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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 

THERAPIE BIJ ONZE LIEVE HEER 
Herhaaldelijk wordt aan mij gevraagd hoe het nu met mij 
gaat. Gelukkig kan ik zeggen dat het goed gaat, maar 
dat het een weg was van geduld en nog eens geduld. 
Na een uitglijer op de gevallen sneeuw was er eerst het 
bovenbeen dat wekenlang bleef opspelen. Uiteindelijk is 
deze pijn verdwenen als sneeuw voor de zon door ingrij-
pen van de fysiotherapeut. Dacht ik het eigenlijk wel ge-
had te hebben begon ineens de rug op te spelen. Geluk-
kig was ik bij de fysiotherapeut in goede handen en met 
de nodige oefeningen komt het wel goed. Intussen ben 
ik ook ingeënt tegen het coronavirus. Maar dit ging niet 
zonder slag op stoot. Het prikje op zich stelde niets voor 
maar de weg naar de priklocatie in Geleen was een hel. 
Nog maar net op de autosnelweg doemde een file voor 
me op. Er zat niets anders op dan aan te schuiven. Tot 
aan de afslag Roosteren, toen had ik er genoeg van. 
Dan maar binnendoor. Echter, ook op de randwegen 
was het aanschuiven. Waarschijnlijk hadden er meer het 
idee opgevat de autosnelweg te mijden.  
Omdat ik toch niet snel vooruit kon had ik alle tijd om 
eens rustig na te denken en tot de conclusie te komen 
dat al het bovenstaande ook 
in ons geestelijk leven voor-
komt. Gelukkig zijn we als 
mens niet volmaakt maar dat 
brengt wel met zich mee dan 
we op zijn tijd een uitglijer 
maken. Misschien dat we met 
veel inspanning, geduld en 
volharding ons kwaaltje, onze 
uitglijer de baas zijn gewor-
den, dan kan ik u verzekeren 

dat op een andere plaats weer een 'kwaaltje' opduikt. 
De kwade, Gods tegenspeler, die weet altijd wel een 
plek te vinden waar hij ons raken kan. Voor ons zit er 
niets anders op dan waakzaam te blijven, alert te blij-
ven. We weten ook wel hoe het gaat. Eén moment van 
onoplettendheid en de kwade heeft in ons leven vrij 
spel.  
Op geestelijk vlak hebben wij ook een zekere vorm van 
therapie nodig. We kunnen ons toevertrouwen aan 
Gods Woord of aan het voorbeeld van mensen die we 
zalig of heilig mogen noemen. Hiernaast kennen we ook 
het bekennen van onze uitglijers, onze tekortkomingen 
en deze uit te spreken tegenover onze hemelse Vader. 
Hiervoor hebben we het mooie sacrament van de verge-
ving, het sacrament van de biecht. Maar wat zien we? 
Velen nemen liever hun toevlucht tot psychologen en 
psychiaters terwijl het luchten van je hart tijdens de 
biecht ook helend kan zijn, zowel op geestelijk als op 
lichamelijk gebied. Misschien dat we er aarzelend voor 
zijn, dat we schoorvoetend voortgaan. U kent het wel: 
uw gedachten zeggen: "Ik zou eigenlijk…", maar op de 
één of andere manier wordt de stap niet gezet. Nu kun-

nen we wel gaan 'vluchten' door 
binnenwegen te nemen, het zal 
vaak niet helpen. We zullen onszelf 
tegen blijven komen terwijl de om-
standigheden vaak ook niet veran-
deren. Laten we eens bij God aan-
schuiven, ons hart bij Hem luchten. 
Misschien dat u dan tot de conclusie 
komt dat er soms geen betere thera-
pie en bescherming te vinden is. 
Kapelaan J. Boon 

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 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  

Maandag 14 juni: H. Lidwina, maagd 

09.00u: voor langdurig zieken 

Dinsdag 15 juni: 

19.00u: toediening van het sacrament van het Vormsel 
aan een aantal kinderen van Linne door Mgr. E. 
de Jong 

