NIEUWSBRIEF 111
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:
www.parochiefederatie Maasbracht.nl
https://www.facebook.com/ParochieFederatieMaasbracht
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

HET KAN GEBEUREN
Ja, op vrijdag kan het gebeuren. Als u denkt dat u dit
ergens van kent dan klopt het. Met deze woorden wordt
groots reclame gemaakt voor een landelijke loterij. Maar
door alle hebzucht gedreven zouden we toch op de kleine lettertjes moeten letten. Het kan gebeuren. De kans
dat het gebeurt is maar klein. Van ditzelfde lokmiddel
wordt in een andere loterij gebruik gemaakt als men
zegt: "De zoveelste beller maakt kans op… Je maakt
kans op…" en dat het gebeurt is maar klein.
Toen ik hierover nadacht kwam ik als vanzelf uit op het
weekend. Voor ons als gelovigen zou het dan kunnen
gebeuren. Voordat uw gedachten met u op de loop gaan
wil ik u wijzen waarop ik doel. Elk weekend kan het zijn,
kan het gebeuren dat wij in contact komen met onze lieve Heer. Dit zal niet vanzelf gaan. We zullen er iets voor
moeten doen. We zullen ons los moeten maken van onze eigen omgeving, van waar wij mee bezig zijn om naar
de Heer toe te gaan. Het is net als bij de verhalen die wij
in de kersttijd gehoord hebben. De herders en de koningen gingen naar de Heer op zoek. Ze werden hier van
hogerhand door geholpen: een engel die de blijde boodschap bracht, een lichtende ster aan het firmament. Ze
maakten zich los van hun omgeving, ja ook van zichzelf,
om op zoek te gaan en wel op zoek naar onze lieve
Heer. En deze ontmoeting maakte andere mensen van
hen. De herders keerden terug terwijl ze God loofden om
alles wat zij gehoord en gezien hadden en de koningen,
zij vertrokken langs een andere weg naar hun land.
Nu ons leven door het coronavirus zo zijn beperkingen
heeft voelt het voor velen als saai, eentonig. Velen voelen zich eenzaam, opgesloten en weten geen raad met
zichzelf. Laten we eens verder kijken dan onze neus

lang is. We kunnen niet ontkennen dat door alle beperkingen ons leven anders verloopt dan wij eigenlijk zouden willen, maar is het niet zo dat als wij ons 'normale'
gangetje zouden kunnen gaan dat voor velen het leven
ook als saai en eentonig kan overkomen. Komt dit dan
niet doordat wij het doel van ons leven uit het oog verloren zijn? Een mens die zonder een doel voor ogen door
het leven gaat, die vergaat vroeg of laat de zin. Leegte,
lusteloosheid en misschien zelfs een depressie nemen
het leven dan over. Dit alles wordt ook nog versterkt
door loze beloftes die ons gedaan worden. We worden
vaak met een kluitje in het riet gestuurd.
We kunnen ons leven echter ook een boost geven. Terwijl nu boosterprikken volop gezet worden, kunnen we
evengoed op religieus gebied ons leven een boost geven. De eerste stap zal zijn om los te komen van je omgeving, ja ook los van jezelf en op zoek te gaan naar
onze lieve Heer én om Hem te ontmoeten. Elk weekend, ja zelfs elke dag opnieuw kan het gebeuren. Of het
gebeurt en hoe groot de kans is, dat ligt helemaal aan
onszelf. Wij zijn het die in beweging moeten komen.
Eigenlijk zouden wij hier met een even groot verlangen
naar moeten uitkijken als velen naar een Elfstedentocht.
Hoe meer het gaat vriezen, hoor hoger de 'koorts' wordt.
Hoe meer wij zouden 'weten' of aanvoelen dat wij de
Heer nodig hebben, des te hoger onze religieuze koorts
wordt. Of het gebeurt dat wij de Heer ontmoeten en hoe
groot de winstkans is ligt helemaal aan onszelf. Tekenen, hoe klein ook, worden ons heel vaak gegeven om
ons de weg te wijzen. Wat zou het toch fijn zijn als de
uitspraak aller uitspraken over de schaatskoorts ook
voor ons eigen leven zou gelden: "It giet oan".
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,-

09.00u: voor hen die zich voorbereiden op het priesterschap ~

e

Zondag 23 januari: 3 zondag door het jaar
11.00u: Gest Jrd pastoor Willem Smeets ~ Jrd Nellie Zee
-Smeets en Nico van Dijk (verjaardag)

Zondag 30 januari: 4e zondag door het jaar
11.00u: voor de medewerkers in de zorg

Misdienaar: Krista

Misdienaar: Krista
Maandag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop
en kerkleraar
09.00u: om meer barmhartigheid in onze samenleving
Vrijdag 28 januari: H. Thomas van Aquino, priester en
kerkleraar

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 30 januari: 4e zondag door het jaar

Zondag 23 januari: 3e zondag door het jaar

09.30u: Gest Jrd Michiel Rulkens en Suzanne RulkensStassen

09.30u: Voor de eenheid van alle christenen

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 22 januari: 3e zondag door het jaar
16.00u: Dameskoor
Voor de eenheid van alle christenen
Zaterdag 29 januari: 4e zondag door hert jaar
16.00u: Kerkkoor St. Martinus
Sjra Bongers

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 29 januari: 4e zondag door hert jaar

