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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 LICHT EN WARMTE GESPROKEN…
Veel mensen zijn ondertussen corona-moe. Maar het
heeft toch nog invloed op ons leven, laat staan dat we er
ooit helemaal van afkomen. Veel activiteiten zijn de laatste weken geschrapt. Zo hebben "kerstvieringen" het
onderspit moeten delven omdat corona roet in het eten
gooide en ook de geplande lichtjestocht in Brachterbeek,
waarbij overleden kinderen en andere dierbaren herdacht zouden worden, werd noodgedwongen afgelast.
Waar een stoet van licht had moeten schijnen, bleef het
donker. Zo ook beheerst duisternis het leven van vele
mensen. Is er dan geen enkel lichtpuntje aan de horizon? Gelukkig wel. We hebben het kerstfeest gevierd, al
zij het dan ook op aangepaste wijze. We hebben gevierd
hoe Jezus als een Licht in de wereld gekomen is. Hij is
gekomen om onze duisternis te verlichten.
Overmand door verdriet, door tegenslagen, door ziekte
of door een andere omstandigheid, zien wij te midden
van onze eigen duisternis dit Licht misschien nog niet in
ons leven schijnen. Het kan ons overkomen dat we door
één of andere gebeurtenis of door een medemens oog
krijgen voor dit Licht en dat wij, net als de herders, misschien wel even moeten zoeken, maar we
zullen het gaan zien. Misschien dat we
wat minder geluk hebben en net als de
drie wijzen uit het Oosten van veel verder
moeten komen en het langer duurt voordat we het Licht in ons leven gewaarworden.
Maar of we nu een kortere of langere weg
moeten afleggen naar dit Licht, het gaat
steeds om hetzelfde Licht dat ons leven
verlicht. Het zal ons leven ook warmte

geven. Hierbij moet ik denken aan een omroep die op
het (on)zalige idee kwam om op Kerstdag alleen maar
een beeld van brandend haardvuur te laten zien. Het
begeleidend geluid bij dit knapperend vuurtje haalde
men van de radio af. Hoe fake of nep wil je het hebben?
Ons wordt een haardvuur voorgehouden dat ons licht en
warmte moet geven, maar uiteindelijk zal dit beeld ons
nooit de warmte kunnen brengen die we nodig hebben.
We konden ons niet permitteren om de verwarming uit
te zetten. We werden bedrogen waar we zelf bij stonden.
En ik kan er over meepraten. Jarenlang heb ik bij de
lokale radiozender van Venray een programma mogen
maken. De Duitse- en Oostenrijkse muziek leek steeds
"live" de huiskamer in te schallen. Maar… het programma was al van tevoren opgenomen. Nu deed dit niets af
van het doel van dit programma. En als de luisteraar
dacht dat ik live in de studio zat, dan kwam die bedrogen uit.
Maar het ware Licht dat in de wereld gekomen is, is
geen bedrog, is niet nep, laat ons niet in de duisternis
rondlopen. Nee, dit Licht is gekomen om ons leven te
verlichten, om warmte en kleur aan
ons leven te geven. Misschien een
goed voornemen voor het nieuwe jaar
dat voor ons ligt om dit Licht steeds
opnieuw op te zoeken. Of we daarvoor
een kortere of lange weg moeten
gaan, het is wel de moeite waard. Als
we eens zouden beseffen wat dit Licht
voor ons leven betekent dan zouden
we nooit moe worden het te zoeken.
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:
LITURGISCHE KALENDER

10,-

gieuze leven

Zondag 9 januari: Doop van de Heer

Vrijdag 14 januari:

11.00u: Gest Jrd echtpaar Wiel en Gerda VerheesenSmeets

09.00u: voor onze zieken

Misdienaar: Krista
Maandag 10 januari:

11.00u: Gest Jrd overl ouders Jan en Annie JorissenCreemers

09.00u: voor roepingen tot het priesterschap en het reli-

Misdienaar: Krista

Zondag 16 januari: 2e zondag door het jaar

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 16 januari: 2e zondag door het jaar

