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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 

LAAT HEN GEBORGEN ZIJN … 

God, Vader van alle mensen, 

Vader ook van allen die gestorven zijn, 

wij brengen U voor ogen hen die dit leven 

geruild hebben  

en leven in uw vrede en barmhartigheid. 

Wij bidden voor hen die gestorven zijn, vaak 
veel te vroeg,  

en altijd met de pijn van het moeten achter-
laten. 

Wij gedenken hen die met ons aan tafel za-
ten, 

met wie we bevriend waren, 

die ons ter harte gingen, 

die in ons leven verankerd waren 

en die we nog altijd missen. 

Wij willen geloven dat zij in uw zekerheid 
zijn aanbeland. 

Wij bidden voor hen: laat ze rusten in uw 
vrede, 

dat ze rust en vrede vinden  

na een vaak moeizaam afscheid.  

Vervolledig bij hen wat nog onaf was of geschonden, 

of waartoe ze de tijd niet hadden voor 
een goed einde. 

Laat hen delen in de volheid bij U. 

Wees in uw barmhartigheid een Vader  

die op de uitkijk staat, 

een Moeder die steeds verzoent en her-
begint. 

Laat allen thuis zijn bij U waar alles vol-
komenheid is. 

Laat onze dierbaren, die in U geborgen 
zijn, 

ons tot zegen zijn. 

Geef ons voldoende kracht om uit hen te 
leven, 

met de energie waarmee wij hen bemind 
hebben. 

Doe ons geloven in de kracht van ver-
bondenheid  

en de moed die ons sterkt, in geloof en 
vertrouwen. 

Beziel ons met de bemoedigende kracht  

dat hun leven ons tot inspiratie en zegen kan zijn. 

En ga met ons mee op de weg die wij nog moeten gaan, 

ons leven dat doorgaat en eindigt,  

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 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 

Vrijdag 5 november: eerste vrijdag van de maand 

09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus 

Zondag 7 november: H. Willibrord, verkondiger van ons 
geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovin-
cie 

11.00u: Gest Jrd Jac en Liny Houben-Wilms ~ Gest Jrd 
overleden ouders Lichteveld-Canjels  

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

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 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 Parochiefede-

ratie 

Woensdag 3 november: H. Hubertus, bisschop 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in Kapel Tergouwen  

Zondag 7 november: H. Willibrord, verkondiger van ons 
geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovin-
cie 

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie  

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

maar geen mens weet wanneer. 

Geef ons vertrouwen, geef ons zekerheid. 

Laat ons elke dag een stap dichter komen in 

dat vertrouwen in U. 

En herinner ons aan de woorden van uw belofte: 

“Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” 
Amen. 

(Uit: Wij-Stenen, oktober 2006, blz. 9.) 



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 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    

Zaterdag 6 november: H. Willibrord, verkondiger van 
ons geloof, patroon van de Nederlandse kerk-
provincie 

19.15u: Kerkkoor St. Martinus  

 Jrd Annie Leurs-Thoolen en Jan Leurs  

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 

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 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 Parochiefede-

ratie 

 

Zaterdag 6 november: H. Willibrord, verkondiger van ons 
geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovin-
cie 

18.00u: Dameskoor 

 overleden familie Seegers-Rutten ~ Gest Jrd 
Wim Jessen en Corrie Jessen-Aben ~ Elisabeth 
Seegers ~ Jrd Toos Kehrens en overleden fami-
lieleden   

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 



DOOR DE GELOOFSCRISIS HEEN  
IN VUUR EN VLAM 
Stapje voor stapje laten we de beperkingen van de 
coronacrisis achter ons. Hoewel het virus zich niet ge-
wonnen geeft stevenen we af op het 'normale' leven. 
We zullen ons er wel op moeten voorbereiden dat het 
niet meer helemaal het oude zal worden. We moeten 
leren leven met het coronavirus. Zo langzamerhand 
worden ook de gevolgen duidelijk van de tijd die achter 
ons ligt. Wat meteen opvalt is dat we iets al heel snel 
gewoon vinden. Heeft het kerkelijk leven ook een tijdje 
stilgelegen, althans op een lager pitje gebrand, en is 
menigeen niet meer naar de kerk gekomen, nu het 
weer volop mag is de weg terugvinden niet meer van-
zelfsprekend. Velen zijn ondertussen eraan gewend 
om niet meer naar de kerk te gaan.  

