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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)  
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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 

OVER COMMUNICATIE 
We leven in een tijd dat we, door de sociale media die 
ons ter beschikking staan, in onze communicatie zijn 
doorgeschoten. We menen dat we ieder moment van de 
dag bereikbaar moeten zijn en dat ook van anderen ver-
wachten. We leggen ons hierdoor misschien wel onnodi-
ge druk op. De weldadige momenten om niet bereikbaar 
te zijn, die zijn wij uit het oog verloren. We moeten weer 
onder ogen zien dat we het recht hebben om onbereik-
baar te zijn. Het kan voor een ander misschien wel ver-
velend zijn, maar het zij zo. Wat ook heel vervelend is, is 
dat als wij een ander willen bereiken er haperingen op-
treden. Hier moest ook ik laatst aan geloven. Na een 
nummer op de telefoon te hebben ingetoetst en na het 
indrukken van de knop 'verbinding' viel de telefoon uit en 
ging het beeldscherm op zwart. Wat ik ook probeerde, 
het lukte niet. Zelfs een 'reset' loste het probleem niet 
op. Er zat niet anders op dan mijn toevlucht te zoeken 
tot 'deskundigen' met de vrees dat het telefoontoestel 
aan vervanging toe was. Het advies was om eens te pro-
beren om nieuwe oplaadbatterijen in het toestel te doen 
en kijken wat er gebeurt als deze opgeladen zijn. En 
warempel, de telefoon gaf weer teken van leven.  
Is dit ook niet zo in ons geloofsleven? We zullen innerlijk 
'opgeladen' moeten zijn, willen we ook iets kunnen ge-
ven, willen we communiceren. Wat we niet hebben, dat 
kunnen we ook niet geven. Als we ons op zijn tijd niet 
opladen of er hapert iets in onze oplading, dan zal het 
niets worden. Van tijd tot tijd zullen we het Woord van 
God in ons moeten toelaten zoals ook Maria, de moeder 
van God deed. Ze begreep wel niet alles, maar ze sloeg 
het in haar hart op om er later nog eens aan te denken, 
om het later rustig te overwegen.  

Hier-
naast 
geeft ook 
het ont-
vangen 
van de 
Heilige 
Commu-
nie, het 
ontvan-
gen van 
het Li-
chaam 
van Je-

zus, de broodnodige voeding. Onze innerlijke voedings-
bron, onze 'innerlijke accu', zal zo genoeg geladen wor-
den om te communiceren. En hoeveel communicatie-
middelen we ook kunnen gebruiken, het allerbeste is 
nog altijd contact, communicatie van mens tot mens. 
Pasgeleden kwam dit ook even ter sprake bij mijn be-
zoek aan één van onze basisscholen. Het contact met 
de ouders verloopt nog altijd via 'ouderwets' briefwerk 
en daarna persoonlijk contact. Het voordeel is dat je 
sneller duidelijk kunt maken wat je bedoelt en je ziet ook 
meteen de reactie van de toehoorder, iets wat nooit, of 
in mindere mate, zal kunnen via snelle communicatie op 
de digitale snelweg. Dit werd alleen maar beaamd door 
de directie.  
Tot slot wil ik u eens aan het denken zetten met de 
vraag: hoe verloopt uw communicatie en hoe en waar-
mee laadt u zich op? 
Kapelaan J. Boon  

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 14 november: 33
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Zeswekendienst Antoon Verlaaan ~Jrd Sef Joos-
ten en Lies Joosten-Verlaan 

Misdienaar: Krista  

Maandag 15 november: H. Albertus de Grote, bisschop 
en kerkleraar 

09.00u: voor allen die theologie studeren  

Dinsdag 16 november: H. Margarita van Schotland - H. 
Gertrudis van Helfta, maagd 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de slachtoffers van onze hectische samen-
leving  

Vrijdag 19 november: 

09.00u: voor vluchtelingen en ontheemden 

Zondag 21 november: Christus, Koning van het heelal 

11.00u: levende en overleden leden van het gemengd 
zangkoor St. Gertrudis ~ overleden ouders Harrie 
Buskes en Jo Wevers, dochter Willy Buskers 

