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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 

HEER, MAAK DAT IK ZIEN MAG  

De Bijbel lezen is niet altijd gemakkelijk. Veel volwasse-
nen vinden een geïllustreerde Kinderbijbel dan ook veel 
gemakkelijker om de verhalen beter te begrijpen of aan 
te voelen. Tegenwoordig is er zelfs een kinderbijbel die 
voor meer dan tachtig procent uit illustraties bestaat. In 
dat prentenboek, de "Kijkbijbel", staat ook het verhaal uit 
het evangelie van vandaag. Laten we twee plaatjes 
daaruit wat uitvoeriger bekijken. 

Op de eerste afbeelding is de 
blinde Bartimeüs te zien. Hij 
heeft een witte lap voor zijn 
ogen gebonden. Hij kijkt om-
hoog en roept naar Jezus om 
hulp. Nog net is de witte band 
bovenaan het plaatje te zien, de 
rest wordt ingevuld door een 
grote mond, een schreeuwend 
gat dat om aandacht vraagt. 
Brutaal en ongegeneerd weer-
staat hij de afkeuring van de 

gezonde mensen die zeggen: "Val Jezus toch niet lastig, 
doe niet zo onbehoorlijk". Maar Bartimeüs houdt zijn 
mond niet. 

Zo schreeuwen mensen overal vandaan om hulp. Bru-
taal komen ze onze huiskamers binnen via televisie, ra-
dio en krant. Ze roepen om hulp en aandacht tegen ti-
rannie en uitbuiting; zij willen dat wij hun honger zien en 
hun ziekten van allerlei soort. Zij kloppen ook bij ons als 
gelovigen aan omdat zij niet kunnen leven van brood 
alleen. Zij willen antwoord op de grote vragen die hen 

kwellen: "Waarom is het zo met ons gesteld? Waarom 
zijn wij arm en ziek en jullie niet? Waarom is het in onze 
wereld zo ongelijk verdeeld? En: Wat doen jullie eraan? 
Jullie, die zeggen te leven naar de normen van het 
evangelie." 

Of we het willen of niet: ook in onze tijd blijft Bartimeüs 
aandringen met zijn grote mond. Hij blijft een beroep op 
ons doen om mee te mogen delen in ons geluk, in onze 
welvaart, in onze gezondheid. 

Er is nog een tweede afbeelding 
in ons prentenboek waar we even 
naar kijken. Bartimeüs kan weer 
zien. Jezus heeft tegen hem ge-
zegd: ga, je vertrouwen, je geloof 
heeft het wonder bewerkt. En 
daar staat hij dan met een paar 
wondermooie, grote ronde ogen. 
Hij ziet, onze Bartimeüs; voor het 
eerst. Dat is voor de meesten van 
ons bijna niet voor te stellen, wij 
die al heel ons nog korte of al langere leven kunnen 
zien. Wij die soms zelfs zeggen dat we het voor gezien 
houden. Al het moois van de schepping, al die mensen 
in hun veelkleurigheid, alle planten, dieren en bomen te 
mogen zien voor de eerste keer! 

"Heer, geef dat ik zien mag". Dat is het gebed van Barti-
meüs. Het moet ook ons gebed zijn.Dat we zien mogen 
de schoonheid van de schepping, maar ook de armoede 
van medemensen,   

Pastoor L. Creemers  

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 24 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – Wereld-

missiedag  

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

Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte voor de Missie 

Misdienaar: Krista  

Maandag 25 oktober:  

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor onze parochiegemeenschap   

Dinsdag 26 oktober: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze gezinnen 

Vrijdag 29 oktober: 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor de missionarissen 

Zondag 31 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Jrd Sjang en Mia Jochems-van Montfort en zoon 
Paul  

Misdienaar: Krista  

15.30u: Allerzielenlof met aansluitend zegening van de 
graven op het kerkhof 

 m.m.v. Harmonie St. Cecilia 

Maandag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Plechtige Hoogmis m.m.v. het parochiekoor  

 Jrd Nico van Dijk   

Dinsdag 2 november: Allerzielen 

19.00u: Requiemmis met koor    

 Voor alle overledenen van onze parochiefedera-
tie 

DOOPSEL  

Op 17 oktober werd Noan Beckers van de Tegelveld-
straat door het sacrament van het Doopsel aangenomen 
als kind van God en opgenomen in onze kerkgemeen-
schap. Van harte welkom! Proficiat aan de ouders! Wij 
wensen hun veel liefde en wijsheid toe bij de gelovige 
opvoeding van hun kind. 

