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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:
KAPELAAN:

L. Creemers
Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 0475-468250
(b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
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

STRAFFE TAAL (Marcus 9, 38-43.45.47-48)
"Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven: hak ze af. En uw oog: ruk het uit!" Het is
voor iedereen wel duidelijk dat we deze woorden van Jezus niet letterlijk moeten nemen.
Dat hebben ook de apostelen niet gedaan.
Trouwens, het letterlijk uitvoeren van deze
woorden, zou ons niet veel helpen. Want wat
zou het ons baten een oog uit te rukken? De begeerte zit
immers niet in onze ogen, maar in ons hart. En wat zou
het ons baten een hand af te hakken? De bekoring om
te slaan of te stelen ligt immers niet in onze handen,
maar in ons hart. Letterlijk moeten we deze woorden dus
niet opvatten, maar ze klinken al hard genoeg als we ze
figuurlijk nemen. Waar het Jezus om gaat is dat er geen
goedkope compromissen mogelijk zijn als het gaat om
de keuze vóór God of tegen God. We moeten zelfs de
kostbaarste dingen weten op te offeren als de definitieve
keuze voor God in gevaar komt. Jezus wil ons bewust
maken wat er eigenlijk op het spel staat.
Welke offers brengen we niet wanneer het gaat om het
verwerven van tijdelijke dingen zoals carrière maken, het
bouwen van een huis of het kopen van een auto? Maar
wat hebben we ervoor over om het einddoel van ons
leven te bereiken? Welke offers willen we brengen om
het eeuwig geluk binnen te gaan?
"Het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen." Dat is harde, maar begrijpelijke taal. Wie van
ons zou aarzelen om een zieke voet te laten amputeren
als de dokter ons verzekert dat we daardoor 10 jaar lan-

ger kunnen leven? Jezus is zo streng omdat het verlies van God en van het eeuwig
leven het ergste is wat een mens kan overkomen. Een oude volkswijsheid zegt terecht: "Geld verloren, veel verloren; eer
verloren, meer verloren; God verloren, al
verloren." Wie een sterk geloof heeft en
een eerlijk geweten, is er zich van bewust
dat God veel offers van een mens kan vragen, ja zelfs
tot het offer van zijn leven toe, als het gaat om Hem en
om zijn Rijk. De martelaren hebben dat alle eeuwen
door bewezen.
De woorden van Jezus kunnen ons zwaar vallen. Wij
houden niet van stevige standpunten. Wij willen niet
fanatiek genoemd worden. We willen sympathiek overkomen. Daarom zijn wij spontaan altijd op zoek naar
compromissen, naar de gemakkelijkste oplossing, de
weg van de minste weerstand. Ons kenmerk is middelmatigheid en oppervlakkigheid. We maken ons eigen
evangelie dat ons laat leven op onze middelmatige manier en dat ons geen pijn en moeite kost. En zo blijven
we schipperen tussen God en onszelf. Maar dat kan niet
blijven duren. U kent het verhaaltje van die ezel die midden tussen twee hooihopen staat. Omdat hij niet kan
kiezen van welke hoop hij het eerste zal eten, valt hij op
den duur dood van de honger. Ook wij zullen moeten
kiezen tussen God en ons gemakkelijk leventje. En
daarbij mogen we die andere woorden van Christus laten spreken: "Wie zijn eigen leventje wil redden, die zal
het verliezen. En wie bereid is zijn gemakkelijk leventje
op te geven, die zal het ware leven vinden."
Pastoor L. Creemers

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

collecte voor het onderhoud van de kerk

Zondag 26 september: 26e zondag door het jaar

Misdienaar: Krista

11.00u: uit dankbaarheid bij het 65-jarig huwelijksjubileum van Bert en Thea de Bot-Snellens