Woensdag 16 juni: 

19.00u: toediening van het sacrament van het Vormsel 
aan een aantal kinderen van Stevensweert en 
Ohé en Laak door Mgr. E. de Jong 

Donderdag 17 juni: 

19.00u: toediening van het sacrament van het Vormsel 
aan een aantal kinderen van Maasbracht en 
Brachterbeek door Mgr. E. de Jong 

Vrijdag 18 juni: 

09.00u: voor hen die het geloof verkondigen 

Zondag 20 juni: 12
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Jac en Liny Houben (C) ~ Oda van Hegelsom-
Smeets (C) ~ Jrd Bertha Caris-Halmans  

Misdienaar: Krista  

13.30u: Doopsel van Jinthe Maessen 

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 13 juni: 11
e
 zondag door het jaar 

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

Woensdag 16 juni: 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in de kerk 

Zondag 20 juni: 12
e
 zondag door het jaar 

09.30u: Gest Jrd Harie en Lies Mestrom-Linssen, zoon 
Frans en dochter Marga ~ Jrd Jan Welters en 
dochter Harriëtte ~ Billa Linssen-Houben (v.w. 
de Rozenkransbroederschap)  

VORMSEL: GEBED BIJ DE HANDOPLEGGING 
Almachtige God, Vader  
van onze Heer Jezus Christus  
Gij hebt deze jongens en meisjes  
herboren doen worden  
uit water en heilige Geest 
en bevrijd uit de macht van de zonde. 
Wij bidden U: 
Zend over hen de heilige Geest, de Trooster, 
schenk hun de Geest  
van wijsheid en verstand: 
de Geest van inzicht en sterkte, 
de Geest van kennis,  
van ontzag en liefde voor Uw Naam 
door Christus onze Heer. 
Amen. 
 



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 12 juni: 11
e
 zondag door het jaar 

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

Dinsdag 15 juni: 

19.00u: toediening van het sacrament van het Vormsel 
aan een aantal kinderen van Linne door Mgr. E. 
de Jong in de kerk van Maasbracht 

Zaterdag 19 juni: 12
e
 zondag door het jaar 

19.15u: voor onze zieken 

OVERLEDEN 
Op 29 mei ging onze parochiane Els Reijners-Graef van 
Oeverzicht plots van ons heen. Zij werd 76 jaar. Moge 
God haar nu rust en vrede geven in het eeuwig leven. 
Wij bidden de Heer ook om troost voor de familie die 
achterblijft.  

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 12 juni: 11
e
 zondag door het jaar  

18.00u: 1
e
 Jrd Hub Vleeshouwers ~ Piet Vleeshouwers  

Woensdag 16 juni: 

19.00u: toediening van het sacrament van het Vormsel 
aan een aantal kinderen van Stevensweert en 
Ohé en Laak door Mgr. E. de Jong in de kerk 

van Maasbracht  

Zaterdag 19 juni: 12
e
 zondag door het jaar  

18.00u: uit dankbaarheid bij het 40-jarige priesterjubileum 
van pastoor Creemers ~ Gest Jrd Herman van 
Ool, Peter van Ool en Elisabeth Smeets en Ca-
tharina Minkenberg ~ overleden familie Hendrik 
Seegers-Rutten  

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 13 juni: 11
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Miep Klesman en kleinzoon Peter Klesman ~ 
Piet Frolichs, ouders Paulissen-Hendriks en 
Twan Hermans ~ Jrd Gerard Damen en Ger-
trudis Storms  

Woensdag 16 juni: 

19.00u: toediening van het sacrament van het Vormsel 
aan een aantal kinderen van Stevensweert en 
Ohé en Laak door Mgr. E. de Jong in de kerk 

van Maasbracht  

Zondag 20 juni: 12
e
 zondag door het jaar 

11.00u: uit dankbaarheid bij het 40-jarige priesterjubileum 
van pastoor Creemers ~ Gest Jrd overleden ou-
ders Houben-Storms en zonen Jan en Gerard  

VORMSELS 
De vormsels vinden allemaal plaats in de kerk van 
Maasbracht omdat daar ruimte genoeg is om ons aan de 
coronamaatregelen te houden.  



