
overleden ouders Rullenraad-Jennissen ~ Jan 
Verwijlen en Nettie Verwijlen-Maessen (C)   

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

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 30 mei: Drie-eenheid 

09.30u: voor alle overleden parochianen  

Woensdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in de kerk 

Zondag 6 juni: Sacramentsdag 

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie  

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

LORETO-KAPEL: HEEL DE DAG OPEN 

Hopelijk nadert het einde van de coronacrisis nu spoedig. 
Dan kunnen we op woensdagavond de H. Mis weer op-
dragen in de Loreto-kapel in Tergouwen. De kapel is ove-
rigens van nu af ook elke dag open. Wie wil kan er even 
rustig gaan bidden en binnenkort ook een noveenkaars of 
een devotielichtje aansteken. Henk Welters en Ton van 
Montfort hebben een mooi wegklapbaar hekwerk ge-
maakt, zodat het altaar beschermd blijft. Wij danken bei-
de heren heel hartelijk voor het mooie werk dat ze ver-
richt hebben, zonder de vele werkuren in rekening te 
brengen!   
We hopen dat veel mensen gebruik gaan maken van de 
mogelijkheid om even stil te worden bij Maria, de Moeder 
van Jezus.  

 
 
 
 
 
  



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 29 mei: H. Drie-eenheid 

19.15u: Gest Jrd Eugène Declerck en Aldegonda Ver-
boeket en kinderen  

Zaterdag 5 juni: Sacramentsdag 

19.15u: Gest Jrd Truus Herfs 

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 

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 29 mei: H. Drie-eenheid 

18.00u: Gest Jrd Sjaak en Fien van Ool-Peeters ~ 
Gest Jrd overleden ouders Frans Heuts en 
Helena Heuts-Seegers, zoon Huub en klein-
dochter Dorien  

Zaterdag 5 juni: Sacramentsdag  

18.00u: Elisabeth Seegers ~ Jrd Jan Lebesque   

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 

  

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 30 mei: Drie-eenheid 

11.00: voor alle overleden parochianen  

Zondag 6 juni: Sacramentsdag 

11.00u: voor allen die werkzaam zijn in de zorg en in het 
voorbije jaar het beste van zichzelf gegeven heb-
ben 

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

GEBED TOT DE ALLERHEILIGSTE DRIE-EENHEID 
Gezegend zijt Gij, eeuwige Heerser, levende God, die 
van eeuwigheid zijt, rechtvaardige Rechter, altijd goe-
de en barmhartige Vader! U zij nu en altijd aanbidding, 
lof, eer en heerlijkheid! 
 
Gezegend zijt Gij, geofferde Godmens, bloedend Lam, 
Vredevorst, Boom des levens, Gij, ons hoofd, poort tot 
het Hart van de Vader, van eeuwigheid geboren uit de 
Levende, in eeuwigheid heersend met Hem die is! U 
zij nu en altijd macht en heerlijkheid en grootheid en 
aanbidding! 
 

Gezegend zijt Gij, Geest van de 
eeuwige, onuitputtelijke Bron van 
heiligheid, van eeuwigheid wer-
kend in God! Vuurgloed van de 
Vader tot de Zoon, Gij, bruisende 
storm, Gij, die kracht en licht en 
gloed blaast in de ledematen van 
de Kerk, Gij, eeuwig Liefdesvuur, 
Gij, stroom van vuur van de On-
sterfelijke naar de sterfelijken! U 
zij nu en in alle eeuwigheid macht 
en heerlijkheid. 



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. 

GOD MET DE VELE GEZICHTEN 
Er was eens een marmeren troon aan de poort in het 
oosten van een grote stad. Op deze troon zaten dui-
zend koningen die blind waren aan het rechteroog, en 
duizend koningen blind aan het linkeroog, en duizend 
koningen met licht in beide ogen. 
Allen riepen zij tot God dat Hij zich zou vertonen, zodat 
zij Hem konden zien, maar allen gingen het graf in 
zonder dat hun wens vervuld was. 
Toen de koningen waren gestorven kwam er een arme 
man, barrevoets en hongerig, en ging op de troon zit-
ten. "God", fluisterde hij, "de mensenogen kunnen het 
niet verdragen regelrecht naar de zon te kijken, want 
zij worden verblind. Hoe zouden zij dan, Almachtige, 
regelrecht naar U kunnen kijken? Heb medelijden, 
Heer. Temper uw kracht, wend uw heerlijkheid naar 
mij toe, opdat ik, die arm en bedroefd ben, U moge 
zien!" 
Toen... werd God een stuk brood, een beker koud wa-
ter, een warme jas, een hut, en voor de hut een vrouw, 
die haar kind liet drinken. 
De man strekte zijn armen uit en glimlachte gelukkig. 
"Dank U, Heer", fluisterde hij, "U hebt uzelf vernederd 
om mijnentwil. U werd brood, water, een warme jas en 
mijn vrouwen zoon, opdat ik U zou kunnen zien. En ik 
zag U. Ik buig mij neder en aanbid uw geliefde ge-
daante met de vele gezichten". 
N. Kazantzakis, E.K. Duchatelez: God ontmoeten; Altiora, 
Averbode/Helmond, 1979. 
 
