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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 

WONINGNOOD 
Nu het nieuwe school- en collegejaar alweer enkele we-
ken oud zijn, hebben veel studenten nog geen kamer 
kunnen krijgen. Wat ze ook proberen: het lukt niet. En 
diegenen die al "onder de pannen" zijn, hebben zich veel 
moeite moeten getroosten. Velen van diegenen die nog 
geen kamertje hebben kunnen krijgen die verblijven 
noodgedwongen in "hotel mamma". Een enkeling kan 
nog wel een onderkomen krijgen, maar dan tegen toren-
hoge prijzen, onredelijke contractbepalingen of zelfs on-
zedelijke voorstellen. Dan is de keuze om maar 
(voorlopig) thuis te blijven wonen nog niet zo gek.  
Woningnood dient zich over de hele linie af. De markt 
stagneert, men kan niet doorschuiven en moet noodge-
dwongen flink overbieden. Nu is er een slimmerik opge-
staan, zag ik op de televisie, die een programma met 
een algoritme ontwikkeld heeft die precies vertelt hoe-
veel je moet overbieden wil je een woning bemachtigen.  
We mogen van geluk spreken dat het bij onze lieve Heer 
er heel anders aan toe gaat. Hij is geen huisjesmelker 
en wil iedereen onderdak bieden. Jezus heeft gezegd 
dat in het huis van zijn Vader ruimte is voor velen. We 
lezen hier misschien overheen, maar schijnbaar is er 
niet voor iedereen ruimte in het Godshuis. Jezus spreekt 
immers niet van "allen", maar van "velen".  
Jezus is heengegaan om voor ons een plaats te berei-
den, maar de sleutel tot het huis van God, die hebben 
we zelf in de hand. We kunnen hierbij denken aan de 
parabel van de bruidsmeisjes. Hierbij gaat het om vijf 
verstandigen en vijf dommen. De verstandigen die had-
den niet alleen lampen bij zich, maar ook olie om de 
lampen brandend te houden. Dit in tegenstelling tot de 
dommen die alleen maar een lamp bij zich hadden. Op 

het moment dat de Heer (de bruidegom) van zich laat 
horen moeten de domme bruidsmeisjes eerst olie gaan 
halen waardoor ze te laat komen; ze stonden niet klaar. 
En als ook zij bij Gods woning aankomen vinden ze de 
deur op slot. Ze krijgen zelfs voor de voeten geworpen 
dat de Heer hen niet kent.  

Voor ons 
is deze 
parabel 
een waar-
schuwing 
om altijd 
klaar te 
staan, om 
steeds 
wakend 
uit te kij-
ken naar 

de komst van de Heer want we kennen immers dag 
noch uur. De mensenzoon klopt altijd bij ons aan op het 
uur waarop we het niet verwachten. Nu kunnen we wel 
denken geen nood te hebben aan Gods woning, maar 
de woningnood hieromtrent is bij ons groter dan dat wij 
denken. Er zijn mensen die zeggen dat het leven zich in 
het hier en nu afspeelt en dat er na onze dood niets 
meer is. Het leven, ons leven, gaat verder. Aan ons is 
het om zó te leven dat we Gods woning binnen kunnen 
gaan en van de Heer niet hoeven te horen dat Hij ons 
niet kent. Hiervoor hebben we echt geen programma 
nodig met een algoritme. Wat van ons gevraagd wordt 
is te geloven in Hem die de Vader gezonden heeft. 
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 3 oktober: 27
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Jan Verwijlen + Nettie Verwijlen-Maessen (C) ~ 
Henk Savelkouls (verjaardag)   

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

Misdienaar: Krista  

Maandag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: om meer eerbied voor de schepping  

Dinsdag 5 oktober: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor hen die werken in de zorg, de hulpverlening  
en het onderwijs 

Vrijdag 8 oktober: 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor onze gezinnen 

Zondag 10 oktober: 28
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Gest Jrd Gerard en Odilia Cabbolet-Stams ~ 
Gest Jrd Toos Linssen-Küppers ~ Jrd Leo Stel-
ten ~ overleden ouders Louis Schoenmakers en 
Philomena Schoenmakers-Kriesels  

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 3 oktober: 27
e
 zondag door het jaar 

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie   

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

Woensdag 6 oktober: H. Bruno, priester 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in Kapel Tergouwen  

Zondag 10 oktober: 28
e
 zondag door het jaar 

09.30u: voor vrede in de wereld  

OVERLEDEN  

 

Op 22 september overleed in het 

woonzorgcentrum Bergh te St. 

Odiliënberg Mia Gubbels-Puts. Zij 

werd 90 jaar. Moge zij nu rusten in 

vrede!  

Voor haar familie vragen we de 

Heer om troost en kracht.  



