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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

TE MIN?
Mensen, ze zijn er in alle soorten en maten. Zo zijn er
mensen die zichzelf overschatten, maar daarnaast zijn
er ook mensen bij die te min over zichzelf denken. Dit
kan gebeuren als je je te veel spiegelt aan andere mensen, je blindstaart op hun kunnen, op hun doen en laten.
En het is psychologisch bewezen dat als je maar vaak
genoeg te horen krijgt dat je niets kunt, dat je niet veel
voorstelt, dat je dit op den duur ook als waarheid gaat
zien. Nu is het niet gemakkelijk om mensen die te min
over zichzelf denken er weer bovenop te krijgen, maar
waar we voor moeten waken is om te min over onszelf te
gaan denken. Ik zou haast willen zeggen dat je voor jezelf moet blijven opkomen, voor jezelf moet strijden, dat
je je niet de kaas van het brood moet laten eten.
In ons lichaam hebben we stukje "zitten" dat zo op het
eerste oog ook niet veel voorstelt. We zouden ons haast
gaan zitten afvragen wat we ermee aan moeten. Ik heb
het over de appendix. We kennen het ook wel van boeken die op de laatste bladzijde een appendix of zelfs
meerdere hebben. Het is een aanhangsel. Zoiets hebben we ook in ons lichaam. Dit kleine lichaamsdeeltje
zien we maar al te vaak over het hoofd. We merken het
pas op als het moeilijk gaat doen. Nu kunnen we het
gelukkig probleemloos laten weghalen en verder leven.
Maar hoe klein ook, de appendix heeft wellicht een functie. Dit kleine aanhangsel is een ideale schuilplek voor
bacteriën. Het is een soort reservoir voor de goede bacteriën in onze darmen. Als we onze darmen noodgedwongen ledigen, dan kan de appendix de darmen weer
snel voorzien van inwoners. Het voorraadhok voor bacteriën bewijst daarmee zijn nut. Het is dus duidelijk meer
dan nutteloos.

Dit zouden we ook
naar onszelf kunnen
doortrekken.
Hoe
"klein" we ook mogen
zijn, hoe weinig we
ook menen te kunnen,
ieder mens is van nut.
Ieder van ons heeft zo
ook zijn talenten en
kwaliteiten, hoe weinig
en klein ze ook mogen
zijn, waarmee we onze medemens op welk terrein dan
ook van dienst kunnen zijn. Of de Heer ons nu veel of
weinig talenten gegeven heeft, we zijn altijd van nut,
nooit te min. We zouden ook kunnen zeggen dat de
Heer ons juist geeft wat wij nodig hebben, ook al zien
we dit zelf niet of zien anderen dat niet in ons.
Om het nog duidelijker te maken tot slot een verhaal
over de perzikboom. In een tuin stond een perzikboom
naast een notenboom. De perzikboom keek afgunstig
naar de notenboom die vol noten hing. "Waarom heb jij
zoveel vruchten, terwijl ik er maar zo weinig heb?" zei
hij. "Dat is niet eerlijk. Ik wil ook zoveel vruchten hebben". "Dat is niet verstandig", zei een pruimenboom.
"Kijk eens hoe dik de takken van de notenboom zijn. En
heb je zijn dikke sterke stam gezien? Iedereen moet
leven volgens zijn eigen aard en krachten. Het gaat om
de kwaliteit, niet om de hoeveelheid". Laten we hier
maar eens over nadenken voordat we te snel te min
over onszelf denken of anderen als te min bestempelen.
Want, hoe klein ook, hoe weinig ook, we zijn altijd van
nut voor onze medemens.
Kapelaan J. Boon

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

09.00u: voor Paus Franciscus

Zondag 17 oktober: 29e zondag door het jaar

Zondag 24 oktober: 30e zondag door het jaar – Wereldmissiedag

11.00u: Jrd Willy Buskes ~ Jrd Gerard Meijer
13.30u: Doopsel van Noan Beckers

11.00u: Zeswekendienst Jan Vaes en Jrd Fien Vaes-van
Lier ~ Gest Jrd. Wiel en Gerda Verheesen ~ Ida
Beckers-Moors ~ Marica Müller-Vilters

Maandag 18 oktober: H. Lucas, evangelist

Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte voor de Missie

Misdienaar: Krista

08.40u: Rozenhoedje

Misdienaar: Krista

09.00u: voor de missionarissen

OVERLEDEN

Dinsdag 19 oktober: HH. Johannes de Brébeuf en Isaac
Jogues en gezellen, martelaren

Op 1 oktober overleed in het zorgcentrum Sint Jozef in
Wessem onze parochiaan Antoon Verlaan. Hij werd 90
jaar. Antoon was gedurende vele jaren actief als acoliet
in het dr. Engelsoord en later bij de uitvaarten in onze
parochiekerk. Moge hij nu rust en vrede vinden in het
eeuwig leven. Wij bidden ook om troost en sterkte voor
zijn dochter.