(verjaardag) en zoon Herman Buskes ~ Jan de 
Ruiter ~ Jo en Albert Mestrom-van Loon en alle 
andere overledenen van de familie ~ overlede-
nen van de familie Raemakers-Trines    

Misdienaar: Krista  

13.30u: Doopsel van Bob Rijks 

OVERLEDEN 

Op 30 oktober 
overleed Willy 
Habraken van de 
Kalverstraat in 
Zorgcentrum 
"Sterrebosch" in 
Thorn. Hij was 
bet 89 jaar ge-
worden. Willy 
was meer dan 50 
jaar een zeer 
gewaardeerd lid van het gemengd parochiekoor St. Ger-
trudis.  

Wij vragen de Heer dat Hij hem nu mag opnemen in de 
vreugde van het eeuwig leven. Voor zijn echtgenote, 
kinderen en kleindochter vragen wij om troost en om 
kracht om dit verlies te verwerken. 

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: 33
e
 zondag door het jaar 

09.30u: Gest Jrd Peter en Maria Linssen-Wilms en fami-
lie ~ Jrd Mia Leenen-Hawinkels ~ Jrd Jac 
Sentjens ~ Jrd Frans Linssen en Billa Linssen-
Houben  

Woensdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in Kapel Tergouwen  

 Gest Jrd Christina Vogels-Coenen   

Zondag 21 november: Christus, Koning van het heelal 

09.30u: Levende en overleden leden van het parochie-

koor b.g.v. St. Cecilia  



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 13 november: 33
e
 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   

Zondag 14 november: 33
e
 zondag door het jaar 

13.30u: Doopsel van Raff Halin 

Zaterdag 20 november: Christus, Koning van het heelal 

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Levende en overleden leden van het kerkkoor 
St. Martinus b.g.v. St. Cecilia  

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 13 november: 33
e
 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 

Zaterdag 20 november: Christus, Koning van het heelal  

18.00u: Dameskoor 

 Levende en overleden leden van Dameskoor "de 
Maasgalm" b.g.v. St. Cecilia ~ overleden familie 
Hendrik Seegers-Rutten  

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: 33
e
 zondag door het jaar 

11.00u: kerkkoor met Nederlandse zang  

 Voor allen die leven in armoede  

Zondag 21 november: Christus, Koning van het heelal 

11.00u: kerkkoor met Latijnse zang  

 Levende en overleden leden van het kerkkoor 
b.g.v. St. Cecilia   



HET EINDE VAN DE WERELD? 
Er zijn mensen die – als ze een boek lezen – eerst naar 
de laatste bladzijden kijken. Ze willen weten hoe het 
afloopt, hoe het einde eruitziet, wie de winnaars zijn en 
wie de verliezers. Anderen vinden het juist heel verve-
lend wanneer ze van tevoren de afloop kennen, want 
dan is de spanning eraf en hebben ze geen zin meer 
hebt om het eigenlijke verhaal te lezen. 

Op het einde van het kerkelijk jaar horen we in de kerk 
ook spreken over het einde, over de afloop van de 
mensengeschiedenis hier op aarde, over de overwin-
ning van de Mensenzoon. Maar hier is het toch een 
beetje anders dan bij het lezen van gewoon boek. 
Want alhoewel we het einde kennen gaat de spanning 
niet weg en blijft het eigenlijke verhaal ons interesse-
ren, omdat het ons eigen verhaal, onze eigen geschie-
denis is. Het is wel een aflopende geschiedenis en 
elke dag komen we een bladzijde dichter bij het einde. 
In de tijd dat Marcus zijn evangelie schreef dachten 
veel gelovigen dat het einde heel dichtbij was. Ze za-
gen immers de tekenen waarover Jezus had gespro-
ken: de verwoesting van de tempel in Jeruzalem, ver-
nietigende oorlogen, familietwisten, enzovoort. Had 
Jezus niet gezegd: "Wanneer gij al deze dingen ziet, 
weet dan dat het einde voor de deur staat." 
Ook in onze tijd leven er heel wat mensen in angst om 
dat naderende einde: ouderen die de verschrikkingen 
van de oorlog beleefd hebben; mensen die bang zijn 
dat de coronapandemie hun leven bedreigt. Er zijn 
jongeren die een ongewisse toekomst tegemoet gaan 
omdat ze misschien geen werk zullen vinden. Er zijn 
de miljoenen vluchtelingen die verloren lopen in een 
wereld die hen niet wil opvangen. De mensen in ver-
schillende landen die een tijd geleden overrompeld 
werden door het wassende water hebben waarschijn-
lijk ook gedacht dat het einde van de wereld gekomen 
was. Er is de klimaatverandering die ons steeds meer 
verontrust. Ervaren we niet allemaal: als we doorhollen 
zoals we nu bezig zijn dan loopt het fout af met onze 
wereld. Dan nadert het einde. 
Maar door wiens schuld nadert dat einde en wanneer 
loopt het precies af? We leven in spanning en Jezus 
laat ons ook in die spanning. Aan de ene kant zegt Hij: 
"Wanneer ge dit alles ziet, weet dan dat het einde na-
dert", maar aan de andere kant zegt Hij ook: "Van die 
dag, van dat uur weet niemand af, zelfs niet de enge-
len in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar alleen de 

