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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 

SANDALEN EN SACRAMENTSDAG 
Van mensen die kritisch zijn tegenover het geloof hoor je 
wel eens de opmerking: "Dat gaat er bij mij niet in. Hoe 
kan dat brood en die wijn in de H. Mis plots veranderen 
in Lichaam en Bloed van Christus?" Veel tijdgenoten, 
ook mensen die zich christen noemen, redeneren zo. 
Brood en wijn die in het lichaam en het bloed van Chris-
tus veranderen? Met ons verstand is dat gewoon niet te 
begrijpen. Maar van de andere kant moeten we probe-
ren het begrijpen, want anders heeft het feest van van-
daag, Sacramentsdag, geen enkele zin. 

Ik vertel u graag een verhaal 
van mijn heeroom, pater Leo, 
een Kapucijn die in 1965 op 
31 mei in Congo samen met 
30 andere missionarissen 
door rebellen werd vermoord 
na 9 maanden gevangen-
schap. Hij was toen 40 jaar. In 
1960 was hij voor de eerste 
en enige keer voor 6 maan-
den teruggekeerd naar Bel-
gië, naar het huis van zijn 
moeder, mijn oma. Oma had 
een hondje, "Poetsie", een 
klein lief beestje dat nooit 
agressief was. Pater Leo 
droeg zoals alle kapucijnen 

sandalen die hij 's avonds naast de kachel zette. Het 
hondje van mijn oma ging dan boven op de sandalen 
liggen en niemand – behalve pater Leo – kon in de buurt 
van de sandalen komen of hij begon te grommen en liet 
zijn tanden zien. Toen Pater Leo weer naar zijn missie in 

Congo vertrok liet hij zijn oude sandalen bij oma achter. 
Ze werden in een doos op zolder bewaard. Maar nadat 
hij vermoord was, werden al zijn spullen weer van de 
zolder gehaald, ook zijn sandalen. En Poetsie reageer-
de net zoals vroeger. Hij ging boven op de sandalen 
liggen en gromde als iemand in de buurt kwam. Voor 
ons was het alsof Pater Leo weer in ons midden was. 
Zijn sandalen waren geen gewone sandalen meer, 
maar een teken, een levend teken van zijn aanwezig-
heid. Ze spraken van hem, van zijn leven en zijn dood. 
De karakteristieke kleur en geur van de sandalen en 
reactie van de hond maakten dat Pater Leo in ons leven 
nog steeds aanwezig was. 
Er zijn in ons leven tekenen die een grotere werkelijk-
heid omvatten dan die, die we met onze ogen kunnen 
zien.  En het is juist van die werkelijkheid en van dat feit 
dat ook God gebruik maakt.  
Als brood en wijn naar het altaar worden gebracht en er 
bij het eucharistisch gebed wordt verteld hoe Jezus te-
rechtgesteld werd en hoe God Hem uit de dood heeft 
opgewekt; als wij voor de communie het brood breken, 
het uitdelen en ontvangen, dan gedenken we niet alleen 
iets wat 2000 jaar geleden is gebeurd. Neen, dan wordt 
die gebeurtenis van toen weer levend en tegenwoor-
dig. De gekruisigde en verrezen Christus komt zelf le-
vend in ons midden, met alle liefde, genegenheid en 
barmhartigheid die Hij aan ons mensen geeft.    
Van de buitenkant zien wij, net als bij de sandalen, al-
leen brood en wijn. Maar voor diegenen die verder kij-
ken, die hun hart laten beroeren, is Jezus zelf aanwezig. 
In die uitwendige tekenen van brood en wijn geeft Hij 
zichzelf, geeft Hij ons zijn leven.   
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 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  

Maandag 7 juni: 

09.00u: voor de kinderen uit gebroken gezinnen  

Dinsdag 8 juni: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: om de moed om getuigenis te geven van ons 
geloof 

Vrijdag 11 juni: H. Hart van Jezus 

09.00u: ter ere van het H. Hart 

Zondag 13 juni: 11
e
 zondag door het jaar 

11.00u: uit dankbaarheid bij het 40-jarig priesterjubileum 
pastoor Creemers ~ Gest Jrd Huub Vrancken ~ 
1

e
 Jrd Corrie Wilms-Puts   

Misdienaar: Krista  

OVERLEDEN 
Op 22 mei overleed in Maastricht onze parochiaan Os-
car van den Heuvel van de Neutrale Hoek. Hij werd 62 
jaar. Dat God hem rust en vrede geeft in zijn hemels rijk. 
We bidden ook om troost en kracht voor hen die hij ach-
terlaat. 

