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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

GODSLIEFDE EN NAASTENLIEFDE
Op de deurpost van een huis waar een joodse familie
woont is een kokertje vastgemaakt, een zogenaamde
"Mezoeza". Het woord Mezoeza betekent niet meer en
niet minder dan 'deurpost'. In het kokertje zit een klein
perkamentrolletje, waarop een tekst staat, de basistekst
van het jodendom, de tekst die ook voorkomt in het
evangelie van Marcus (Mc 12,28b-34). De tekst luidt:
"Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer is de Enige. Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw krachten". In het boek
Deuteronomium lezen we verder: "De geboden die ik u
vandaag voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Spreek
er telkens opnieuw met uw kinderen over, zowel thuis
als onderweg, wanneer ge slapen gaat en opstaat. Grif
ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van
uw stad" (Deut. 6, 5vv).

De Mezoeza, dat kokertje met daarin de basistekst van
het joodse geloof, wordt aan de deurpost bevestigd
wanneer men de woning betrekt.
En elke keer wanneer mensen het huis in- of uitgaan,
wordt de Mezoeza even aangeraakt terwijl men zegt:
"Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer is de enige". Deze tekst, die iedere jood minstens tweemaal per
dag zegt – als een soort morgen- en avondgebed – heet
het "Sjema-gebed". Sjema betekent luisteren. Met dit
woord begint immers de tekst: "Sjema Israël" – "Luister,
Israël…".
Echt luisteren naar iemand, is heel moeilijk. We praten
meer en gemakkelijker dan dat we zwijgen en aandachtig luisteren. De basis van liefde tussen mensen is dat
men goed naar elkaar kan luisteren. Mensen zeggen
wel eens: "we kunnen goed met elkaar praten", maar
eigenlijk bedoelen ze dan: "we kunnen uitstekend naar
elkaar luisteren". We hebben aandacht voor elkaar. Dat
is niet eenvoudig. We zijn zo snel weg met onze gedachten. Wij zijn met duizend en één dingen bezig. We
hebben het zo druk. Zozeer soms dat het ons te veel
wordt en de vraag zich opdringt: moet dat echt zo verder? Waar komt het nu eigenlijk echt op aan? Wat is nu
eigenlijk het belangrijkste in mijn leven?
Het is met die vraag dat een Schriftgeleerde bij Jezus
komt. Hij is Schriftgeleerde, hij kent dus de wetten van
Mozes zeer goed. Maar wat is nu het voornaamste gebod?" Als antwoord op de vraag wijst Jezus eerst naar
het Sjema-gebed: "Luister Israël…" Het eerste en voornaamste is: luisteren, je openstellen, aandachtig zijn.
Luister, de Heer is de enige God. Bemin Hem met heel
je hart, heel je ziel en al je krachten. Maar het nieuwe is

dat Jezus er een andere tekst (uit het boek Leviticus)
aan toevoegt. Hij zegt: "Het tweede is dit: gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod
voornamer dan die twee".
Mensen zeggen: het gaat in de kerk om het geloof in
God, het gaat om de liturgie, het gaat om het gebed.
Anderen zeggen: het gaat erom hoe je leeft, hoe je met
je medemensen omgaat. Maar in werkelijkheid gaat het
om allebei. "Godsliefde en naastenliefde" zijn als twee
koplampen, gevoed door dezelfde energiebron. Wie
slechts met één koplamp rijdt, is een gevaarlijk chauffeur. Je hebt ze alle twee nodig, ze zijn met mekaar verbonden…
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
Zondag 7 november: H. Willibrord, verkondiger van ons
geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie
11.00u: Gest Jrd Jac en Liny Houden-Wilms ~ Gest Jrd
overleden ouders Lichteveld-Canjels

collecte voor het onderhoud van de kerk
Misdienaar: Krista

10,-

Dinsdag 9 november: Kerkwijding van de basiliek St.
Jan van Lateranen
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor Paus Franciscus
Vrijdag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar
09.00u: voor de vervolgde christenen
Zondag 14 november: 33e zondag door het jaar
11.00u: Zeswekendienst Antoon Verlaaan