Vader." Hij wil ons niet bang maken met al deze dingen. 
Integendeel, Hij wil ons geruststellen. Er zullen inderdaad 
verschrikkelijke dingen gebeuren, maar de gelovige mag 
weten dat hij ondanks alles veilig is bij de Heer. Het is zo: 
hemel en aarde zullen vergaan, maar de woorden van 
Jezus niet. Als we ons vasthouden aan zijn woord, dan 
hoeven we niet bang te zijn. We mogen er immers van 
overtuigd zijn dat al degenen die in "het boek des levens" 
staan opgetekend gered zullen worden. Er komt een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, niet door mensen 
gemaakt, maar door God zelf, als een geschenk van 
Hem. 

Misschien denkt u nu: "Nou, als het dan toch allemaal 
van God komt, waarom zouden wij ons dan nog moe ma-
ken? Kunnen we dan niet beter het einde maar afwach-
ten en niets meer doen?"  
Neen, toch niet. Als christenen hebben wij een opdracht 
hier op deze aarde. We zouden zó moeten leven en wer-
ken dat we iets van die nieuwe wereld hier en nu al reali-
seren, dat we aan alle mensen laten zien dat we geloven 
dat Jezus het kwaad overwonnen heeft. Daarvoor gaan 
wij werken, daarom bouwen wij in liefde een gezin op; 
daarom spannen we ons in om het lot van minderbedeel-
den te verbeteren. Het nieuwe Rijk van God moet nu al in 
ons, in onze Kerk, zichtbaar worden als een getuigenis 
voor alle mensen, maar ook om te laten zien dat wij het 
komende Rijk waardig zijn. 
Pastoor L. Creemers  

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.  

He's got the whole world in his hands  



DIEREN IN DE BIJBEL (1): DE EZEL 
Op de vijfde dag schiep God vogels en vissen, op de 
zesde alle landdieren. Welke rol spelen dieren in de 
Bijbel? Van huisdieren zoals wij ze vandaag kennen is 
in de Bijbel weinig sprake, maar vee en lastdieren ko-
men wel voor in veel verhalen. Een van de eerste be-
kende ezels die opduikt in de Bijbel, is meteen een 
sprekend exemplaar: de ezelin van ziener Bileam.     
Het verhaal van ziener Bileam en zijn ezelin   
De Israëlieten stroomden na de uittocht uit Egypte toe 
aan de oevers van de Jordaan en dreigden Moabs 
land te overspoelen. De Israëlieten waren met zovelen 
dat ze de lokale bevolking angst aanjoegen. Daarop 
stuurt Moab zijn mannen naar ziener Bileam, met de 
vraag een vloek over hen uit te spreken. Onder druk 
van Moabs mannen zadelt Bileam zijn ezelin om op 
weg te gaan naar het oord des onheils. Dat was echter 
niet naar Gods zin: "U mag dat volk niet vervloeken, 
want het is gezegend" (Numeri 22, 12).  