Misdienaar: Krista
Maandag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester
09.00u: voor mensen die lijden onder onvrijheid, armoede en achterstand
Dinsdag 28 september: H. Laurentius Ruiz en gezellen,
martelaren
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor de vervolgde christenen
Vrijdag 1 oktober: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd
en kerklerares
08.40u: Rozenhoedje
09.00u: voor roepingen tot het kloosterleven
Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar
11.00u: Jan Verwijlen + Nettie Verwijlen-Maessen (C) ~
Henk Savelkouls (verjaardag)

OVERLEDEN
Op 14 september overleed in zorgcentrum Sterrebosch
in Thorn oud-burgemeester van Maasbracht, Jan Vaes.
Hij werd 88 jaar. Jan Vaes was niet alleen de burgemeester die de fusie van Maasbracht, Linne, Stevensweert en Ohé en Laak tot stand bracht, maar na zijn
pensioen was hij ook gedurende vele jaren lid van het
dekenaal bestuur van het dekenaat Echt en later van het
dekenaat Susteren-Echt.
Wij bidden voor zijn zielenrust en wensen zijn kinderen
en kleinkinderen en allen die hij achterlaat veel sterkte
toe bij het verweken van dit verlies.
GEFELICITEERD
Van harte feliciteren we Bert en
Thea de Bot-Snellens bij hun
65e huwelijksverjaardag. Beiden
hebben zich vele jaren ingezet
voor onze parochie. Bert als
koster en acoliet bij uitvaarten
en Thea als lid van het zangkoor en lectrice. Wij wensen het paar nog vele gezonde
jaren toe!

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 26 september: 26e zondag door het jaar
09.30u: om sterkte voor onze bisschop ~ Jan en Maria
Slangen-van Birgelen, dochters Corry en Tiny en
schoonzoon Wim
Woensdag 29 september: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in Kapel Tergouwen
Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar
09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie

collecte voor het onderhoud van de kerk

Verdrietig kind, verdrietig gedicht
Ik ben de herfst.
Ik ben de regen.
Ik ben de storm.
Zoek mij maar op,
ik sta in alle gedichten.
Houd mij maar vast,
ik heb het koud en ik ben moe,
en nog zoveel bladeren aan de bomen,
nog zoveel bladeren overal.
Toon Tellegen uit: Daar zijn geen woorden voor

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 2 oktober: 27e zondag door het jaar

Zaterdag 25 september: 26e zondag door het jaar

19.15u: Dameskoor
Gest Jrd Bèr en Netje Evers-Beckers

19.15u: Kerkkoor St. Martinus

Collecte voor het onderhoud van de kerk

Voor vrede in de wereld

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 2 oktober: 27e zondag door het jaar

Zaterdag 25 september: 26e zondag door het jaar

18.00u: Dameskoor

18.00u: Herenkoor
Jeanne Bongers en overleden ouders ~ Gest
Jrd Anneke Cormaux en overleden familie
Cormaux ~ Gest Jrd overleden ouders Tom en
Mia Derkx-Moors en dochter Betty ~ overleden
familie Hendrik Seegers-Rutten

overleden familie Seegers-Rutten ~ Elisabeth
Seegers ~ Gest Jrd Herman Puts en Toos PutsRutten

Collecte voor het onderhoud van de kerk
Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar
13.30u: Doopsel van Eva van Wegberg

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
e

Zondag 26 september: 26 zondag door het jaar
11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor
Voor de zieken van onze parochie
Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar
11.00u: kerkkoor met Latijnse zang
Zeswekendienst Mia Niessen-Sangers ~ Gest
Jrd Arnoldus Goossens en Jeanne Goossensvan de Weerd ~ Gest Jrd Hubertus van Moorsel ~ Gest Jrd Joos Graus

collecte voor het onderhoud van de kerk

Over de velden dwarrelen de bladeren,
Maken de rivieren zich op voor het
Kruiend ijs. Het groen is reeds gevallen
In grote getallen; onder de bomen tovert
Zich een waar kleuren paradijs.
Boven de velden krijsen de kraaien hun
Opmaat voor de winterse slaap. Het leven
Is reeds bevallen van een verlangen in te
Slapen na een tevreden gegaap.

VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN VANAF 25 SEPTEMBER

Anderhalve meter geldt niet meer . Dus ook geen beperking qua aantal kerkbezoekers.

Maar: kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft

Hoesten en niezen in de ellenboog.

Handen desinfecteren op eigen initiatief als u binnenkomt en vóór u de H. Communie ontvangt

Volkszang is weer toegelaten.
PAUS BEGRIJPT NIET WAAROM KARDINALEN
ZICH NIET LATEN VACCINEREN
Zoals gewoonlijk beantwoordde paus Franciscus enkele vragen van journalisten op zijn terugvlucht uit Slovakije.

beeld erfrecht en gezondheidszorg. "Niet alleen homo-

seksuelen, maar alle mensen die bij elkaar willen komen.
Zij zijn onze broeders en zusters en we moeten hen vergezellen".
Bron: I.Media/Vaticannews.va/BBC
NEDERLANDSE BISSCHOPPEN LATEN
ANDERHALVE METER-REGEL LOS
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de
anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te
laten. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening
met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats
als bij het lopen door de kerk.

Paus Franciscus tijdens de terugvlucht uit Bratislava © Vatican Media

Paus Franciscus zei gisteren woensdag op de terugvlucht uit Slovakije dat hij maar moeilijk kan begrijpen
waarom sommigen aarzelen om zich met het coronavaccin te laten vaccineren. Hij herinnerde eraan dat hij
zichzelf meteen had laten vaccineren en ook anderen
had aangespoord om dat te laten doen, met het oog op
het algemeen belang. Franciscus: "Zelfs in het kardi-

naalscollege zijn er enkele antivaxers. Een van hen
werd met het virus in het ziekenhuis opgenomen. Dit is
de ironie van het leven. Toen wij jong waren, werden
wij allen gevaccineerd tegen mazelen en polio. Toen
alle kinderen werden ingeënt protesteerde niemand."
Abortus

Toen een Amerikaanse journalist vroeg of priesters de
communie moeten weigeren aan katholieke politici die
voorstander zijn van abortus, antwoordde de paus dat
hij in zijn hele leven nog aan niemand de communie
heeft geweigerd. "De communie is geen onderschei-

ding voor volmaaktheid. Zij is een geschenk van de
aanwezigheid van Jezus in de Kerk en de gemeenschap". Dat neemt niet weg dat hij abortus als problematisch blijft beschouwen en het zelfs als een vorm
van moord ziet: "Kunnen wij een mensenleven wegne-

men om een probleem op te lossen? Is het juist om
iemand in te huren om een mens te doden? Daarom
neemt de Kerk hierover zo’n streng standpunt
in!" Verwijzend naar Amoris laetitia (de vreugde van de

liefde), de postsynodale apostolische exhortatie over
de pastorale zorg voor gezinnen uit 2016, voegde hij
eraan toe dat wij allemaal kinderen van God zijn en
allemaal pastorale nabijheid nodig hebben.

Homohuwelijk
Met betrekking tot het homohuwelijk onderstreepte de
paus dat het kerkelijke huwelijk een sacrament is. "De

kerk heeft niet de bevoegdheid om de door de Heer
ingestelde sacramenten te veranderen". Tegelijk erkende hij dat het belangrijk is dat staten burgerrechtelijk de mogelijkheid hebben om homo's te ondersteunen en zekerheid te geven op het vlak van bijvoor-

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen
en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien
omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen
mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. "Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De
paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf,
voor onze families en vrienden en voor alle volkeren".

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling
zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM
voor koren en zangensembles volgen.

Communie

De communie kan ook weer met de (vooraf gereinigde)
hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm; ook een gelaatsscherm kan
gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.

Wijwater
De wijwatervaten bij de ingang van de kerk blijven voorlopig leeg.

Dank en wens
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er
tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn
geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat
de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen,
hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven
betrachten.