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 6 juni: Sacramentsdag 

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie   

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

Woensdag 9 juni: H. Efrem, diaken 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in de kerk 

 Gest Jrd Hein Vogels   

Zondag 13 juni: 11
e
 zondag door het jaar 

09.30u: uit dankbaarheid bij het 40-jarig priesterjubileum 
pastoor Creemers   

LORETOKAPEL TERGOUWEN 
Vanaf nu is de Loretokapel in Tergouwen niet alleen de 
hele dag geopend voor een gebed of een moment stilte, 
er is nu ook de mogelijkheid om een kaars aan te steken 
bij O.L. Vrouw. 
De kosten voor het pas geplaatste hekwerk, de kaarsen-
standaard en de eerste lading kaarsen werden bekostigd 
door de Rozenkransbroederschap, terwijl de heren Henk 
Welters en Ton van Montfort niets in rekening hebben 

gebracht voor de 
werkuren die zij 
besteed hebben 
aan het maken van 
het hekwerk! 
Heel hartelijke 
dank, zowel aan de 
makers van het 
hekwerk als aan de 
Rozenkransbroe-
derschap! 



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 5 juni: Sacramentsdag 

19.15u: Gest Jrd Truus Herfs  

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zaterdag 12 juni: 11
e
 zondag door het jaar 

19.15u: uit dankbaarheid bij het 40-jarig priesterjubileum 
pastoor Creemers   

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 5 juni: Sacramentsdag  

18.00u: Elisabeth Seegers ~ Jrd Jan Lebesque   

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zaterdag 12 juni: 11
e
 zondag door het jaar  

18.00u: 1
e
 Jrd Hub Vleeshouwers ~ Piet Vleeshouwers  

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 6 juni: Sacramentsdag 

11.00u: voor allen die werkzaam zijn in de zorg en in 

het voorbije jaar het beste van zichzelf gege-

ven hebben 

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zondag 13 juni: 11
e
 zondag door het jaar 

10.00u: Miep Klesman en kleinzoon Peter Klesman ~ 
Piet Frolichs, ouders Paulissen-Hendriks en 
Twan Hermans ~ Jrd Gerard Damen en Ger-
trudis Stams  

 

 

 

125 JAAR ANNAKAPEL 
Uiteraard hopen we 
dat we op 26 juli het 
feest van de H. Anna 
en Joachim kunnen 
vieren met de traditi-
onele H. Mis bij de 
kapel en wellicht ook 
aansluitend een pro-
cessie kunnen hou-
den. Naar alle waar-
schijnlijkheid zal het 
125-jarig bestaan 
van de kapel luister 
bijgezet worden door 
de aanwezigheid van 
hulpbisschop Mgr. E. 
de Jong.  



VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN VANAF 5 JUNI 
 De kerken van Stevensweert, Ohé en Laak, Brachterbeek en Linne mogen nu 53 gelovigen 

welkom heten.  
 De kerk van Maasbracht mag 100 gelovigen ontvangen 
 Vandaar dat u zich niet meer hoeft aan te melden! 
 Maar: kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft 
 Desinfecteer uw handen als u binnenkomt en vóór u de H. Communie ontvangt 
 draag een mondkapje tot u op uw plaats zit 
 ga op de met een sticker aangeduide plaatsen zitten 
 houd anderhalve meter afstand 

VORMSEL 

Nadat de Vormselvieringen in onze federatie enkele 
keren zijn uitgesteld, is het nu toch eindelijk zover! Op 
15, 16 en 17 juni komt hulpbisschop Mgr. E. de Jong 
naar Maasbracht om het sacrament toe te dienen aan 
een aantal kinderen van Linne (15 juni), Stevensweert 
en Ohé en Laak (16 juni) en Maasbracht en Brachter-
beek (17 juni). Omdat er nog steeds 
"coronabeperkingen" gelden, zijn de vieringen alleen 
bestemd voor de vormelingen, hun ouders, broertjes 
en zusjes en enkele genodigden.    

SACRAMENTSDAG 

Karl May is de schrijver van spannende jongensboe-
ken uit mijn kinderjaren. Hoofdrolspelers daarin waren 
Old Shatterhand en de indiaan Winnetou. Die twee 
gingen voor elkaar door het vuur. Ze hadden hun 
vriendschap bezegeld door een sneetje te maken in 
elkaars arm en hun bloed met elkaar te vermengen. Zo 
werden zij, bloedverwanten, bondgenoten, vrienden 
voor het leven.  

