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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

HET OOG VAN DE NAALD

(overweging bij Marcus 10, 17-30)
Als je ouder wordt
en je zicht wordt
wat slechter, dan
kun je er moeite
mee hebben, een
draad door het
oog van de naald
te krijgen. Je punt
hem aan, maakt
hem wat nat, je
probeert,
maar
dat dekselse ding wil maar niet… En dan beginnen ook je
handen nog te beven.

kenwerk, om het ene door het andere te willen halen.
Dat gaat nooit, moet je maar niet aan beginnen.
Misschien vindt u de vergelijking niet elegant, maar zijn
wij ook niet van die opgetuigde, té zwaarbeladen kamelen? Onze hele cultuur gaat immers gebukt onder téveel. Ga maar eens verhuizen naar een kleinere woning. Je weet niet waar je al je spullen moet laten. En
toch moet alles mee, want we denken dat we niets kunnen missen. Of neem een cadeauwinkel ... Soms kijk je
er verbaasd rond en vraagt je af: wie bedenkt het allemaal en wie koopt het? En kan ik leven zonder?

Met die ervaring voor ogen kun je maar liever niet denken aan het probleem, dat Jezus ons voor ogen houdt in
het evangelie van "de rijke jongeling". Een kameel, een
log vreemd beest, met allerlei bulten en uitsteeksels,
hoe moet dat nu door het oog van de naald? Een kameel: ooit door iemand omschreven als "van huis uit een
paard, maar dan een paard waar een commissie zich
mee gemoeid heeft". Vandaar die uitsteeksels en aanhangsels...
Hoe het ook zij, het is voor een kameel nooit makkelijk
om ergens doorheen te kruipen. Daarbij komt dat jij een
lastdier is, meestal beladen met bagage en allerlei dingen die woestijnreizigers willen meenemen. De kameel
is dus een prachtig symbool voor iemand, die heel veel
meesleept, laten we zeggen: een rijkaard. En dan het
oog van een heuse naald. Onmogelijk dus; gek-

Het evangelie van "de rijke jongeling" begint met een
goede man die eerlijk kan zeggen, dat hij altijd de geboden van God onderhouden heeft. En nu wil hij weten
wat hij nog meer kan doen, hoe hij het eeuwig leven, of
beter gezegd het Rijk Gods kan binnengaan?

Jezus zegt dan iets heel opvallends: "De grote
sta‑in‑de‑weg is: je bezit tevéél. je bent te zwaar beladen. Probeer er van af te komen. Je bent niet vrij, je
ademt het leven niet, je hebt het maar te druk met alles
te houden en te onderhouden wat je hebt. Geef het aan
de mensen, die het nodig hebben. Geef het aan de armen. Want je bezit schept afstand."
De jonge man heeft naar eigen zeggen de geboden onderhouden. Hij heeft niet gestolen, maar heeft hij ook
gedeeld van wat hij te veel had? Hij heeft nooit gelogen
of gelasterd. Maar heeft hij ook het goede van zijn medemensen naar voren gehaald? Niet tekortdoen aan een
ander is onvoldoende. Probeer te geven met gulle hand.
Niet alleen geld, maar ook aandacht, tijd, liefde, vooral
aan mensen die het niet zo goed getroffen hebben in het
leven.

Beschouw voor jezelf het
leven als een geschenk.
Dat is eigenlijk de grondvoorwaarde voor het volgen van Jezus. Dit leven is
je slechts in bruikleen gegeven. Breng het tot een
goed eind. Maak daarvan
je levenswerk. Maar onthoud, het is een heel karwei: je kruipt door het oog
van een naald. Goede
Moed!
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:
LITURGISCHE KALENDER
e

Zondag 10 oktober: 28 zondag door het jaar
11.00u: Gest Jrd Gerard en Odilia Cabbolet-Stams ~
Gest Jrd Toos Linssen-Küppers ~ Jrd Leo Stelten ~ overleden ouders Louis Schoenmakers en
Philomena Schoenmakers-Kriesels