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 24 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – Wereld-

missiedag  

09.30u: René Pex en zonen Rogier en Josje   

Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte voor de Missie 

Woensdag 27 oktober: 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in Kapel Tergouwen  

Zondag 31 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

09.30u: voor alle overledenen van onze parochie  

14.00u: Allerzielenlof met aansluitend zegening van de 

graven op het kerkhof 

Maandag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Plechtige Hoogmis in Maasbracht 

Dinsdag 2 november: Allerzielen 

19.00u: Requiemmis met koor in Maasbracht 

 Voor alle overledenen van onze parochiefedera-
tie 



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 23 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – Wereld-

missiedag  

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 

Zaterdag 30 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

19.15u: Dameskoor  

 Voor alle overledenen van onze parochie ~  

Zondag 31 oktober: 31
e
 zondag door het jaar  

15.30u: Allerzielenlof met aansluitend zegening van de 
graven op beide kerkhoven 

 Dameskoor + Herenkoor 

Op het kerkhof is er passende muziek van Harmonie "de 
Lentekrans". 

Maandag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Plechtige Hoogmis in Maasbracht  

Dinsdag 2 november: Allerzielen 

10.00u: gezongen Requiemmis in Maasbracht  

 Voor alle overledenen van onze parochiefedera-
tie    

OVERLEDEN 

Op 13 oktober ging onze 
parochianen Margriet En-
gelen van de Patterson-
straat plots van ons heen. 
Ze werd 74 jaar. We vra-
gen de Heer dat Hij haar 
rust schenkt in zijn Rijk 
van vrede en geluk. 

Voor haar familie vragen 
we om troost en kracht om 
dit verlies te verwerken. 

 

 

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 23 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – We-

reldmissiedag  

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 

Zaterdag 30 oktober: 31
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Herenkoor  

 Gest Jrd kapelaan Roy De Bie ~ Jrd Harrie 
Stams ~ voor de overledenen wie naam in het Zie-

lenboek is opgetekend 

Zondag 31 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

14.00u: Dameskoor 

  Allerzielenlof met aansluitend zegening van de 
graven op het kerkhof 

Maandag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Plechtige Hoogmis in Maasbracht  

Dinsdag 2 november: Allerzielen 

19.00u: Requiemmis met koor in Maasbracht 

 Voor alle overledenen van onze Parochiefedera-
tie 



WERELDMISSIEMAAND 2021 GUINEE 

De Republiek Guinee ligt aan de Atlantische Oceaan 
tussen Guinee-Bissau en Sierra Leone en heeft onge-
veer 12 miljoen inwoners. Het land is zes zo groot als 
Nederland. In de hoofdstad Conakry wonen zo’n 2,5 
miljoen mensen. De officiële taal is Frans; tot de onaf-
hankelijkheid in 1958 was Guinee een Franse kolonie. 
Ongeveer 85 à 90% van de bevolking is moslim, er zijn 
circa 7% christenen. De Guineeërs leven voornamelijk 
van de landbouw, veeteelt, ambachtswerk of kleine 
bedrijfjes. In bepaalde regio's is het winnen van rode 
palmolie een bron van inkomsten. Aan de kust is de 
visserij belangrijk. 

Waterrijk 

Guinee heeft als bijnaam: het waterkasteel van West-

Afrika. Veel rivieren, zoals de Niger, de Senegal en de 
Gambia hebben hun bron in Guinee. Het landschap is 
per streek heel verschillend. Er zijn vier natuurlijke re-
gio’s: Guinee maritiem of Beneden-Guinee, dat is de 
kustzone; Midden-Guinee is de bergregio; Hoog-Guinee 
is de savanne in het noordoosten en Guinee Forestière is 
de streek met de bossen in het zuidoosten. 

De overvloed aan water maakt het mogelijk om veel ge-
wassen te verbouwen: koffie, ananas, citrusvruchten, 
bananen, appels, peren, druiven, granaatappels, aardap-
pels, tomaten, komkommers, paprika’s. Gierst en graan 
zijn de belangrijkste producten van Hoog-Guinee en de 
aardnoten van Midden-Guinee. Rijst wordt verbouwd aan 
de rand van de rivieren, maar het land moet desondanks 
Aziatische rijst importeren. 

 

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.  