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: 27
e
 zondag door het jaar 

19.15u: Dameskoor  

 Gest Jrd Bèr en Netje Evers-Beckers   

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zaterdag 9 oktober: 28
e
 zondag door het jaar 

19.15u: Kerkkoor St. Martinus  

 Gest Jrd Jac en Toos Booen-Peeters   

Zondag 10 oktober: 28
e
 zondag door het jaar 

13.30u: Doopsel van Romy Slabbers 

14.15u: Doopsel van Fijs Waucoment en Louis Beunen 

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: 27
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor 

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

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zondag 3 oktober: 27
e
 zondag door het jaar 

13.00u: Doopsel van Eva van Wegberg 

Donderdag 7 oktober: O.L. Vrouw van de Rozenkrans 

19.00u: H. Mis in de kapel op de Brandt 

Zaterdag 9 oktober: 28
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Herenkoor 

 Gest Jrd Wim Indemans   

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 3 oktober: 27
e
 zondag door het jaar 

11.00u: kerkkoor met Latijnse zang  

 Zeswekendienst Mia Niessen-Sangers ~ Gest 
Jrd  Arnoldus Goossens en Jeanne Goossens-
van de Weerd ~ Gest Jrd Hubertus van Moor-
sel ~ Gest Jrd Joos Graus   

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

  

Zondag 10 oktober: 28
e
 zondag door het jaar 

11.00u: kerkkoor met Nederlandse zang  

 Gest Jrd Jaardienst Elly Seegers-Smeets en 
Frans Seegers   



OKTOBER – ROZENKRANSMAAND   
Sinds mensenheugenis is de maand oktober verbon-
den met het rozenkransgebed. Misschien is het goed 
even terug te gaan in de geschiedenis om te zien hoe 
deze vorm van bidden ontstaan is. Bidden aan een 
kralensnoer is in meerdere godsdiensten gebruikelijk. 
Ook de christenen deden dat, zeker vanaf de 4

e
 eeuw. 

In de beginnende kloosters was het gebruikelijk weke-
lijks de 150 psalmen te bidden. Maar eenvoudige le-
kenbroeders verstonden de Latijnse of de Griekse taal 
te weinig om zich in deze gebeden thuis te voelen. In 
plaats van de 150 psalmen baden zij 150 "Onze Va-
ders" of, in het Latijn: "Pater Noster". De typisch 
Vlaamse en Limburgse benaming van de Rozenkrans 
is hiervan afgeleid: de "paternoster" bidden of 
"het österke baeje".  

In latere eeuwen gingen steeds meer gelovigen zich 
op deze manier verbonden voelen met het gebed 
van de monniken. Vanaf de 12

e
 eeuw ging men in de 

plaats van 150 "Onze Vaders" steeds vaker 150 
"Weesgegroeten" bidden. Vooral de Dominicanen ver-
spreidden deze vorm van Mariadevotie. Volgens de 
legende zou de H. Dominicus, de stichter van deze 
orde de rozenkrans persoonlijk van de H. Maagd ont-
vangen hebben. Geleidelijk aan ontstond ook de ge-
woonte om bij het bidden van de rozenkrans het leven 
van Jezus te overwegen. De "15 geheimen" (5 blijde, 5 
droevige en 5 glorievolle) zoals wij die nu kennen, ko-
men uit het begin van de 17

e
 eeuw. Een "rozenhoedje" 

bestaat uit 50 "Weesgegroeten" en is dus één derde 
deel van de rozenkrans.  
De band tussen de maand oktober en de rozenkrans 
stamt uit de 16

e
 eeuw. De Turken dreigden met een 

grote legermacht Europa binnen te vallen en middels 
een "heilige Oorlog" met geweld de Islam als gods-
dienst in te voeren. In de beslissende zeeslag 
bij Lepanto werden ze op 7 oktober 1571 verslagen. 
Heel de christenheid had vol vuur tot Maria gebeden 
om bescherming! De rozenkrans werd overal populair 
en is uitgegroeid tot een van de diepste uitingen van 
de volksdevotie en van de verering van de Moeders 
Gods. Op het eind van de 19

e
 eeuw wijdde Paus Leo 

XIII de maand oktober toe aan Onze Lieve Vrouw van 
de Rozenkrans.  
Op 13 oktober gedenken we ook de laatste verschij-
ning van O.L. Vrouw en het groot zonnewonder te Fati-
ma in 1917. 
In Maasbracht bidden we deze maand gemeenschap-
pelijk het rozenhoedje in de kerk op. Dus op maandag 

en vrijdag om 8.40u.; op dinsdag om 18.40u. In Brachter-
beek bidden we het hele jaar door het Rozenhoedje op 
woensdag in de kapel van Tergouwen om 18.40u. Uiter-
aard is iedereen welkom. Laten wij Maria eren en haar 
vragen dat zij ons dichter brengt bij haar Zoon, onze eni-
ge Heiland en Verlosser Jezus Christus!  
Pastoor L. Creemers   