Misdienaar: Krista
Maandag 11 oktober: H. Johannes XIII, Paus
08.40u: Rozenhoedje
09.00u: voor de eenheid van alle christenen

10,-

Vrijdag 15 oktober: H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares
08.40u: Rozenhoedje
09.00u: om respect voor de rol van de vrouw in de Kerk
Zondag 17 oktober: 29e zondag door het jaar
11.00u: Jrd Willy Buskes ~ Jrd Gerard Meijer

Misdienaar: Krista
13.30u: Doopsel van Noan
Beckers

Dinsdag 12 oktober:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor hen die zich losgemaakt hebben van Onze
Lieve Heer

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

19.00u: H. Mis in Kapel Tergouwen

Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar

Zondag 17 oktober: 29e zondag door het jaar

09.30u: voor vrede in de wereld

09.30u: Zeswekendienst Harrie van Wegberg ~ Gest Jrd
Mia Linssen ~ levende overleden leden van de
Rozenkransbroederschap ~ Jrd Cora CleutjensMans en zoon Paul

Woensdag 13 oktober:
18.40u: Rozenhoedje

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

14.15u: Doopsel van Fijs Waucoment en Louis Beunen

e

Zaterdag 9 oktober: 28 zondag door het jaar

Zaterdag 16 oktober: 29e zondag door het jaar

19.15u: Kerkkoor St. Martinus

19.15u: Dameskoor
Gest Jrd ouders Karel en Liza van ErdewijkHouben

Gest Jrd Jac en Toos Boonen-Peeters
Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar
13.30u: Doopsel van Romy Slabbers

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
e

Zaterdag 9 oktober: 28 zondag door het jaar
18.00u: Herenkoor
Gest Jrd Wim Indemans

~ Gest Jrd Victor en Netje Duchateau-Goossens
~ Bernard van Lankvelt en Agatha Sevriens

Na de H. Mis kan men namen opgeven voor het zielenboek
DOOPSEL

Zaterdag 16 oktober: 29e zondag door het jaar
18.00u: Dameskoor
Gest Jrd Bèr Bongers ~ overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Gest Jrd Louis Rutten
en Lena Rutten-Kehrens en overleden familie

Op 3 oktober ontving Eva van Wegberg van de Burg.
Minkenbergstraat het sacrament van het doopsel. Wij
heten dit nieuwe kind van God van harte welkom in onze
Kerk en vragen voor de ouders veel liefde en wijsheid bij
de gelovige opvoeding van hun kind.

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

Voor onze bisschop

Zondag 10 oktober: 28 zondag door het jaar

OVERLEDEN

11.00u: kerkkoor met Nederlandse zang

Op 25 oktober is onze parochiaan Jac Welters van de
Kerkstraat plots van ons heengegaan. Hij zou op 1 oktober 90 jaar geworden zijn. Jac was gedurende een aantal
jaren lid van het kerkbestuur van Ohé en Laak. Dat hij nu
mag rusten in vrede. Voor zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen vragen we God dat Hij hen mag troosten
en sterken.

e

Gest Jrd Jaardienst Elly Seegers-Smeets en
Frans Seegers
Zondag 17 oktober: 29e zondag door het jaar
11.00u: kerkkoor met Latijnse zang