Ik hoorde laatst dat er daardoor zelfs parochies zijn die 
nu afscheid hebben moeten nemen van het zangkoor. 
Wat zijn de dames en heren zangers toch te prijzen die 
zich niet klein laten krijgen en moedig de draad weer op-
pakken. Wat we misschien niet in de gaten hebben is dat 
we onszelf, door op te geven, tekortdoen. Worden we 
elke morgen aan de ontbijttafel door het dagblad op-
nieuw getrakteerd op de zoveelste crisis waarin we te-
recht zijn gekomen, wijzelf voegen er aan het rijtje nog 
eentje toe. Naast de coronacrisis, wooncrisis, klimaatcri-
sis en de energiecrisis wordt misschien wel stilletjes ge-
loofscrisis toegevoegd. Nu zullen velen zich over dit laat-
ste misschien niet zo druk maken als over de andere cri-
sissen toch heeft deze ook een grote invloed op ons le-
ven.  
Hoe kunnen we deze te boven komen? Het begint al met 
het luisteren naar wat onze lieve Heer ons te zeggen 
heeft. De teksten uit de Heilige Schrift zouden we eens 
wat meer tot ons moeten toelaten, laten doordringen tot 
diep in ons hart. Om dit gemakkelijker te maken wordt er 
van tijd tot tijd een nieuwe Bijbelvertaling uitgegeven. Zo 
is er recent weer eentje bijgekomen. Nu is het niet ver-
keerd om de woorden van de blijde boodschap iets meer 
eigentijds te kunnen lezen waardoor het misschien voor 
velen begrijpelijker is, maar uiteindelijk gaat het om de 
geest van de tekst. Het gaat er niet direct om wat er let-
terlijk te lezen valt, maar veel meer van belang is wat 
ermee bedoeld wordt.  
Zo is het ook met de stukjes die u van mijn hand gere-
geld kunt lezen. Hier gaat het er ook niet om wat er letter-
lijk staat, maar het gaat er veeleer om met wat ermee 
bedoeld wordt. Ik zeg altijd dat je tussen de regels door 

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 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 fami-

lie Pex     

Aansluitend aan de H. Mis: zegening van de graven op 

het kerkhof 

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  

Zondag 7 november: H. Willibrord, verkondiger van ons 
geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovin-
cie 

11.00u: kerkkoor met Latijnse zang  

 Zeswekendienst Jac Welters  

 collecte voor het onderhoud van de kerk 



moet lezen. Dit is de enige weg om enigszins ver-
trouwd te raken met wat onze lieve Heer ons wil zeg-
gen, duidelijk wil maken. Al mogen we dit nooit als ge-
woon gaan vinden, we zullen er wel meer mee ver-
trouwd worden en de waarde ervan gaan beseffen. Als 
we deze stap niet of niet kunnen zetten dan is het ook 
niet vreemd dat ons geloof in een crisis terecht komt. 
Wat ons te doen staat is niets anders dan met vallen 
en opstaan terug te keren tot het 'normale geloofsle-
ven'. Niet wat wij er zelf over denken maar wat onze 
lieve Heer ons als 'normaal' voorhoudt. En dan zouden 
we ook tot de beste Bijbelvertaling kunnen komen: de 
woorden van onze lieve Heer vertalen in ons eigen 
leven. Stap voor stap zullen we dan ook opkrabbelen 
uit onze geloofscrisis. Moge de Heer het misschien 
nog smeulend vuurtje in ons met Zijn woorden op-
nieuw doen oplaaien en ons in vuur en vlam zetten.  
Kapelaan J. Boon 
 
ALLERZIELEN: VERHAAL "HET BLAD EN DE ZEE" 

Een boom stond aan de rand van een groot bos en 
overschaduwde de stroom die aan zijn voet voorbij-
gleed. Aan de boom ritselde een blad in de zomerwind. 
Het was zijn manier om zijn Schepper lof toe te jui-
chen. De vogeltjes op de takken van de boom zongen 
een veel mooier lied. Hun gefluit klonk als een steeds 
wederkerende melodie van geluk. De zon streelde de 
veren van het gevogelte en de nerven van het blad. 
Als het regende werd het blad gewassen, ontdaan van 
alle smet. Maar het trilde toen het herfst werd en de 
lucht heel fris begon te worden. Toch was het blad 
heel fier nu het een bijzonder mooie kleur had gekre-
gen. Blinkend donkerrood was het en het danste van 
plezier aan de uiterste boomtak. Het spiegelde zich 
soms in het water van de stroom en kon zo zijn 
schoonheid bewonderen. 