Zondag 9 januari: Doop van de Heer

09.30u: Jrd Henk en Annie van Duinen-Olislagers

09.30u: Gest Jrd Barbara Linssen

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 8 januari: Doop van de Heer
16.00u: Dameskoor
Theo Daamen en Truus Daamen-Janissen
Zaterdag 15 januari: 2e zondag door het jaar
16.00u: Kerkkoor St. Martinus
Voor alle werkers in de zorg

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 15 januari: 2e zondag door het jaar

Zaterdag 8 januari: Doop van de Heer

18.00u: Dameskoor

16.00u: Herenkoor
Elisabeth Seegers ~ overleden familie SeegersRutten ~ Gest Jrd Trees Theelen en overl ouders Theelen-Helwegen ~ Harrie Evers en Anna Indemans en Jozef Indemans en Catharina
Indemans-van de Laar

Gest Jrd Agnes Verwijlen en overleden familie
Verwijlen-Beunen ~ overleden familie Hendrik
Seegers-Rutten ~ Gest Jrd Jan en Anna HannenWelters ~ Pierre Kehrens en Anna KehrensRutten (tgv beider sterfdag), dochter Susan en
alle overledenen van de familie

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 16 januari: 2e zondag door het jaar

Zondag 9 januari: Doop van de Heer

11.00u: kerkkoor met Latijnse zang

11.00u: kerkkoor met Nederlandse zang
Voor alle kinderen die in onze parochie gedoopt
zijn







Voor alle mensen die lijden onder de coronapandemie

NIEUWE CORONAMAATREGELEN IN ONZE KERKEN VANAF 22 DECEMBER 2021
Géén H. Missen na 17.00u
Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft.
Desinfecteer uw handen!
Draag een mondkapje tot u op de plaats zit
Ga op de aangeduide plaatsen zitten
Houd anderhalve meter afstand

DOOPSEL VAN JEZUS — ONS DOOPSEL
In Haifa in Israël zag ik ooit een doopsel van de katholieke Syrisch-Maronitische Kerk. Het doopsel verliep
enigszins anders dan wij hier gewoon zijn. De doopvont
was een grote groene plastic teil met warm water. De
dopelingen (een paar broertjes van 1 en 3 jaar) werden
helemaal uitgekleed, overhandigd aan de priester en
driemaal volledig ondergedompeld in de teil terwijl de
drie namen van God werden uitgesproken: "Vader,
Zoon en Heilige Geest". Huilend en spartelend kwamen
de kinderen driemaal weer boven en triomfantelijk werden ze door de priester aan alle aanwezigen getoond.
Het was een ontroerend (zij het luidruchtig) gebeuren.
Maar wat gebeurt er in dit ritueel? Je zou kunnen zeggen dat hier op de eerste plaats de geboorte wordt nagespeeld. Immers, als we geboren worden verlaten we
de warme moederschoot en komen we huilend de koude wereld binnen. Op de tweede plaats is het doopwa-

ter een symbool voor het leven zelf: het kan een warm
bad zijn, maar je kan er ook in verdrinken; het leven is
heel gevaarlijk. Driemaal wordt de pasgeborene in het
water ondergedompeld, stevig vastgehouden door de
priester. Driemaal gaat hij kopje onder, maar hij komt
weer boven, terwijl de namen van God uitgesproken worden. In het ritueel van de doop spreken we ons vertrouwen uit dat we in het leven worden vastgehouden door
de handen van God. Dat we met zijn hulp niet echt zullen
ondergaan.
Het doopsel van Jezus, als volwassen man, door Johannes in de Jordaan, was anders. Johannes riep op tot bekering, tot bezinning en veranderen van richting in het
leven. Omkeren, een andere weg volgen. Jezus ging onder in het water maar om daarna terug op te stijgen. En
Jezus zag de hemel opengaan, Hij zag de Geest in de
gedaante van een duif neerdalen en hoorde een hemelse
stem. Het doopsel van Jezus heeft een belangrijke plaats

in het evangelie. In de doop wordt bevestigd wie Hij is,
namelijk de Zoon van God.