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.
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN KERK, KAPEL,
KATHEDRAAL EN BASILIEK?
Wist je dat Nederland meer basilieken dan kathedralen
telt? Wel 27! Maar wat maakt een kerk tot basiliek of
kathedraal? En wat met kleine zus, de kapel?
1. Kerk: duidt allereerst op een geloofsgemeenschap.
In deze betekenis wordt Kerk in de christelijke traditie met een hoofdletter geschreven. Het gewijde gebouw waar deze gemeenschap samenkomt voor de
eucharistie, is de kerk – met kleine letter. De godslamp brandt er altijd bij het tabernakel, een kluisje
waar het Heilig Sacrament (geconsacreerde hostie)
bewaard wordt. Het woord ‘kerk’ komt van het Griekse kyriakè (van de Heer). Voor de kerkgemeenschap wordt in het Nieuwe Testament echter een
ander Grieks woord gebruikt: ekklèsia.
2. Kapel: Wist je dat het woord voor een klein gebedshuis, kapel dus, verwijst naar de mantel van Sint
Maarten, bisschop van Tours (4e eeuw)? Mantel
is cappa in het Latijn, verkleinwoord: capella. De
heilige gaf zijn halve mantel weg aan een arme en
het werd een relikwie. De ruimte waarin de mantel
werd
bewaard,
nam
de
naam
over.
Kapellen ontstonden vanaf de 7e eeuw. Meestal zijn
het kleine gebedshuizen. Ze hebben geen eigen
pastoor of vast publiek. Een kapel kan ook een onderdeel zijn van een kerk (zijkapel), kasteel
(hofkapel), klooster enzovoort. Verder kennen we
nog wegkapelletjes.
3. Kathedraal: komt van het Latijnse cathedra, dat
"zetel" betekent. In een kathedraal staat de bisschopszetel. Hier is de bisschop de vaste voorganger in de Eucharistie. Het klinkt dan ook logisch dat
Nederland 7 kathedralen heeft: 1 voor elk bisdom.

meinse basilica ontwikkelde zich de romaanse kerkarchitectuur. Een kerk kan verheven worden tot basiliek
vanwege een belangrijk relikwie of omdat het een belangrijke bedevaartsplek is. Ze hoeft dan niet die typische architectuur te hebben. Een basiliek mag bepaalde eretekens dragen zoals de vlag van Vaticaanstad
(geel-wit) met de sleutels van Petrus of
het tintinnabulum met conopeum (klokje met parasol).

Conopeum
tintinnabulum
 In sommige landen wordt het woord "Dom" gebruikt
voor een kathedraal. Dit woord komt van het Latijnse domus, huis. De kerk als "domus Dei", huis van
God. Denk bijvoorbeeld aan de Dom van Aken.
 Een kathedraal kan tegelijk basiliek zijn. Dan spreken
we van een kathedrale basiliek. Voorbeeld: de SintJanskathedraal in den Bosch.

Lieve Wouters op kerknet.be – voor Nederland bewerkt
door pastoor Creemers
GEEF ME GEDULD
OM ALLE MOEILIJKHEDEN TE VERDRAGEN

De "cathedra" (bisschopszetel)
in de kathedraal van Roermond

4. Basiliek: komt van het Latijnse basilica, dat op zijn
beurt uit het Grieks komt en oorspronkelijk
"koninklijk
gebouw"
betekent
(afgeleid
van βασιλεύς, koning). Uit de bouwstijl van de Ro-

Jezus, geef mij alstublieft
het brood van de nederigheid,
het brood van de gehoorzaamheid,
het brood van de naastenliefde,
het brood dat kracht geeft om mijn eigen wil te breken
en hem met de uwe te mengen,
het brood van de innerlijke versterving,
het brood dat me vrij van alles maakt,
het brood dat me al mijn moeilijkheden geduldig laat verdragen.
Jezus, wilt U me als gekruisigde?
Dan zij het zo.
Jezus, geef me het brood om het leed goed te dragen,
het brood om U alleen te zien in alles en voor altijd.
Jezus, Maria, het Kruis,
ik wil geen andere vrienden dan deze!