Maar op een morgen toen het licht gevroren had, voel-
de het blad zich heel ziek. Misschien had het wel griep 
gekregen. Het had alle kracht verloren en kwam los 
van de boom die het gedragen en gevoed had. Het viel 
in het water van de stroom en dreef, met de stroom 
mee, naar de zee. En de zee nam het blad op en wieg-
de het op de deining van haar golven. Zo had het blad 
zijn eeuwige bestemming bereikt. 

Zo gaat het 
ook met de 
mens in het 
leven. We 
groeien en 
bloeien en 
stoeien, en als 
we moe en 
ziek zijn gewor-
den, soms jong 

maar meestal oud, verlaten we de boom van het leven en 
brengt de stroom van de genade ons bij de oneindige 
God waar we voor altijd gelukkig kunnen zijn. In de oce-
aan van Gods Liefde vindt de mens het eeuwig Leven! 

Georgette Mathieu 

(Uit: middelares en koningin, november 2006, blz. 19.) 

EVEN ANDERS MIJMEREN BIJ ALLERZIELEN … 

"Zou je anders gaan leven wanneer er niets meer kwam?  

Gesteld dat wij voor eeuwig insliepen  

en dat je je achteraf niet eens meer kunt  

realiseren dat ze je met hun verhalen over  

een hiernamaals bij de bok hebben genomen … 

Zou dat dan een reden zijn om nu anders te leven?  

Zou ik dan bloemen gaan vertrappen  

of kinderen slaan? 

Zou ik mensen pijn doen of kameraden verraden?  

Zou ik met minder eerbied naar de sterrenhemel kijken?  

Zou ik minder verlangen niet te hoeven sterven?  

Ik zou er alleen verdriet over hebben,  

dat mijn hunkering naar eeuwig leven bedrog is in mij. 

Dat mijn hartenwensen niet betrouwbaar zijn. 

Dat mijn fantasie niet betrouwbaar is.  

Dat de grote godsdiensten van de wereld apekool zijn. 

Maar dat bedrog zal ik dan delen met een geliefde. 

Wij zullen er samen om huilen.  

Wij zullen zeggen: onze harten zijn bedrieglijk.  

Laten wij elkaar vasthouden in deze wanhopige toestand.  

En dat zullen wij dan doen.  

En onderhand zal de twijfel komen.  

Want wij zullen voelen: deze liefde is geen bedrog.  

Het is niet waar dat het allemaal niet waar is.  

Wij voelen, wij ruiken, wij proeven onsterfelijkheid.  

Nieuwsgierig zullen wij sterven". 

Fons Jansen (Brussel, Pinksteren 1981) 

 

WAT IS SYNODALITEIT IN DE KERK? 

door: Jan Peeters op www.katholiekleven.nl  

In oktober start de wereldwijde voorbereiding van de bis-
schoppensynode "Voor een synodale Kerk: communio, 
participatio, missio". Deze synode zal plaatsvinden in 
2023. Paus Franciscus opende het proces van voorberei-
ding officieel op zondag 10 oktober met een eucharistie-
viering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het weekend 
daarop volgden bisdommen wereldwijd. 

Een bisschoppensynode over een synodale Kerk dus, 
omdat synodaliteit, aldus paus Franciscus, een 
"essentiële dimensie" is van de Kerk. Synodaliteit is niet 
hetzelfde als democratie: de Kerk is immers een hiërar-
chisch opgebouwde gemeenschap. Het is daarom ook 
een synode van bisschoppen. En in de aanloop er naar-
toe worden de gelovigen gevraagd om hun inbreng. 

http://www.katholiekleven.nl


Het is het streven van paus Franciscus om het spreken 
en handelen van de Heilige Geest ruim baan te geven 
in de Kerk. Maar hoe onderscheid je de wil van God in 
de veelheid van stemmen en soms ook de waan van 
de dag? 

Daarom worden dit soort kerkvergaderingen, synodes 
geheten, grondig voorbereid. Wat wordt verstaan on-
der synodaliteit en hoe is dat in te passen in het leven 
en de missie van de Kerk? Daarover boog zich de In-
ternationale Theologencommissie die haar bevindin-
gen in 2018 publiceerde als eerste leidraad voor de 
komende synode (voor de Engelse tekst: Synodality in 
the life and mission of the Church). 