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor onze zieken
Vrijdag 22 oktober: H. Johannes-Paulus II, Paus
08.40u: Rozenhoedje

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 17 oktober: 29e zondag door het jaar
09.30u: Zeswekendienst Harrie van Wegberg ~ Gest Jrd
Mia Linssen ~ levende overleden leden van de
Rozenkransbroederschap ~ Jrd Cora CleutjensMans en zoon Paul
Woensdag 20 oktober:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in Kapel Tergouwen
Zondag 24 oktober: 30e zondag door het jaar – Wereldmissiedag
09.30u: René Pex en zonen Rogier en Josje

Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte voor de Missie

BRENGT U OP WERELDMISSIEDAG
(23 / 24 OKTOBER)
EEN EXTRAATJE MEE VOOR
DE KERKDEURCOLLECTE????
ALVAST DANK!!!

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
e

Zaterdag 16 oktober: 29 zondag door het jaar
19.15u: Dameskoor
Zaterdag 23 oktober: 30e zondag door het jaar – Wereldmissiedag
19.15u: Kerkkoor St. Martinus
Voor allen die werkzaam zijn in de missie ~ Gest
Jrd ouders Karel en Liza van Erdewijk-Houben

Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte voor de Missie

DOOPSEL
Op 10 oktober werden drie kinderen
gedoopt:
Romy
Slabbers van de
Groenstraat,
Fijs
Waucomont
van
Borgshof en Louis
Beunen van Oeveren. Wij heten de kinderen van harte welkom in onze
Kerkgemeenschap en wensen de ouders van harte proficiat. We vragen God dat Hij hen bijstaat om hun kinderen met liefde en geloof op te voeden.

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,-

Na afloop van de H. Mis kunt u namen opgeven voor het
zielenboek

LITURGISCHE KALENDER
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
~ Gest Jrd Victor en Netje DuchateauGoossens ~ Bernard van Lankvelt en Agatha
Sevriens

Zaterdag 23 oktober: 30e zondag door het jaar – Wereldmissiedag
18.00u: Herenkoor
Voor allen die werkzaam zijn in de missie

Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte voor de Missie
Na afloop van de H. Mis kunt u namen opgeven voor het
zielenboek

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 17 oktober: 29e zondag door het jaar
11.00u: kerkkoor met Latijnse zang
Voor onze bisschop

Zondag 24 oktober: 30e zondag door het jaar – Wereldmissiedag
11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor
Voor allen die werkzaam zijn in de missie

Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte voor de Missie

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.
GEBEDSDIENST ALLERZIELEN
Rond Allerzielen gedenken wij onze dierbare overledenen. In onze parochies zijn de gebedsdiensten dit jaar
op 31 oktober. Tijdens de gedenkdienst worden de
namen van de overledenen van wie we in verbondenheid met onze parochies afscheid hebben genomen
voorgelezen en wordt er voor hen een kaarsje aangestoken aan de Paaskaars. Daarna worden de graven
op de verschillende kerkhoven gezegend.
De gebedsdiensten vinden plaats:
 In Ohé en Laak: ná de H. Mis van 10.00u op zondagmorgen
 In Brachterbeek en Stevensweert om 14.00u.
 In Maasbracht en Linne op 15.30u.
KOORLEDEN GEZOCHT