JEZUS EN DE KINDEREN 
Met een beetje fantasie kunnen we ons de ouders met 
hun kinderen wel voorstellen. Ze hebben kilometers gelo-
pen om hun kinderen bij Jezus te brengen en ze door 
Hem te laten zegenen. En dan staan daar plots die vrien-
den van Jezus, de apostelen, die hen wegjagen. Want 
wat moet Jezus met die onrustige, lawaaierige en huilen-
de kinderen? In de ogen van de leerlingen zijn kinderen 
immers niet degenen voor wie de boodschap van Jezus 
bestemd is. Jezus is er voor hun, voor de volwassenen. 
Waarom zou Hij zijn kostbare tijd moeten verknoeien aan 
kinderen die nauwelijks kunnen praten, die niet begrijpen 
wat Hij zegt? Maar voor Jezus tellen de kinderen niet 
alleen mee, Hij stelt ze zelfs tot voorbeeld voor de vol-
wassenen. Wil je in de hemel komen, dan moet je wor-
den als een kind, zo luidt zijn boodschap.  

Daarmee bedoelt Hij dat voor God iedere mens is zoals 
een klein kind voor zijn ouders: een en al afhankelijkheid 
en ontvankelijkheid. Een kind kan niets zonder zijn ou-
ders. Het heeft hen nodig voor voedsel, kleding en ver-
zorging. En ouders geven dat, ook als een kind er niet 
om vraagt. Een kind met goede ouders komt niets tekort. 
Wat Jezus wil zeggen is: "Je hemelse Vader is een goe-
de Vader. Hij kent al je noden. Ook Hij geeft je wat je no-
dig hebt, zonder dat je erom vraagt. Hij houdt je leven in 
stand en wil je geluk, niet alleen nu, maar ook later in de 
eeuwigheid." Wie dit beseft en in een kinderlijk vertrou-
wen tegenover God leeft, aan hem behoort het Rijk der 
hemelen. In die zin worden de kinderen door de Heer 
geprezen en tellen ze voor Hem wel degelijk mee. Hij 
omarmt hen, zegent en hen en legt hen in een gebaar 
van bescherming de handen op.  
Wat zou Christus blij zijn wanneer ook vandaag de dag 
ouders hun kinderen naar Hem en naar de kerk zouden 
brengen, niet alleen bij gelegenheid van het doopsel of 
de eerste Communie, maar elke zondag. En wat zouden 
wij, volwassenen blij moeten zijn met de aanwezigheid 
van kinderen in de kerk, ook al zijn ze dan onrustig en 
weten ze nauwelijks hoe ze zich moeten gedragen! 
Pastoor L. Creemers  

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 en blijf voorzichtig! 

 Hoesten en niezen in de elleboog. 

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

 Volkszang is weer toegelaten.  



STAATSSECRETARIS PAROLIN:  
"HET CHRISTENDOM IS GEEN SUPERMARKT" 
De fractie van de Europese Volkspartij (EVP) bracht in 
Rome politici samen voor een bezinning over christelij-
ke waarden en de toekomst van Europa. 

Staatsecretaris van de Heilige Stoel kardinaal Pietro 
Parolin, Vaticaans topdiplomaat die onder meer be-
middelde bij de diplomatieke akkoorden van de Heilige 
Stoel met China en Israël, heeft een opmerkelijke toe-
spraak gehouden tot leden van de Europese Volkspar-
tij (EVP), de christendemocratische fractie in 
het Europese Parlement. Hij stelde onder meer dat 
"het christendom geen supermarkt is, waarin klanten à 
la carte dit of dat in hun winkelmandje gooien. Het 
christendom omvat bijvoorbeeld niet alleen de be-
scherming van het leven in al zijn fases, maar ook 
naastenliefde, die zich onder meer manifesteert in de 
aandacht voor vluchtelingen en migranten". Deze 
woorden benadrukte de staatssecretaris, met een niet 
mis te verstand verwijzing naar populistische partijen 
die zich graag beroepen op het christendom, maar zijn 
kernwaarden afwijzen. 
Door een selectie à la carte wordt het geloof uiteinde-
lijk gemanipuleerd of geïnstrumentaliseerd voor politie-
ke doeleinden. Kardinaal Parolin waarschuwde ook 
voor een (nucleaire) herbewapening en herhaalde de 
oproep van paus Franciscus en de Heilige Stoel voor 
de eliminatie van kernwapens, omdat die wapens geen 
vrede en veiligheid brengen, maar juist dreigen te lei-
den tot nog meer onveiligheid en conflict. 
Kardinaal Parolin erkende in zijn toespraak dat de EVP 
uiteraard niet samenvalt met het christendom, maar hij 
had wel lof omdat de Europese Volkspartij zich laat 
inspireren door belangrijke christelijke principes. Hij 
uitte ook zijn bezorgdheid over het rechts-populisme, 
vooral over de standpunten van die partijen over mi-
granten. Hij had ook woorden van lof voor de EU, 
waarin de persoon in al zijn dimensies, inclusief de 
transcendente dimensie, centraal staat. In de visie van 
de Heilige Stoel op Europa vormen subsidiariteit en 
solidariteit de hoeksteen. 
Visioen van een open, inclusief en solidair Europa 
Ook de Luxemburgse kardinaal Jean-Claude Hollerich, 
de voorzitter van de Commissie van Bisschoppencon-
ferenties van de EU (COMECE), en kardinaal Peter 
Turkson, de voorzitter van het Dicasterie voor de Be-
vordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, 
spraken de deelnemers van de EVP-conferentie 
over Christelijke waarden en de toekomst van Euro-
pa kort toe. 
COMECE-voorzitter Hollerich moedigde de EVP-
politici aan zuurdesem te zijn voor het geweten van 
Europa. Hij verwees ook naar de brief van paus voor 
Franciscus de veertigste verjaardag van de COMECE, 
waarin hij sprak over zijn droom voor Europa. Dromen 
zijn iets anders dan illusies of nachtmerries. Paus 
Franciscus vertelt in die brief over zijn visioen van een 