"Het leven en de missie van de Kerk" 

Het woord 'synode' duikt al vroeg op in de traditie van 
de Kerk en betekent zoveel als 'samen (de weg) gaan'. 
Het woord verwijst ook naar Jezus, die zichzelf "de 
weg" noemt (Johannes 14, 6). Christenen werden oor-
spronkelijk dan ook "aanhangers van de Weg" ge-
noemd (Handelingen 9, 2). 

Het woord synode werd ook wel als synoniem gebruikt 
voor de kerkelijke gemeenschap. Ook de heilige Jo-
hannes Chrysostomus (345-407) gebruikt de term 
"samen gaan" als synoniem voor de Kerk. Het is een 
gemeenschap die bijeenkomt om God te danken en te 
prijzen als een koor, een harmonische realiteit die alles 
bijeenhoudt omdat, door hun wederzijdse en georden-
de relaties, degenen die haar vormen één van geest 
zijn. 

Vanaf de eerste eeuwen zou het woord 'synode' meer 
en meer worden gebruikt voor kerkelijke bijeenkom-
sten, op verschillende niveaus, om, door God verlicht 
en luisterend naar de Heilige Geest, antwoord te ge-
ven op leerstellige, liturgische, kerkrechtelijke en pas-
torale kwesties die zich van tijd tot tijd aandienen. 

"De kern van de vernieuwing van het Tweede Vati-
caans Concilie" 

Termen als 'synodaliteit' en 'synodale Kerk' zijn vol-
gens de Internationale Theologencommissie nieuwe 
woorden die theologisch nog moeten worden verhel-
derd. "Hoewel de term en het begrip synodaliteit niet 
uitdrukkelijk voorkomen in de leer van het Tweede Va-
ticaans Concilie, kan men zeggen dat de kwestie van 
de synodaliteit de kern vormt van het werk van ver-
nieuwing dat erdoor in gang is gezet", zegt de Interna-
tionale Theologencommissie. Volgens de toptheologen 
is duidelijk dat het besef van synodaliteit vanaf dat mo-
ment aan het rijpen is. 

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) sprak 
over de Kerk als het Volk van God en over de gelijk-

waardigheid van alle gedoopten die een gezamenlijke 
missie hebben waarbinnen ieder zijn eigen charisma, 
roeping en dienstwerk heeft. In deze context is synodali-
teit de manier waarop de Kerk leeft en werkt als gemeen-
schap waarvan de leden samen optrekken, samenkomen 
en actief deelnemen aan de opdracht van evangelisatie. 
De synodaliteit staat in het teken van de zending van de 
Kerk. 

En dat wordt ingepast binnen de hiërarchische structuur 
van de Kerk, van lokale Kerken die samen de ene univer-
sele Kerk van Christus vormen onder leiding van het col-
lege van bisschoppen met de bisschop van Rome. 

"Onder leiding van de Heilige Geest" 

Aan alle bis-
schoppen is 
gevraagd de 
synode voor 
te bereiden 
en te onder-
zoeken wat 
er in de hun 
toevertrouw-
de bisdom-
men leeft.  

Daarover horen we binnenkort meer. 

Het is duidelijk dat de biddende deelname van alle gelo-
vigen van het allergrootste belang is. Sinds de 7

e
 eeuw is 

het gebruik dat alle belangrijke kerkelijke bijeenkomsten 
worden geopend met een speciaal gebed tot de Heilige 
Geest. Het "Wij staan voor U, Heilige Geest" werd voor 
het eerst gebruikt bij de opening van het Concilie van 
Toledo in 633 en wordt toegeschreven aan de heilige 
Isidorus van Sevilla (570-336). 

Ter voorbereiding op de synode van 2023 heeft het Vati-
caan hiervan een vereenvoudigde versie samengesteld 
voor gebruik tijdens de liturgie of andere gelegenheden. 
Dit gebed wordt via de Nederlandse bisdommen als ge-
bedskaart verspreid en is beschikbaar in onze parochie-
kerken. 
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Gebed 

Wij staan voor U, Heilige Geest, 
terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 

U alleen hebben wij om ons te geleiden, 
maak dat U thuis bent in ons hart; 

leer ons de weg die wij moeten volgen 
en hoe wij deze moeten gaan. 

Wij zijn zwakke mensen en zondaars; 
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg bren-
gen, 

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 

Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid 

en van wat juist is. 

Dat alles vragen wij U, 
die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
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