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 

MIJMERINGEN BIJ 40 JAAR PRIESTERSCHAP 
In ons gezin (vier jongens en twee meisjes) was het 
geloof iets heel vanzelfsprekends. Bidden voor en na 
het eten; morgengebed en avondgebed. En de jon-
gens werden natuurlijk allemaal misdienaar. Dat bete-
kende: elke morgen om 6 uur op en om 7 uur de Mis 
dienen – in de kerk of in de kapel. Voor begrafenissen 
en huwelijken kregen we vrij van school. Dat was mooi 
meegenomen. Mijn vader had twee zussen in het 
klooster; mijn moeder twee broers die pater Kapucijn 
waren. We schreven hun brieven met Kerstmis en Pa-
sen, want zelf mochten ze in die tijd niet of nauwelijks 
naar huis komen. 
Toen ik in groep 6 zat – ik was toen een jaar of 10 – 
werd een van mijn heerooms die missionaris was in 
Congo, gevangengenomen en samen met 30 andere 
paters en een aantal zusters opgesloten in een kleine 
ruimte. Ze kregen weinig eten en werden gedwongen 
om te werken voor de Simba's, een rebellenbeweging 
die Congo onveilig maakte. Na negen maanden ge-
vangenschap werden de paters op wrede wijze ver-
moord en in een rivier voor de krokodillen gegooid. De 
zusters die de moordpartij gelukkig overleefden getuig-
den dit later. Ze vertelden ook dat Pater Leo er altijd de 
moed in hield en met zijn humor ook zijn medegevan-
genen wist op te beuren.  

Voor mij was pater Leo een held en martelaar. Iemand 
die je wil navolgen. Maar in de tijd dat ik naar het colle-
ge ging was er een grote crisis in de Kerk. Heel veel 
priester traden uit het ambt – ook priesters die ik kende 
en in wie ik vertrouwen stelde. Ik zei tegen mezelf: "Als 
zij dat niet kunnen volhouden, dan zal dat mij ook wel 
niet lukken". Het ideaal werd opgeborgen. Ik ging naar 
Antwerpen om Maatschappelijk Werk te studeren. 

Maar in het laatste jaar van die opleiding kwam toch weer 
het verlangen terug om priester te worden, maar dat wil-
de ik wel met een gedegen opleiding doen. Dus meldde 
ik me bij Mgr. Gijsen en in september 1975 begon ik met 
de seminarieopleiding in Rolduc. Na zes jaar, op 13 juni 
1981 werd ik priester gewijd in de kathedraal van Roer-
mond en op 14 juni droeg ik mijn eerste H. Mis op in 
Opitter (bij Bree). Het hele dorp was prachtig versierd! 

Ik werd achtereenvolgend kapelaan in Weert, pastoor in 
Hoogvonderen (Roermond), in Elsloo en in Nederweert. 
In 1995 werd ik benoemd in Maasbracht en later kwamen 
daar achtereenvolgens Stevensweert, Linne, Brachter-
beek en Ohé en Laak bij.  
Het kerkelijk leven is in de voorbije 40 jaar wel flink ver-
anderd! In Elsloo had ik nog zo'n 100 doopjes per jaar, 
evenveel communicantjes, veel huwelijken en uitvaarten. 
Toen ik in Maasbracht kwam, was daar nog elke zater-
dagavond een H. Mis en twee op zondagmorgen. Nu is 
er één H. Mis per weekend in elk van de vijf parochies 
van onze federatie. En de vraag is of dat in de toekomst 
zo zal blijven. Het aantal kerkgangers is immers flink ge-
daald en ook de belangstelling voor doopsel, vormsel, 
huwelijk en uitvaart is drastisch afgenomen.  
Dat kan soms frustrerend zijn! De Kerk in West-Europa 
lijkt stervend te zijn en als priester lijk je dan op iemand 
die een stervensproces aan het begeleiden is. En de hele 
coronacrisis lijkt dit proces nog te versnellen. Ik probeer 



