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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

JE NIET WELKOM VOELEN
We zeggen wel eens dat niets alleen komt en dat alles
zich op één dag ophoopt. Zelf mocht ik dit enkele weken
geleden zelf weer eens ervaren. 's Morgens werd ik in
alle stilte wakker. Waar normaliter muziek door mijn
slaapkamer schalt, was er doodse stilte. Het bleek dat
de lokale radiozender waar ik normaal mee wakker
wordt een storing had. Gelukkig dat er ook nog een
'ouderwets' piep-signaal klinkt dat me uit de slaap rukte.
Later op de dag werd ik gebeld door iemand van het
callcenter van een omroepblad. Omdat ik hun blad al
enige tijd had opgezegd bedelde de beller om bij hen
terug te komen. Hij haalde alles uit de kast en wilde zelfs
de opzegging regelen van het blad dat ik nu heb. Er zijn
mensen bij die hierdoor misschien 'bezwijken' en zich
laten ompraten, maar voor mij is het duidelijk. Als ik een
keuze gemaakt heb dan blijf ik daarbij. Zijn de twee aangehaalde gebeurtenissen op zich nog te verwaarlozen,
later op de dag werd het toch ernst.

Met een collega was ik naar een stad gegaan om even
te ontspannen en om een hapje te eten. Dit laatste had
nog wat voeten in de aarde omdat de collega zijn IDkaart niet bij zich had en laat dit nu juist op dit moment
nodig zijn naast de vereiste QR-code. Je krijgt gewoonweg geen toegang waarop de collega zei: "Nu weet ik
hoe het voelt om niet welkom te zijn".
Deze drie voorvallen op dezelfde dag kunnen we ook
doortrekken naar ons religieuze leven. We kennen misschien wel het verhaal van Jezus waarin ons duidelijk
verteld wordt dat de deur op slot is, dat je niet binnenkomt. Er wordt zelfs het verwijt gemaakt dat de huiseigenaar de mensen die te laat komen niet kent. Als we
nu weten dat de huiseigenaar onze Heer zelf is, dan kan
ons dat de wenkbrauwen doen fronsen. Gaat de Heer
zó met ons om? We mogen dit omdraaien en ons de
vraag stellen: gaan wij met ons leven zó met de Heer
om? We zijn vaak met zoveel en vaak onbenullige materiële dingen bezig dat wij het wezenlijke uit het oog
verliezen. Onze 'geestelijke QR-code' geeft een rood
kruis en met onze 'geestelijke ID-kaart' kunnen we ons
vaak ook al niet identificeren. Binnenkomen zal ons dan
echt niet lukken hoewel de Heer ons met alle liefde binnen wil laten. Hij blijft op ons inpraten om bij Hem terug
te komen. Maar bij ons blijft het toch maar al te vaak
'radiostilte'. We blijven in 'dromenland' en worden niet
wakker geschud. De tijd van de advent wil ons helpen
om onze aandacht weer naar het wezenlijke uit te laten
gaan en ons voor te bereiden op een ontmoeting, ja op
dé ontmoeting met de Heer. Bij Hem zijn wij altijd welkom. De keuze, die is aan ons.
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

Vrijdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester

Zondag 28 november: 1e zondag van
de Advent

09.00u: voor hen die werkzaam zijn in de zorg
Zondag 5 december: 2e zondag van
de Advent

11.00u: om een goede voorbereiding
op Kerstmis

11.00u:Bijzondere intentie

Misdienaar: Krista

collecte voor het onderhoud
van de kerk

Maandag 29 november:

Misdienaar: Krista

09.00u: voor de zieken
Dinsdag 30 november: H. Andreas, apostel
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor roepingen

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 28 november: 1e zondag van de Advent
09.30u: om een goede voorbereiding op Kerstmis
13.30u: Doopsel van Jarno Gubbels en Jaydi Peters
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen
zijn er voorlopig geen H. Missen op woensdag in de kapel. We kunnen er immers onvoldoende afstand bewaren
Zondag 5 december: 2e zondag van de Advent
09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie

collecte voor het onderhoud van de kerk

LIED VOOR DE ADVENT
Ik heb mijn hart tot U geheven,
Heer, al mijn hoop zijt Gij.
Ik weet: Gij zult mij niet begeven;
mijn Heiland is nabij.

Al ligt de wereld diep verduisterd,
al drukt de grauwe tijd,
mijn hart heeft met geloof geluisterd,
mijn hart heeft zekerheid.
Mijn hart weet dat ons oud verlangen
weldra vervulling vindt.
Het eeuwig licht is reeds ontvangen,
de Maagd verwacht haar Kind.
Vergeef, Heer, al mijn slechte daden,
zet recht mijn dwarse voet
en leer mij lopen langs uw paden
mijn Heiland tegemoet.