Europa dat de intrinsieke waardigheid van elke menselij-
ke persoon respecteert. Hij droomt van een Europa dat 
één familie en één gemeenschap is en dat in staat is om 
in eenheid te leven en verschillen te koesteren. Hij 
droomt van een Europa met een gezond secularisme, dat 
openheid laat voor transcendentie en dat inclusief en 
genereus is, broederlijk en gastvrij, en dat trouw is aan 
de deugd van naastenliefde en het principe van solidari-
teit. 
Philippe Keulemans; Bron: SIR 
 
NOODKREET VAN UW PAROCHIE 

Gewoonlijk krijgt u in januari een 
brief van uw parochie in verband 
met de Actie Kerkbalans! Dit jaar 
is dat niet gebeurd. Dat heeft 
natuurlijk alles te maken met het 
rondwarende coronavirus. Het 
was moeilijk om vrijwilligers te 
vinden die vóór de avondklok op 
weg konden gaan om brieven te 
posten.  

 

De coronacrisis heeft ook onze parochies flink parten 
gespeeld. Vorig jaar moesten we onze kerken sluiten van 
half maart tot begin juni. Daarna kwam er wat meer vrij-
heid, maar toch mochten we vanaf oktober maar 30 men-
sen in onze kerken toelaten. Toch bleven veel mensen 
thuis uit angst besmet te worden. Voor onze parochies 
was en is dit nog steeds een ramp. We konden als paro-
chianen slechts met een heel kleine groep bijeenkomen 
om samen te vieren of om samen afscheid te nemen van 
een overledene. Nauwelijks doopsels, geen huwelijken. 
Vormselvieringen en eerste H. Communie moesten wor-
den uitgesteld.  

Een ramp op geestelijk gebied, maar ook een ramp op 
financieel gebied. Bijna alle kosten bleven gelijk 
(personeel, energiekosten, verzekeringen, etc.) terwijl er 
nauwelijks inkomsten waren van collectes. Er werden 
ook bijna geen H. Missen besteld. Gevolg van dit alles is 
dat we met onze jaarrekening diep in de rode cijfers zul-
len zitten.  

Daarom doen we een dringend beroep op u: steun uw 
parochie met een gulle bijdrage.    

HOE BETALEN?  

De Kerkbijdrage kunt u overboeken (via internetbankie-
ren) naar rekeningnummer  

 (Maasbracht) NL09 RABO 013 0901 490 van paro-
chie H. Gertrudis o.v.v. "kerkbijdrage".  

 (Brachterbeek) NL03 RABO 013 0901 598 van 
parochie H. hart van Jezus o.v.v. "kerkbijdrage". 

 (Linne) NL30 RABO 012 9301 388 van parochie H. 
Martinus o.v.v. "kerkbijdrage". 

 (Stevensweert) NL30 RABO 014 9501 153 van 
parochie H. Stephanus o.v.v. "kerkbijdrage". 

 (Ohé en Laak) NL48 RABO 013 8600 260 van pa-
rochie O.L. Geboorte o.v.v. "kerkbijdrage". 

Wij danken u hartelijk voor uw steun!  

Met vriendelijke groet, 

Het Kerkbestuur 

Kardinaal Parolin 

https://www.kerknet.be/auteur/philippe-keulemans