Jezus wijst ons de weg naar het doopsel, ook wij worden "schoongewassen" in het water van de doop. Als
we als Christenen onze doopbeloften ernstig nemen,
dan is dat – om net zoals Jezus – af te dalen naar de
minsten der mensen, om ons bij tijd en wijle te laten
onderdompelen in het menselijk lijden – dat van anderen en van onszelf – om er vervolgens uit op te stijgen.
Om vervuld van Gods Geest, eruit op te staan en er
als herboren – nieuw en anders – mee om te gaan.
Wanner we de doop van Jezus gedenken, dan vieren
we ook de verjaardag van ons eigen doopsel. We herinneren ons dat ook wij na het doopsel met water ook
gezalfd werden met heilige olie waarbij gebeden werd
om de Geest van Jezus. Wij werden toen ook een
"geliefd kind van God"! Wij kregen toen ook de opdracht te gaan leven in zijn Geest.

"Omdat het haar naamfeest is", leg ik uit.
Het is een oude traditie uit de familie van mijn vader, die
ik in ere probeer te houden.
"Het is de feestdag van de heilige Rebekka. Jij hebt ook
een naamfeest, hoor.
Maar het feest van de heilige Mauro is pas in januari".
"Is er echt een heilige Mauro?" vraagt kleinzoon.
"Ja hoor", vertel ik. "Hij was een vriend van Benedictus,
een heel beroemde man.
Er is een verhaal waarin staat dat Mauro een jongen uit
een meer redde, door er over het water naartoe te lopen".
"Echt?" vraagt Mauro. Hij laat het even bezinken. "Ik
denk dat hij supersnel heeft gelopen, zodat er geen tijd
was om omlaag te zakken".
"Wie weet", zeg ik. "Achteraf schrok hij, toen hij merkte
wat hij gedaan had".
We lachen samen. Een heilige die kan racen, dat vindt
Mauro wel wat.
Zelf kan hij al lang veel sneller lopen dan ik. En op school
rent hij als een van de besten.
Een waardige opvolger van zijn patroonheilige dus.
"Heeft iedereen zo’n heilige?" vraagt Mauro.
"Veel mensen dragen de naam van een heilige", zeg ik.
"De mijne is Coleta. En die van opa ken je al, dat is Petrus, de vriend van Jezus".
GEEF UW ZEGEN AAN ALLE MENSEN
God,
geef mij uw zegen
en laat me geborgen zijn in U.
Zegen mijn familie
en bewaar ons in uw liefde.
Zegen mijn vrienden, Heer,
en ga met hen mee
op hun weg door het leven.
Zegen mijn buren
en help ons om het goed te stellen met elkaar.
Zegen de vrouwen en mannen op het werk
en geef ons een geest van verbondenheid.
Geef uw zegen aan alle mensen
die ik vandaag ontmoet
en bewaar ons allen in uw vrede.

Petra Stadtfeld (°1961)
Na het doopsel begint het echte werk: als gedoopte
zijn wij allemaal geroepen om het koninkrijk van God
dichterbij te brengen. Niet door stemverheffing en geweld maar door binnen onze eigen mogelijkheden
goed en heilzaam te zijn voor zwakkeren. Er zijn gelukkig mensen die "bevlogen" zijn van die heilbrengende Geest en die je meetrekken over lijden en dood
naar een verrassend nieuw leven.
Wanneer iedere gedoopte daar werk van maakt, dan
verandert de wereld. Dan is de Kerk, dan zijn wij – het
volk van gedoopte mensen – een licht voor de wereld!
Pastoor L. Creemers
DOOPNAAM: EEN HEILIGE ALS SUPERHELD

Een artikel van Kolet Janssen op kerknet.be
Met een christelijke naam heb je altijd een reden om
trots te zijn.

"Waarom krijgt mijn mama een cadeautje?" wil kleinzoon Mauro weten.