(Gerard Wijdeveld)

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 4 december: 2e zondag van de Advent

Zaterdag 27 november: 1e zondag van de Advent

19.15u: Kerkkoor St. Martinus
Voor onze bisschop, Mgr. Smeets

19.15u: Dameskoor
Voor de leden van het Dameskoor b.g.v. St. Cecilia ~ Zeswekendient Margriet Engelen ~ Gest
Jrd pastoor Victor Lemmens

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 4 december: 2e zondag van de Advent

Zaterdag 27 november: 1e zondag van de Advent

18.00u: Dameskoor

18.00u: Herenkoor
Levende en overleden leden van het Herenkoor b.g.v. St. Cecilia ~ Gest Jrd overleden
ouders Lormans-Knoors, kinderen en kleinkind
~ levende en overleden leden van het herenkoor b.g.v. St. Cecilia

Gest Jrd Bèr Bongers en Maria Bongers-Heynen
~ Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd Victor en Netje
Duchateau-Goossens

Collecte voor het onderhoud van de kerk

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 28 november: 1e zondag van de Advent
11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor
Om een goede voorbereiding op Kerstmis
Zondag 5 december: 2e zondag van de Advent
11.00u: kerkkoor met Latijnse zang
Voor onze bisschop, Mgr. Smeets

collecte voor het onderhoud van de kerk

AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN IN ONZE KERKEN VANAF 14 NOVEMBER

Anderhalve meter afstand houden!

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

Draag een mondkapje tot u plaats heeft genomen.

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 toegelaten.
ADVENT
Advent is de komst van de Heer verwachten. Maar hoe
doe je dat? Hoe bereid je je voor op zijn komst? Als je
thuis een nog onbekende gast krijgt, dan vraag je je af:
"Wie is hij? Wat komt hij doen? Wat heeft hij graag?
Wat kan ik doen om het hem aangenaam te maken?"
Misschien belt u eerst een vriend of vriendin op die
hem kent. En dan vraagt u: "Wat is dat voor iemand?
Hoe kan ik hem het beste ontvangen? Heeft hij een
bepaalde voorkeur voor eten of drinken?" Kortom, u
zoekt informatie om uw gast zo goed mogelijk te ontvangen en u bereidt zijn komst zorgvuldig voor.

Als wij Jezus zo goed mogelijk willen ontvangen, dan
kunnen we informatie gaan inwinnen bij mensen die
Hem goed kennen. In de lezingen van de Adventszondagen komen we hen tegen: vier grote figuren die ons
zeggen hoe zij Hem verwacht hebben, hoe zij zijn
komst hebben voorbereid. Het zijn de profeten Jeremia
en Jesaja en vervolgens Johannes de Doper en Maria.
Op de eerste adventszondag is Jeremia aan de beurt.
Hij heeft het over Jezus als de "rechtvaardige", als de
gerechte die alles eerlijk bestuurt. Misschien is dat niet
direct wat wij verwachten. Als wij ons Jezus in de kribbe voorstellen, dan denken we waarschijnlijk eerder
aan vrede, liefde, verzoening en tederheid. Maar Jeremia denkt aan gerechtigheid. En, bij nader inzien, zullen we moeten toegeven dat het verlangen naar gerechtigheid even diep in ons hart zit als het verlangen
naar vrede en liefde.
Kijken we maar naar onszelf. Als we een boek lezen of
naar een film kijken, dan verwachten we spontaan een
happy end, een einde waarbij de "goeden" het winnen
van de "slechten". Van de "slechten" – om het maar
even zwart-wit te stellen – verwachten we dat ze hun
gerechte straf niet zullen ontlopen. En als ze er toch
goed vanaf komen en niet gestraft worden, dan voelen
we een zeker onbehagen. We kunnen er zelfs kwaad
om worden. Bijna alle romans en films zijn op dit principe gebouwd, en die het niet zijn hebben meestal ook
geen succes.
We verwachten dus dat gerechtigheid geschiedt. Maar
dat geldt niet alleen voor boeken en films, maar ook

voor het echte leven. En daar gaat het er vaak heel anders aan toe dan in een roman. Hoe velen zijn er niet die
overal van profiteren, die leven van leugen en bedrog,
die altijd de schuld op de zwakkere weten af te schuiven.
Toch komen ze er vaak goed vanaf. Niemand doet hun
wat. En daartegenover staat dat mensen die goed en
eerlijk trachten te leven, tegenslag op tegenslag moeten
verwerken. Het is een ervaring die we pijnlijk en onrechtvaardig vinden.
We vragen ons dan af: "Heeft het wel zin dat ik alles
goed probeer te doen?" Als er geen rechtvaardige God
was, dan zou het inderdaad geen zin hebben. Maar het is
juist naar deze God dat wij in de Advent uitkijken, naar de
gerechte die eerlijk zal oordelen, die niet omkoopbaar is,
maar het hart van de mens doorgrondt. Hij zal recht spreken ten gunste van hen die getracht hebben hun leven te
richten op het doen van zijn wil.