21.30u. Inlichtingen bij naar Jan van Erdewijk (0475462852) of Rita Voesten (046- 8881570).
In Stevensweert oefent het Dameskoor "de Maasgalm" op woensdagavond van 19.30u tot 21.00u in
het Trefcentrum. Het koor zingt op de 1e en 3e zaterdag van de maand. Loop even binnen of bel even met
Annie ten Have (0475-551488) of Rita Voesten (0468881570).
Het herenkoor van Stevensweert kan ook nieuwe leden gebruiken. Zij zingen tijdens de H. Mis op de 2 e,
de 4e en eventueel de 5e zaterdag van de maand. Het
koor oefent op donderdagavond in het parochiezaaltje
naast de kerk. Inlichtingen bij Jo Heuts (0475552333).
Het gemengd koor van Ohé en Laak oefent op dinsdagavond om 19.00u in de kerk. Meer inlichtingen bij
H. Hulsen (0049 15156078329) of bij Toos Dekkers
(0475-551330)
Het kinderkoor van Ohé en Laak zingt iedere vierde
zondag van de maand. Aanmelden kan bij Chantal
Moonen (0475-487547)

WERELDMISSIEDAG 2021
Dit jaar heeft "Missio" bijzondere aandacht voor Guinee.

De kerk in Guinee

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De
meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden
van het land. De eerste bisschop was een Zwitser, bisschop Maillat, in 1959.

Kerk van leken

In al onze parochies zijn we op zoek naar nieuwe koorleden die de H. Mis willen opluisteren met hun zang.
Het belangrijkste is dat u het leuk vindt om te zingen!
Ervaring en/of de hoogte van de stem of de kennis van
de noten is niet meteen het belangrijkste. De koren zijn
er uiteraard om tijdens de H. Missen en uitvaartplechtigheden te zingen. Maar uiteraard zijn ze er ook voor
de sociale contacten en de gezelligheid.
Kom eens luisteren en kijken bij de repetities! Of vraag
meer inlichtingen bij de secretaris van het koor of bij
de dirigent(e).
 In Maasbracht zijn de repetities van het gemengd
koor op woensdagavond (om 19.30u) in het parochiehuis in Maasbracht. U kunt zomaar binnenlopen of eerst bellen naar Bettie Arends 0475462040.
 Het gemengd koor van Brachterbeek oefent ook op
woensdagavond (om 20.30u) in het parochiehuis in
Maasbracht. Het telefoonnummer van de secretaris
(Thea Kölgen) is: 0475-463152
 In Linne repeteert het dameskoor op vrijdagavond
in de kerk (of 's winters in de harmoniezaal) van
19.30u tot 20.30u. Bel eens met Anja van Daal
(0475-465099) of met dirigente Rita Voesten (0468881570) en voel u van harte welkom.
 Het herenkoor van Linne zingt voornamelijk Gregoriaans op zaterdag in de even weken door het jaar.
De repetitie is op vrijdagavond van 20.30u tot

In 1967 werden alle buitenlandse missionarissen het land
uitgezet. De meeste kerkelijke bezittingen werden onder
de dictatuur van Sékou Touré genationaliseerd. In de
bisdommen en parochies waren geen leidende figuren
meer. Toch kon de kleine katholieke gemeenschap overleven en zelfs sterker worden. Men nam zijn lot zelf in
handen. En dat kon dankzij de vooruitziende blik van bisschop Maillat die als een van zijn eerste activiteiten een
catechistenopleiding oprichtte. Op deze catechistenschool worden sinds de oprichting echtparen opgeleid
voor het pastoraat in de dorpen; mannen en vrouwen
volgen samen de opleiding maar met verschillende accenten. Tijdens de opleiding, waarbij men vaak eerst
goed moet leren lezen, schrijven en de Franse taal leren,
kan het evangelie diep geworteld raken. Aan het eind van
de opleiding staan persoonlijkheden die stevig geworteld

zijn in het geloof en die bereid zijn een leidende functie
op zich te nemen. Ze krijgen van de kerk niet alleen de
opdracht, maar ook het vertrouwen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de kleine basisgemeenschappen,
om ze bij elkaar te roepen en in leven te houden.

Kleine Christelijke Gemeenschappen

Deze catechistenparen waren in staat de gemeenschappen door de crisis van de dictatuur te leiden. Ze
verzamelden de families en gemeenschappen regelmatig rond het woord van God, verkondigden het
evangelie, leidden het gebed en bekommerden zich
om de mensen. De catechisten zijn ook tegenwoordig
nog de dragende mensen van de kerk in Guinee.
Veel parochies zijn verdeeld in zogeheten Kleine
Christelijke Gemeenschappen die elk een voorzitter en
een vicevoorzitter hebben. De kleine gemeenschappen hebben diverse taken in de parochie: organisatie,
ledenbijdrage voor het onderhoud van de kerk,
schoonmaken van de kerk, rozenkransgebed, voorbereiding op de volwassenendoop, huwelijksvoorbereiding.
In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel
verbeterd. Vicaris-generaal van bisdom N’Zérékoré,
Jean-Marie Guemou: "Toen ik hier twintig jaar geleden
aankwam, hadden we in de stad één parochie, nu zijn
het er vier en zijn de kerken vol". De kerk richt zich
onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Het getuigenis van Clarice Sagno:
niet praten maar doen