Maandag 8 november:

Misdienaar: Krista

09.00u: om trouw voor alle gehuwden

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 14 november: 33e zondag door het jaar

Zondag 7 november: H. Willibrord, verkondiger van ons
geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

09.30u: Gest Jrd Peter en Maria Linssen-Wilms en familie ~ Jrd Mia Leenen-Hawinkels ~ Jrd Jac
Sentjens

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie

collecte voor het onderhoud van de kerk
Woensdag 10 november: H. Leo de Grote, Paus
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in Kapel Tergouwen

OVERLEDEN
Op 23 oktober overleed Toos Lambermon van de St
Gertrudisstraat op 100-jarige leeftijd. We bidden voor
haar zielenrust en vragen de Heer om troost voor haar
kinderen en kleinkinderen

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,-

Collecte voor het onderhoud van de kerk

LITURGISCHE KALENDER
Zaterdag 6 november: H. Willibrord, verkondiger van ons
geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

Zaterdag 13 november: 33e zondag door het jaar
19.15u: Dameskoor
Gest H. Mis voor levende en overleden leden
van Schutterij St. Martinus ~ Gest Jrd Joseph
Rutten en Elisabeth van Heur

19.15u: Kerkkoor St. Martinus
Voor het behoud van het geloof in onze streken ~
Jrd Annie Leurs-Thoolen ~ 1e Jrd Jan Leurs

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

den familieleden

Zaterdag 6 november: H. Willibrord, verkondiger van
ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

Collecte voor het onderhoud van de kerk

18.00u: Dameskoor
overleden familie Seegers-Rutten ~ Gest Jrd
Wim Jessen en Corrie Jessen-Aben ~ Elisabeth Seegers ~ Jrd Toos Kehrens en overle-

Zaterdag 13 november: 33e zondag door het jaar
18.00u: Herenkoor
Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en
zoon Albert ~ Harie Jonk en Maria Jonk-van der
Sterren

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 14 november: 33e zondag door het jaar

Zondag 7 november: H. Willibrord, verkondiger van
ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

11.00u: kerkkoor met Nederlandse zang

11.00u: kerkkoor met Latijnse zang
Zeswekendienst Jac Welters

collecte voor het onderhoud van de kerk

Voor allen die
leven in armoede

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.
H. WILLIBRORD, PATROON VAN
DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE
In staatkundig opzicht geldt voor Nederlanders Willem
van Oranje (ca. 1580) als "Vader des Vaderlands".
Godsdienstig gezien komt een dergelijke titel eigenlijk
nog meer toe aan de geloofsverkondiger en kerkstichter Willibrord. Deze "aartsbisschop der Friezen" was
actief in het gebied van de huidige Benelux, tot in Denemarken toe. Ondanks de politieke tegenstellingen
tussen Franken en Friezen vestigde Willibrord het
christendom in de Lage Landen.
Willibrord was
een Benedictijnermonnik onder St. Wilfridus
van York in Ripon bij York. Hij
verhuisde na de
verdrijving van
Wilfridus
uit
York in 678 naar
het klooster Rathmelgisi in Ierland en zette onder
abt‑bisschop Egbertus in 690 met elf Ierse missionarissen voet aan wal bij Katwijk om het bekeringswerk van
Wilfridus en St. Wigbertus voort te zetten. In tegenstelling tot andere Ierse en Schotse missionarissen zocht
hij direct samenwerking met de Frankische heersers
en kreeg van Pippijn II van Herstal, die koning Radboud van Friesland bij Wijk bij Duurstede had verslagen, Friesland als missiegebied toegewezen.
In 695 werd hij in Rome tot eerste aartsbisschop van
Friesland
gewijd,
met
als
nieuwe
naam
"Clemens" (een naam die overigens nooit ingang
vond). Bij deze gelegenheid bracht hij relieken mee die
paus Sergius I hem had gegeven en die in Emmerich
in een reliekschrijn worden bewaard.
In 698 stichtte hij met hulp van St. Irmina van Öhren de
abdij van Echternach, waar het scriptorium grote bekendheid kreeg, en vervolgens vele andere kerken en
kloosters. Steunpunten bij zijn missiewerk waren Echternach, Susteren en Utrecht. Pippijn II gaf hem de
mogelijkheid om in Utrecht het St‑Maartensklooster en
de St‑Salvatorkerk te bouwen.
Toen Pippijn in 714 stierf, moest Willibrord tijdelijk naar
Echternach uitwijken, gedwongen door de opstandige
Fries Radboud. Pippijns opvolger Karel Martel versloeg Radboud en Willibrord kon met hulp van St. Bonifatius en Karel Martel in 722 weer naar Utrecht terugkeren.
Hij predikte in Vlaanderen, Holland, Zeeland en Friesland. Met Wilfridus is hij apostel van de Friezen. Zelf is
hij apostel van Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen. In Echternach, waar Adalbertus hem opvolgde als
abt, houdt men sinds de 13e eeuw jaarlijks op dinsdag
na Pinksteren de beroemde "springprocessie" (drie
stappen voorwaarts, twee naar achteren) van de brug
over de Sauer naar Willibrords graf in de naar hem
genoemde kathedraal (in totaal twaalfhonderd meter).