Die Verlosser verwachtte Jeremia. Die Verlosser verwachten ook wij. Laten we daarom, nu we zijn komst
voorbereiden, ons toeleggen op de gerechtigheid, thuis,
in de school, op ons werk en in de kerk.
Pastoor L. Creemers
6 DECEMBER: SINT NICOLAAS:
BISSCHOP EN WONDERDOENER
Nicolaas is geboren rond 280 en was in de eerste helft
van de 4e eeuw bisschop van Myra (in het huidige Turkije). Alle andere verhalen die we van hem hebben zijn in
feite legenden. Zo is er het verhaal dat hij op vaste tijden
overdag zijn moedermelk dronk maar op woensdag en
vrijdag alleen 's avonds. Hij zou zijn leven lang dit ascetische leven met veel vasten volhouden. Ook zou (bij legenden moet je in de
regel vaak het woord
'zou' gebruiken) de
kleine Nicolaas liever
naar de kerk gaan dan
met zijn vriendjes buiten spelen. Andere
legenden gaan over
de redding van zeelieden waardoor hij patroon van de schippers
is geworden en in elke
grote havenstad wel
een Nicolaaskerk te
vinden is. Hij zou drie

vermoorde jongens, die in een ton waren verstopt,
weer tot leven hebben gewekt. Vandaar dat hij de grote kindervriend geworden is. Hij strooide met goudstukken waardoor de dochters van een verarmde edelman toch aan een goede man konden komen. Nicolaas overleed vrijwel zeker op zes december rond het
jaar 342. In 1087 werd het gebeente van Sint-Nicolaas
door zeevaarders meegenomen uit angst dat de islamitische Seltsjoeken ze zouden vernietigen. Het gebeente ging grotendeels naar het Italiaanse Bari, waar
speciaal voor deze heilige een kerk werd gebouwd. Al
snel kreeg de Nicolaas-verering in Europa een sterke
impuls en gingen pelgrims massaal naar Bari.
ADVENT IS JEZUS VERWACHTEN
ZOALS MARIA DAT DEED
MARIA

Het jonge meisje dat je was,
schrok het niet toen de engel kwam
en toen je in zijn ogen las
wat niemand ooit van hem vernam?
Wat is er in je omgegaan
toen hij zei: moeder van Gods Zoon
en ook dat je van nu af aan
een ereplaats had rond de troon?
Hoe voelt de vreemde boodschap aan
waarin je moeder van je Schepper heet?
Lijkt het dan niet een zoete waan
waarin je niets meer zeker weet?
Maria, draagster van de hoop
dat al wat leeft eens wordt bevrijd
en wat als kwaad eens binnensloop,
verdreven wordt of ons ontglijdt,
jij, maagd en moeder van de Heer,
die ieder mens tot vreugde noodt,
wees onze hulp en ons verweer
nu en in ‘t uur van onze dood.

(Piet Thomas)

JAARVERGADERING
GERTRUDISKOOR MAASBRACHT
Op 17 oktober hield het Gertrudiskoor van Maasbracht
met maanden vertraging zijn jaarvergadering. Tijdens de
bijeenkomst werden Bettie Arends (secretaris) en Hilda
Janssen-Heeren gehuldigd, omdat ze 25 jaar koorlid zijn.
Beiden kregen de onderscheiding in zilver van de Gregoriusvereniging van het bisdom Roermond. Na meer dan
30 jaar voorzitter te zijn geweest van het koor, legde Gertje Wilms-Wilms haar functie neer. Zij wordt opgevolgd
door Harrie Houben. Els Bonné werd gekozen als bestuurslid.
Dirigent Huub van den Brand prees het koor voor de inzet van de koorleden in de voorbije periode die bijzonder
moeilijk was vanwege de coronacrisis. Tevens kondigde
hij zijn afscheid aan als dirigent. Dat was voor de koorleden uiteraard een verrassing. We zullen op zoek moeten
gaan naar een nieuwe dirigent voor de koren van Maasbracht en Brachterbeek.
Het kerkbestuur dank Huub voor zijn inzet in de voorbije
jaren, zeker ook in de coronatijd toen koorzang niet mogelijk was. Maandenlang heeft hij toen de taak van
"cantor" op zich genomen in de kerken van Linne, Stevensweert en Brachterbeek en van organist in de kerk
van Maasbracht.