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 24 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – Wereld-

missiedag  

11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor  

 Voor allen die werkzaam zijn in de missie  

Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte voor de Missie 

Zondag 31 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

10.00u: kerkkoor met Nederlandse zang  

 Gest Jrd Jacques Laugs en Josefina Laugs-
Nellissen ~ Jrd Louis Indemans, Lies Inde-
mans-Graus, Martha Indemans en alle overle-

denen van de familie Indemans-Graus ~ Frans 
Hölsgens ~ Jrd Gerard Griens ~ Jrd Lena Pex-
Beerens en voor alle overledenen van de familie 
Pex     

Aansluitend aan de H. Mis: zegening van de graven 

Maandag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Plechtige Hoogmis in Maasbracht  

Dinsdag 2 november: Allerzielen 

19.00u: Requiemmis in Maasbracht 

 Voor alle overledenen van onze Parochiefedera-
tie  



Toerisme 

Het land trekt nog maar weinig buitenlandse toeristen 
hoewel de diversiteit aan landschappen adembene-
mend is. De mooie watervallen, de paradijselijke kust, 
de wonderschone eilanden, de beschermde natuurge-
bieden, een beperkte industrialisatie en een kleine be-
volkingsdichtheid; dat alles draagt bij aan de schoon-
heid van het land. 

MISSIE 

"We moeten immers wel spreken over wat we gezien 
en gehoord hebben". 

Met dit citaat uit het boek Handelingen van de aposte-
len 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om dat-
gene wat we meedragen in ons hart naar anderen te 
brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de 
Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het 
voetlicht. 

Jonge kerk 

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, mgr. Maillat, inves-
teerde vanaf het begin veel in de opleiding van cate-
chisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moes-
ten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog 
weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgelei-
de leken wordt het geloof levend gehouden in de moei-
lijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste 
decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De 
kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nati-
onale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in 
de gezondheidszorg. 

Vrouwen en kinderen 

In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congrega-
tie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de 
Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria 
Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan 
middelen vangen de zusters kinderen op in weeshui-
zen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd 
en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken te-
vens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen 
dorpen.  

Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de 
zusters steunen.  

Breng een extraatje mee voor de kerkdeurcollecte op 
23/24 oktober! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EERSTE EXEMPLAAR NIEUWE BIJBELVERTALING 
VOOR KONING WILLEM-ALEXANDER 

De NBV2021 van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenoot-
schap (NBG) is een volledig gereviseerde versie van de 
Bijbelvertaling die in 2004 werd gepubliceerd. 

Tijdens een feestelijke presentatie in de Grote Kerk in het 
Nederlandse Den Haag is het eerste exemplaar van de 
volledig gereviseerde Nieuwe Bijbelvertaling 
2021 (NBV21) overhandigd aan koning Willem-
Alexander. Aansluitend ontvingen ook twaalf vertegen-
woordigers van kerkgenootschappen en geloofsgemeen-
schappen, onder wie bisschop Jan Liesen van Breda 
voor de katholieke Kerk, een exemplaar. In Vlaanderen 
wordt de NBV21 op 23 oktober voorgesteld in de Begijn-
hofkerk in Mechelen. 

Bij de overhandiging aan koning Willem-Alexander zei 
directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-
Vlaamse Bijbelgenootschap (NBG) dat er geen ander 
boek is dat ons zó confronteert met onszelf, met de an-
der en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk. 
Het behoeft vandaag geen uitleg dat de Bijbel een be-
langrijke stem is en moet blijven in onze samenleving. De 
Bijbel zet aan tot reflectie en tot actie. De Bijbel maant tot 
verzoening en geeft hoop voor de toekomst. 

De NBV21 is de vernieuwde, verbeterde van de Nieuwe 
Bijbelvertaling van 2004. Het is de meest gebruikte Bijbel 
in Nederland en Vlaanderen. De vernieuwing gebeurde 
op basis van de reacties van duizenden bijbellezers uit 
het Nederlandse taalgebied en nieuwe inzichten. Op ba-
sis daarvan gebeurden er ca. 12.000 aanpassingen aan 
de vorige editie. Tegelijk worden ook een nieuwe literaire 
editie van de NBV21 én een Kunstbijbel met afbeeldin-
gen van oude meesters uit de Lage Landen gelanceerd. 

Bron: Kerknet.be 

Zuster Marguerite met een van haar beschermelingen 
Foto: Missio Zwitserland/Brunner 

De school in Macenta  

Foto: Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère 

Vertegenwoordi-
gers kerkgenoot-
schappen en 
geloofsgemeen-
schappen ont-
vangen een 
exemplaar  

© NBV 