"Door mijn doop in 1985 in Kindia ben ik lid geworden
van de kerk en heb me ingezet in verschillende parochies van de drie bisdommen in Guinee. In mijn parochie houd ik mij voornamelijk bezig met de kinderen en
de jeugd: verzorging, animatie en vorming van de kinderen. Ze worden vaak vergeten en aan zichzelf overgelaten. Met mijn man woon ik tegenwoordig in de parochie Saint Jean Marie Vianney. Naast mijn werkzaamheden voor de kinderen ben ik hier ook kosteres,
een verantwoordelijkheid die ik met plezier en met
Gods hulp op me heb genomen voor het welzijn van
deze jonge parochiegemeenschap."

Het is belangrijk dat mijn inzet
iedereen ten goede komt.
(Clarice Sagno)
"Voor mij heeft het leven voor eenieder alleen dan betekenis, wanneer het anderen goed doet. Om me nuttig te maken, stel ik mij actief op als er een behoefte
ontstaat en wacht ik niet totdat iemand mij er uitdrukkelijk om vraagt. Voor mij is het belangrijk dat mijn inzet iedereen ten goede komt en dat er serieus gewerkt
wordt. Wanneer ik mij inzet voor de kinderen, vind ik
het belangrijk dat ze leren om elkaar lief te hebben en

Foto: Missio Zwitserland/Brunner
de schoonheid van het leven te zien.
In mijn omgeving bestaat er een Kpèlè-spreekwoord dat
betekent: 'Het gaat niet om het praten, maar om het
doen'. Dit spreekwoord begeleidt mij door het leven en
mijn dienst in de kerk. De beste manier om de Blijde
Boodschap naar de mensen te brengen, bestaat er voor
mij in als voorbeeld te leven van die Blijde Boodschap. Ik
doe het door in de kerk actief mee te doen en voor de
kinderen te zorgen, zonder daar een tegenprestatie voor
te verwachten".
NEDERLANDSTALIGE APP
VOOR BREVIER EN MISSAAL
Met een app voor het brevier en het missaal is een wens
van de Nederlandse emeritus bisschop van Haarlem Jos
Punt in vervulling gegaan.
In het Nederlandse Heiloo is eerder van de week, in aanwezigheid van seminaristen en enkele jonge priesters,
een Nederlandstalige app het missaal voorgesteld. Een
app voor het brevier bestond al enkele jaren. Mgr. Jan
Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, vertelde op
de persvoorstelling dat het idee voor de ontwikkeling van
een app voor het brevier en het missaal afkomstig is van
zijn voorganger, bisschop Jozef Punt. Het idee ontstond
toen hij merkte dat het getijdenboek voor permanente
diakens en leken niet gemakkelijk te hanteren is, terwijl
het tweede Vaticaanse concilie had aanbevolen dat ook
de leken het goddelijk officie (of delen ervan) zouden
bidden (Sacrosanctum Concilium 100). De app voor het
brevier (het getijdengebed) wordt al jaren door zeer, zeer
velen in ons land gebruikt. Die heeft ertoe bijgedragen
dat een groot aantal gelovigen op zijn minst delen van
het getijdengebed gingen bidden. Maar bisschop Punt
wilde ook dat er een tweede app zou komen voor de teksten van het missaal. De nood aan een missaal-app, zo
voegde bisschop Hendriks eraan toe, werd des te groter
naarmate het altaarmissaal en verschillende andere liturgische boeken uitverkocht raakten.
In Heilo werd Versie 1.0 van de missaal-app gelanceerd.
De app wordt later nog uitgebreid met vigiliemissen bij
hoogfeesten, optionele lezingen bij heiligenvieringen,
teksten voor de overledenen.

De app met alle lezingen en gebeden voor de dagelijkse
eucharistieviering is zowel voor Android als iOS gratis te
downloaden via het internet. De app voor het brevier kunt
u downloaden bij "Getijdengebed"; de app met de volledige teksten van de dagelijkse H. Mis vindt u onder
"Missaal en lectionaria".