Wanneer Mozes aan het volk de tien geboden van 
God voorleest, zegt hij: "Als jullie trouw zijn aan deze 
regels, dan zal God trouw zijn aan jullie." En terwijl hij 
het volk met het bloed van een offerdier besprenkelt 
zegt Mozes: "Dit is het bloed van het verbond dat de 
Heer met u sluit." Zo werden God en het volk van Isra-
ël bloedverwanten, bondgenoten, vrienden voor het 
leven. 

Eeuwen later, nadat Israël zo vaak ontrouw was gewor-
den aan dat verbond, kwam Jezus, de Zoon van God. Hij 
was een echte bondgenoot van de mensen. Hij hield zich 
aan de weg die God in zijn geboden had gewezen. Hij 
was brood voor hen die hongerden naar leven hunkerden 
naar liefde. Hij was drinken, bron van levend water voor 
hen die dorstten naar geluk. Zijn leven lang gaf Hij zich 
weg. Hij eerde God door eerbiedig om te gaan met de 
mensen, allerlei mensen, vooral de minsten. Door de 
keuze die Hij maakte bracht Hij zijn eigen leven in ge-
vaar. Godsdienstige leiders voelden zich bedreigd door 
zijn manier van denken en doen. Veel mensen liepen met 
Hem weg. Daarom vormde Hij een bedreiging voor Fari-
zeeën en Schriftgeleerden en werd Hij verdacht gemaakt, 
een oproerkraaier genoemd. En Hij die anderen nieuw 
leven gaf, verloor daardoor zelf zijn leven. Hij werd ge-
slachtofferd. 

De avond voor zijn dood vierde Hij met zijn vrienden Pa-
sen. Aan tafel herdachten ze hoe God indertijd een ver-
bond gesloten had met Mozes en het volk van Israël en 
hoe dit verbond bezegeld was met het bloed van een 
offerdier. Het bloed van het Oude Verbond. 

Bij dat gedenk-
waardige Laatste 
Avondmaal nam 
Hij brood en be-
ker. Hij brak het 
brood en gaf het 
aan hen die ver-
langden naar le-
ven, die hunker-
den naar geluk en 
vrijheid. En terwijl 
Hij het brood uit-
deelde zei Hij: 
"Dit is mijn li-
chaam, dat voor 
jullie gegeven 
wordt." Dit is mijn 
leven, dit ben Ikzelf ten voeten uit. En zo moeten jullie 
ook zijn: gegeven mensen, mensen die bereid zijn zich-
zelf weg te cijferen en weg te schenken voor het geluk 
van de anderen. 

En daarna nam Hij de beker, reikte die aan hen over ter-
wijl Hij zei: "Dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe en 
altijddurende verbond." Het is mijn leven, mijn levens-
kracht. Ik offer het voor jullie. Als je ervan drinkt word je 
mijn bloedverwant, mijn bondgenoot. Maar als mijn bond-
genoot moet je dan ook doen wat Ikzelf gedaan heb: je 
geven voor de anderen. 

Telkens wanneer wij het eucharistische brood, het Li-
chaam van Christus, delen en eten, worden wij gesterkt, 
maar er wordt ons ook gevraagd de honger te helpen 
stillen naar het geluk dat zoveel mensen nog ontbreekt. 



En elke keer dat wij de beker drinken, schenkt Hij ons 
zijn levenskracht, en vraagt Hij ons, als zijn bondgeno-
ten en bloedverwanten, hen te drinken te geven die 
dorsten naar een menswaardig bestaan. 

Pastoor L. Creemers 

 

PIE PELICANE 

"Pie Pelicane, Jesu Domi-
ne" zo noemt de heilige 
Thomas van Aquino de 
Heer. Vroeger dachten de 
mensen dat de pelikaan, 
wanneer hij geen voedsel 
meer kan vinden voor zijn 
jongen, zichzelf met zijn 
bek tot bloedens toe in 
zijn borst pikte om zo met 
zijn bloed zijn jongen te 
voeden, desnoods ten 
koste van zijn eigen le-
ven. Het is slechts een 
legende, maar wel een 
legende die ons meteen 
aan Christus doet denken 
en die daarom ook vaak in kerken of op een kazuifel 
wordt afgebeeld. De Heer heeft aan het kruis immers 
werkelijk zijn zijde laten openen, zodat er bloed en wa-
ter uitvloeiden.   