H. Bernadette Soubirous (1844-1879)

JAARVERGADERING
ROZENKRANSBROEDERSCHAP BRACHTERBEEK

In de nieuwbrief van vorige week heeft u kunnen lezen
hoe het rozenkransgebed is ontstaan en in het bijzonder hoe de band tussen de maand oktober en de rozenkrans tot stand is gekomen. Het ontstaan en de
oprichting van de broederschappen waar de rozenkransgebed centraal staat – we denken dan aan de
Rozenkransbroederschap of de Ambrosiusbroederschap – heeft in diverse plaatsen bijgedragen aan een
verdere verbreiding van het rozenkransgebed. De secularisatie in de achter ons liggende vijf of zes decennia, het proces waarbij een maatschappij steeds minder beïnvloed wordt door godsdienst en geloof, heeft
ertoe bijgedragen dat de oorspronkelijke doelstelling
van de broederschappen naar de achtergrond is verdrongen. Het gezamenlijk bidden van de rozenkrans,

doorgaans beperkt tot het bidden van een rozenhoedje
(zie het artikel van vorige week) is door het veranderende
tijdsbeeld veelal uit het dagelijkse leefpatroon verdwenen. Het voelt dan ook goed dat in onze parochies nog
regelmatig door de kerkgangers samen het rozenhoedje
wordt gebeden. In dat kader is de aanwezigheid van een
Rozenkransbroederschap of Ambrosiusbroederschap in
de gemeenschap iets dat we met zijn allen moeten blijven koesteren, ook al is de doelstelling van die verenigingen in de loop der tijd anders geworden dan de oorspronkelijke opzet.
De Rozenkransbroederschap is van origine dus een kerkelijke vereniging en de banden met de kerk zijn ook in
onze eeuw nog steeds in de vereniging verankerd. Toen
de Brachterbeek in de jaren dertig van de vorige eeuw
een eigen kerkgebouw kreeg verhuisde de broederschap
van Maasbracht mee naar het buurdorp.
Traditiegetrouw treedt de vereniging naar buiten tijdens
de jaarlijkse Sacramentsprocessie en telkens als een van
haar leden is overleden. De leden van de Rozenkransbroederschap begeleiden de overledene naar zijn of haar
laatste rustplaats. Het rozenkransgebed staat nog steeds
centraal rond de overledene.
Dinsdag 12 oktober vindt in het Baekerhoes de jaarvergadering van de Rozenkransbroederschap uit de Brachterbeek plaats. Alle leden van deze uit 1697 daterende
broederschap hebben de uitnodiging hiervoor reeds ontvangen.
J. Hannen
HUIS VOOR DE PELGRIM
JONGEREN- EN GEZINSBEDEVAART
NAAR LOURDES IN OKTOBER 2021
Na het geweldige succes van 2018 staat er voor oktober
2021 weer een gezinsbedevaart naar Lourdes gepland.
In de herfstvakantie van Zuid-Nederland gaan we met de
bus naar Lourdes. Het hele gezin mag mee. Samen met
kinderen of kleinkinderen Lourdes beleven en hen laten
ervaren wat die plaats zo bijzonder maakt, is zeer de
moeite waard. Tijdens deze reis volgen we een aangepast programma met leuke activiteiten voor kinderen.

Met het hele gezin naar Lourdes

Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar uit Frankrijk. Als ze op een dag langs een bergriviertje in de Pyreneeën loopt, hoort ze plotseling een zacht geluid. In een
grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het
alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Het
meisje ziet alleen nog maar die jonge vrouw in het wit...
Zo begon ruim 160 jaar geleden de geschiedenis van
Lourdes. De jonge vrouw in het wit was Maria, de moeder van Jezus. Door die bijzondere ontmoeting van haar
met Bernadette werd Lourdes een plek waar duizenden
mensen uit de hele wereld samenkomen. Volwassenen,
maar ook heel veel kinderen en jongeren.

Hoe gaan we?

We reizen met een nachtbus die rechtstreeks naar Lourdes rijdt.

Data en kosten

8-daagse busreis (nachtbus) 23 t/m 30 oktober 2021
•
kinderen/jongeren t/m 18 jaar € 375
•
volwassenen € 750
•
toeslag 1-persoonskamer € 16
•
CZ-reductie: eigen bijdrage met CZ-reductie € 280

Meer informatie en aanmelden

Het oorspronkelijke vaandel van de Rozenkransbroederschap in de dagkapel van de Gertrudiskerk

Zie:
https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/lourdes/
gezinsbedevaart2020