Een engel met een zwaard wordt gestuurd om de weg 
te versperren. Bileam ziet die niet staan, maar zijn 
ezelin wel. Tot drie keer toe probeert ze het pad te ver-
laten, drie keer wordt ze daarvoor geslagen door haar 
meester die niet begrijpt waarom het koppige beest 
dienstweigert. Nu liet de Heer de ezelin spreken. Ze 
zei tegen Bileam: waaraan heb ik het verdiend dat je 
mij nu al driemaal geslagen hebt? (Numeri 22, 28). 
Pas op dat moment bemerkt Bileam de engel op de 
weg die gezonden was om hem tegen de houden op 
zijn heikele onderneming. De grote ziener zag de en-
gel niet, het domme lastdier wel.  
Na de passage van Bileams ezel tjokken de lastdieren 
rustig verder door de Bijbel. Ze brengen rijkdommen 
naar Egypte, vervoeren graan, brood, mensen. Een 
van die mensen is de zwangere Maria. Of toch niet? 
De ezel in de stal 

Tweeduizend jaar geleden reist de hoogzwangere Ma-
ria met Jozef van Nazareth naar Bethlehem. Waarom 
gingen de twee op "roadtrip" zo kort voor de bevalling? 
Het bekendste koppel uit de Bijbel moest zich voor de 
volkstelling van de toenmalige keizer laten inschrijven 

in de geboorteplaats van Jozef. Hop, meer dan honderd 
kilometer zuidwaarts dus. In de meeste vertellingen is er 
sprake van een ezel waarop Maria de reis aflegde, maar 
geen enkele van de vier evangelisten vermeldt de aan-
wezigheid van zo'n lastdier. Noch tijdens de reis, noch in 
de stal waar Jezus ter wereld zou komen. In 2012 schiep 
paus Benedictus XIV duidelijkheid in zijn boek: "Er waren 
geen os en geen ezel in de buurt toen Jezus ter wereld 
kwam". 

In die tijd werd de ezel overigens gezien als een onrein 
dier en houdt het enigszins steek dat die geen getuige 
zou zijn van het ter wereld komen van de Messias. Moe-
ten we alle ezels dus verbannen uit onze kerststallen? 
Neen, want ondertussen maakt het dier zo'n groot deel 
uit van het traditionele verhaal en de christelijke overle-
vering dat Benedictus die historische vervalsing door de 
vingers ziet.  
Waar komt de ezel in de kersstal dan vandaan? Naar alle 
waarschijnlijkheid steunt de traditie op een onjuiste ver-
klaring van Jesaja 7.3, die de zegt: "de os en ezel ken-
nen wel hun meester, Israël heeft echter Jahwe niet wil-
len kennen". De os staat voor de "reine dieren" en stelt 
zo de Israëlieten voor, de ezel staat voor de "onreine" 
dieren en stelt de heidenen voor. M.a.w.: Jezus zal om-
ringd worden door joden en heidenen.  
Waar de ezel wél met zekerheid opduikt, is bij de intocht 
van Jezus in Jeruzalem zo’n dertig jaar later. 
Blijde intrede op een ezel 
Om de bevrijding van het joodse volk te herdenken, 
stroomde Jeruzalem vol mensen voor het paasfeest. Ook 
Jezus en zijn leerlingen vatten de reis aan. Aangekomen 
op de Olijfberg gebood hij twee van zijn apostelen een 
ezel te brengen, een veulen waarop nog nooit iemand 
had gezeten. En zo kwam hij de stad binnen: niet als een 
machtige koning op een sterk paard, maar als een die-
nende leider op een bescheiden ezel. De profeet 
Zacaharia had het al voorzegd: "Jubel, dochter van Sion, 
juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt naar u 
toe, hij is rechtvaardig en zegevierend; hij is nederig, hij 
rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een eze-
lin" (Zacharia 9, 9). 
En daarmee neemt de ezel in de Bijbel een geheel eigen 
positie in: die van een nederig dier dat symboliseert hoe 
Jezus zijn volk wil leiden. Sterk en duidelijk, op gelijke 
voet met de mensen.  

 
Naar een arti-
kel op 
kerknet.be 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/bizarre-bijbel-7-ziener-bileam-en-zijn-veel-slimmere-ezelin