Informatie over hem vindt men in de Vita S. Willibrordi
van de zalige Alcuin van York en de kerkgeschiedenis
van St. Beda Venerabilis. Hij behoort tot de
"Bronheiligen" vanwege de talrijke Willibrordusbronnen
en ‑putten die hij naliet.

Attributen
De H. Willibrord wordt
meestal
afgebeeld
met mijter en staf
(bisschop), het model
van een kerk (dom
van Utrecht), kruisstaf,
kruik of vaatje. Dit
laatste heeft te maken
met het wijnwonder
van Echternach. Daar
werd wijn vermenigvuldigd en water in
wijn veranderd). Met
zijn staf doet hij waterbronnen ontspringen
(St. Willibrordusbronnen, Willibrordusputjes). Er zijn ook afbeeldingen met een
kind op de arm of de schouder als herinnering aan de
doop van de zoon van Karel Martel.
DANK
Hartelijke dank aan allen die bijgedragen hebben aan de
bijzondere collecte voor Wereldmissiedag.
De opbrengst van de collecte:
Maasbracht:
€ 183,15
Brachterbeek:
€ 64,40
Linne:
€ 45,40
Ohé en Laak:
€ 80,65
Stevensweert:
€ 68,50
Totaal:
€ 442,10
WERELDWIJD 1,34 MILJARD KATHOLIEKEN
Het aantal katholieke gelovigen en priesterroepingen
stijgt wereldwijd behalve op het Europese continent,
waar het licht daalt.
Volgens officiële cijfers van het Vaticaan, die het missieagentschap Fides onlangs heeft gepubliceerd naar aanleiding van Missiezondag (24 oktober), is het aantal katholieken in het afgelopen jaar 2020 wereldwijd gestegen
tot 1,34 miljard gelovigen. Dat is 15 miljoen meer dan
een jaar eerder. Het aandeel van rooms-katholieke christenen in de wereldbevolking steeg licht tot 17,74%. De
stijging is algemeen, met uitzondering van het Europese
continent. Daar is het aantal gelovigen met 292.000 katholieken gedaald.
Wereldwijd zijn er momenteel 414.336 katholieke priesters, maar in Europa is hun aantal – voornamelijk door de
vergrijzing – met 2.608 verminderd. Op het Aziatische
continent was er een aangroei met 1.989 priesters. Anderzijds is er in Europa wel een duidelijke stijging van het
aantal permanente diakens tot een totaal van 15.267.

Bron: Fides