me bij dit alles te 
spiegelen aan onze 
lieve Heer. Toen Hij 
aan het kruis hing, 
hadden de meesten 
Hem verlaten, zelfs 
een deel van zijn 
leerlingen. Onder 
het kruis stonden 
maar een paar men-
sen om te waken en 
te bidden.  
Maar uiteindelijk is 
het Pasen gewor-
den! Jezus is verre-
zen en Hij heeft zijn 
weggelopen leer-
lingen vergeven. Ik 
reken erop dat ook 
de Kerk in de toe-
komst weer zal ver-

rijzen, dat er nieuw leven zal komen. Maar in die tus-
sentijd moet er wel een groepje mensen zijn dat waakt 
en bidt, dat zijn best blijft doen om het geloof levend te 
houden. En daar wil ik graag bij horen! U ook, hoop ik!   
Pastoor L. Creemers 
 
THEOLOGENCOMMISSIE ERKENT WONDER  
TITUS BRANDSMA 
Titus Brandsma, de Nederlandse karmeliet die in 
Dachau werd vermoord, werd in 1985 als martelaar 
zalig verklaard. 

De theologische commissie van de Congregatie voor 
de Heiligverklaringen heeft de medisch onverklaarbare 
genezing van een Amerikaanse karmeliet in 2004 on-
langs erkend als wonder op voorspraak van de zali-
ge Titus Brandsma. Daarmee komt de heiligverklaring 
van de Nederlandse hoogleraar, journalist en rector 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen een stap dich-
terbij. 
De miraculeuze genezing van pater Michael Dris-
coll was in november 2020 ook al door de medische 
commissie van de congregatie als wetenschappelijk 
onverklaarbaar erkend. De theologische commissie 
erkende tijdens haar zitting van 25 mei dat de gene-
zing als een heilzaam teken van God kan worden be-
schouwd en dat er een verband bestaat tussen de ge-
nezing en het aanroepen van de zalige Titus Brands-
ma. Als dat advies ook wordt erkend door de kardina-
len en bisschoppen die het dossier bestuderen, dan 

kan de paus daarna groen licht geven voor de heiligver-
klaring. 
In de jaren 1930 heeft Titus Brandsma bij vele gelegen-
heden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opko-
mende nationaalsocialisme. In de eerste bezettingsjaren 
verzette hij zich vooral via onderwijs en journalistiek. Op 
19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd. 
Via verschillende gevangenissen kwam hij in het concen-
tratiekamp van Dachau terecht, waar hij op 26 juli 1942 
overleed. Het verzoek tot heiligverklaring is ingediend 
door de internationale karmelietenorde, waartoe pater 
Brandsma behoorde. Brandsma werd in 1985 door 
paus Joannes Paulus II uitgeroepen tot martelaar en op 3 
november van dat jaar zalig verklaard. 
Bron: kro-ncrv.nl/karmel.nl  
 
GEBED 
 

Ik wil sterren laten oplichten 

Heer, 

om de wereld mooier te maken 

wil ik ‘s nachts sterren laten oplichten. 

Een ster van een blik 

die licht brengt in het hart van mensen 

naar wie niemand omziet. 

Een ster van wat aandacht 

die het hart verwarmt van hen 

die niemand de moeite waard vindt. 

Een ster van een opgewekt woord 

met bemoediging, dankbaarheid en tederheid. 

Een ster van dienstbaarheid 

door open, werkzame en gevouwen handen. 

Een ster van een heerlijke geur 

om volop van het leven te genieten, 

om de wonderen rondom ons te smaken. 

Heer, slechts enkele sterretjes  

wil ik laten oplichten 

om de wereld naar U toe te leiden.  

 
Danielle SKIAKY  
(Danielle Skiaky was eerst actief als schooldirectri-
ce en werd nadien medewerkster voor catechese 
en schoolpastoraal in het bisdom Marseille). 

FOTO: Titus Brandsma © Karmelieten 