Het water van het doopsel en het bloed van de Eucha-
ristie heeft Hij ons gegeven, opdat wij altijd gevoed 
zouden worden op onze tocht naar het eeuwig leven. 
Daarom noemen we de Eucharistie ook de hoogste 
gave die we hebben: het Allerheiligste. Veel dingen in 
deze wereld zijn ons heilig, maar het Allerheiligste is 
voor ons de liefdevolle Aanwezigheid van de Heer in 
ons midden in de gedaante van brood en wijn. Om aan 
Jezus' wens te voldoen en Hem te blijven gedenken, 
vieren we steeds opnieuw – totdat Hij wederkomt – de 
gedachtenis van zijn liefde: de heilige Eucharistie.  

PASTOOR HARRY QUAEDVLIEG  

NIEUWE VICARIS-GENERAAL  

Pastoor Lic. Harry Quaedvlieg van Geleen wordt de 
nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Roermond. 
Bisschop Harrie Smeets heeft hem per 1 juli in die 
functie benoemd. Hij volgt vicaris-generaal Mgr. René 
Maessen op die aan het einde van dit jaar met emeri-
taat gaat. 

De vicaris-generaal is na de bisschop de belangrijkste 
bestuurder van een bisdom en in voorkomende geval-

len de plaatsvervanger van de bisschop. Tot de porte-
feuille van de vicaris-generaal behoort naast het alge-
meen bestuur van het bisdom het personeelsbeleid met 
het benoemen van priesters, leden van kerkbesturen en 
dekenale besturen, alsmede het beleid ten aanzien van 
herstructurering van parochies. Daarnaast valt in het bis-
dom Roermond nog een aantal andere beleidsterreinen 
onder verantwoordelijkheid van de vicaris-generaal, zo-
als de categoriale zielzorg, de contacten met religieuzen, 
oecumene en interreligieuze dialoog. 

De nieuwe vicaris-generaal Harry Quaedvlieg (Sittard, 
1969) volgde de priesteropleiding aan het Grootsemina-
rie Rolduc in Kerkrade. Hij werd in 1994 door oud-
bisschop Frans Wiertz tot priester gewijd. Hij werkte als 
kapelaan in Heerlen en Blerick en was korte tijd aalmoe-
zenier voor het jongerenwerk in het bisdom. Tussen 1997 
en 2003 studeerde Quaedvlieg dogmatiek in Rome. 
Daarna ging hij aan de slag als docent aan het grootse-
minarie Rolduc en als pastoor in Geleen, aanvankelijk 
van de samenwerkende parochies in de wijk Lindenheu-
vel en later als pastoor van alle negen parochies in Ge-
leen, die onder zijn leiding fuseerden tot één nieuwe 
stadsparochie Geleen. 

Quaedvlieg is daarnaast ook betrokken bij de bedevaart-
organisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Onlangs 
werd hij geïnstalleerd als lid van het kathedraal kapittel 
van het bisdom Roermond, het belangrijkste adviesor-
gaan van de bisschop. 

In verband met zijn nieuwe functie legt Quaedvlieg zijn 
pastorale taken in Geleen neer. Hij gaat in Roermond of 
omgeving wonen en wil daar ook als assistent in een pa-
rochie zijn diensten aanbieden. Met ingang van 1 juli 
neemt Quaedvlieg de portefeuille herstructurering over 
van scheidend vicaris-generaal Maessen. De andere ta-
ken worden in de maanden daarna overgedragen.  

 

EXPOSITIE 200 JAAR PATER KAREL 

In Munstergeleen is vanaf deze zomer een thema-
expositie te zien, geïnspireerd op het leven en werk van 
de heilige pater Karel Houben. Het is dit jaar 200 jaar 
geleden dat hij in Munstergeleen werd geboren en 300 
jaar geleden dat de orde van de passionisten, waartoe 
pater Karel behoorde, werd gesticht. Negen leden van de 
Limburgse Kunstkring zijn gevraagd om in het kader hier-
van werk in het geboortehuis van Karel Houben tentoon 
te stellen. De expositie is te zien tot en met 6 januari 
2022. Openingstijdens zijn steeds afhankelijk van de ac-
tueel geldende coronamaatregelen. Kijk daarvoor 
op www.paterkarelkapel.nl 

 

 

 

Foto: John Peters 

http://www.paterkarelkapel.nl/