GOD IS LIEFDE 

Op een 
goede dag 
stapte God 
het zieken-
huis bin-
nen. Hij 
wandelde 
onopval-
lend over 
een paar 
afdelingen, 
maar stond 
ten slotte 

voor een hoofdzuster die zich een hoedje schrok en 
zenuwachtig zei: "Zeg, weet U wel dat het nu geen 
bezoekuur is? Maar zeg me eens eerst; hoe moet ik u 
eigenlijk aanspreken?" "Noem mij maar Vader", zei 
God, en dat klonk heel vriendelijk. "Maar mijn vader is 
verschrikkelijk autoritair", zei een jonge verpleger die 
net voorbijkwam, "en hij begrijpt mij helemaal niet. Ik 
kan beslist niet met hem praten". 
"Tja", zei God, "dat is vervelend. Weet je zeker dat je 

zelf helemaal vrijuit gaat?... Maar, hoe dan ook, je mag 
ook gerust Moeder tegen me zeggen, want zelfs al zou 
een moeder haar kind verloochenen, ik laat jou nooit in 
de steek". 
"Mijn moeder heeft mij wel in de steek gelaten", zei een 
jeugdige patiënte die in haar ochtendjas over de gang 
wandelde; "ze is er met een ander vandoor gegaan en ze 
hebben mij in een tehuis gestopt". "Onbegrijpelijk dat 
zoiets onder mensen voorkomt", zei God "en je bent nog 
wel zo'n lief kind... Noem mij dan maar liefste, want ik wil 
alles voor je zijn". 
"Jawel", zei een vrouw op de kamer naast de zusterpost, 
want ze had alles gehoord, "jawel, ik meende het zo, 
toen ik mijn man liefste noemde, twintig jaar geleden. 
Maar nu snauwt hij mij af. Ik ben niet meer dan z'n 
dienstmeisje en kinderjuffrouw". 
"Dan weet ik het ook niet meer", zuchtte God, "dan is er 
blijkbaar geen mensennaam voor mij te vinden, waarmee 
iedereen mij zou kunnen noemen". 
Aan het einde van de gang was er gerammel en een 
stem riep:" eten". "Ik moet opstappen", zei God. "Maar u 
vroeg hoe u Mij moest aanspreken, zuster. Zeg maar 
Vader of Moeder of Liefste of net wat uw hart u ingeeft. U 
mag ook gewoon God tegen me zeggen. Het doet er niet 
toe, als jullie maar proberen zoveel mogelijk waar te ma-
ken wat ik ben: Liefde". En weg was Hij. 
 
WIJZIGING VAN PLANNEN 
Processies, openluchtmis, federatiemis, het zit er de ko-
mende maanden nog niet in. Corona gooit nog steeds 
roet in het eten! Daarom zullen we de komende tijd ge-
woon het schema van de Eucharistievieringen volgen 
zoals we dat gewoon zijn.  
Op 13 juni was er een 
"federatiemis" gepland waar-
bij tevens het 40-jarig pries-
terjubileum van pastoor 
Creemers gevierd zou wor-
den. Zijn priesterwijding 
vond plaats op 13 juni 1981 
in de kathedraal van Roer-
mond. Maar ook die jubile-
umviering zal uitgesteld 
moeten worden. De verschil-
lende parochiekoren koren 
kunnen immers niet geza-
menlijk repeteren; we mo-
gen maar een beperkt aantal 
mensen ontvangen in onze 
kerk en een receptie is al 
helemaal niet mogelijk. Mis-
schien lukt het later in het jaar wel nog om het feest te 
vieren. We zullen moeten afwachten! 
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