Zaterdag 22 januari: 3e zondag door het jaar

16.00u: Herenkoor
Voor alle medewerkers in de zorg

16.00u: Herenkoor
Voor de eenheid van alle christenen

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 30 januari: 4e zondag door het jaar

Zondag 23 januari: 3e zondag door het jaar

11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor

11.00u: kerkkoor met Nederlandse zang
Voor de eenheid van alle christenen








Gest Jrd Pierre Knarren en Anna Knarren-Coolen
~ Jrd Lène Welp-Sleuters

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

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God
en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar

elkaar omzien en samen God zoeken. Een waardevol
moment in de week waarop we ons geloof én het leven
met elkaar delen. Gisteren, vandaag… en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Kerkleden
willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die
hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God
nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is jouw
steun bij nodig.
De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of
onze wijk. De parochie is er om samen met u lief en leed
te beleven. Bij doopsels, eerste communies, vormsels of
huwelijken staat de kerk open, maar evengoed bij de uitvaart van een dierbare. Vanuit onze parochiefederatie
zijn we op veel meer plekken aanwezig om catechese te
geven, mensen die het moeilijk hebben een hart onder
de riem te steken of om gewoon aanwezig te zijn bij activiteiten als onderdeel van de gemeenschap.
De parochie doet dit al vele jaren en hoopt dit ook nog
heel lang vol te kunnen houden, maar daarbij is wel uw
steun nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan de paro-

chie haar belangrijke rol in de gemeenschap niet blijven vervullen.
De coronamaatregelen hebben ook voor onze parochies in de voorbije twee jaar desastreuze gevolgen
gehad. Door het vaak beperkte aantal kerkgangers
daalden de collecte-inkomsten dramatisch. Ook werden er veel minder misintenties opgegeven en het was
onmogelijk om de jaarlijkse brief over de actie Kerkbalans aan alle parochianen te versturen. De inkomsten
van onze parochies daalden met tienduizenden Euro's!

Wil jij ook dat de kerk kan blijven doen waar
ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Inspirerende vieringen

In de kerk kun je elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag. Tijd vinden om te
bidden voor alles wat je bezighoudt. Aangeraakt worden door God en je geloof met anderen delen.

Zorgzame gemeenschap

Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen
voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop,
dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het
nodig is; dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

Gastvrije plek

De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie
regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor
wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. God
kent jou zoals je bent en in Zijn huis ben je altijd welkom.

Geloof verdiepen

Lezen uit de Bijbel, leren van overdenkingen of je bezinnen op belangrijke thema’s: in de kerk kun je God
ontmoeten en groeien in geloof. Gevoed worden en
geïnspireerd raken. Je gaat verrijkt de week weer in.

sche Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk in
Nederland.
Doe mee aan de actie KERKBALANS en stort uw bijdrage op het rekeningnummer van uw parochie.
 Parochie H. Gertrudis Maasbracht:





rekeningnummer: NL09 RABO 013 0901 490
Parochie H. Hart van Jezus Maasbracht:
rekeningnummer: NL03 RABO 013 0901 598
Parochie H. Martinus Linne:
rekeningnummer: NL30 RABO 012 9301 388
Parochie H. Stephanus Stevensweert:
rekeningnummer: NL30 RABO 014 9501 153
Parochie O.L. Vrouw Geboorte Ohé en Laak:
rekeningnummer: NL48 RABO 013 8600 260

Als u uw kerkbijdrage overmaakt, vermeld dan:
"Kerkbijdrage 2022"
Alvast Hartelijke dank!
Het kerkbestuur
GEBED VOOR HET NIEUWE JAAR
Bij het begin van het nieuwe jaar dank ik U God
voor alles wat ik van anderen mocht ontvangen,
voor mensen die met mij verbonden waren,
die trouw zijn geweest in hun zorg en liefde,
die mijn verdriet hebben gedeeld,
die mij hebben laten delen in hun geluk.

Ik dank U, God,
voor allen die in stilte aan mij hebben gedacht,
voor hen die attent waren
in de kleinste, dagelijkse dingen,
mensen die konden troosten,
mensen met een hart vol barmhartigheid en verzoening.
Laten wij voor hen bidden…
Ik dank U, God,
voor allen die mij konden bezielen,
mensen die een bevrijdend woord konden spreken,
mensen die konden luisteren,
mensen die zomaar nabij waren,
mensen die mij rust konden geven.
Laten wij voor hen bidden…

"In de kerk kom ik tot rust. Daar mag ik zijn wie ik ben.
Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen delen".
"De kerk van morgen kan alleen bestaan als christenen dit blijven waarmaken. Als we de verbondenheid
met God en de ander blijven zoeken. Dat vraagt om
een financieel gezond fundament. Daarom beveel ik
Actie Kerkbalans van harte aan". (Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch)

Wist je dat jouw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar
is voor de belasting?
Meer informatie vind je op www.belastingdienst.nl.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de RoomsKatholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Evangeli-

Ik dank U, God,
voor mensen voor wie ik iets mocht betekenen,
mensen die mijn liefde durfden ontvangen
mensen die op mij konden wachten,
mensen die me een kans hebben gegeven,
mensen die konden vergeven.
Laten wij voor hen bidden…
G. Zuidberg
Bron: Redactieservice, Redactieservice nr. 23 januari 2022

