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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:  www.parochiefederatie Maasbracht.nl   

 
https://www.facebook.com/ParochieFederatieMaasbracht   

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)  

   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 

VASTENACTIE DEKENAAT SUSTEREN 

KANSARME DALIT-VROUWEN IN TAMILNADU - INDIA 

In 2022 blijven de parochies van het dekenaat Susteren 
de kansarme Dalit-vrouwen in India steunen. Door de 
jaarlijkse "Vastenactie" wordt geld ingezameld om deze 
vrouwen aan een eigen levensvoorziening te helpen. 
Ondanks de corona-pandemie hebben vele parochianen 
in de afgelopen jaren hun steentje bijgedragen. Dankzij 
hun steun kon het Missiebureau Roermond in 2020 een 
bedrag van € 7000 en in 2021 een bedrag van € 6000 
overmaken aan de beheerders van het project.  

Door deze giften zijn tot nu toe 200 Dalit-vrouwen uit tien 
verschillende bisdommen voorzien van rond de 2.500 
kippen en 100 geiten.  

De parochiepriesters ter plaatse konden deze vrouwen 
voorzien van de benodigde hulpmiddelen waardoor zij 
voortaan zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien.  

Kapelaan Amir uit de parochiefederatie Susteren heeft 
zichzelf ervan kunnen overtuigen dat de door de Vasten-
actie bijeengebrachte geldmiddelen goed worden be-
steed.  

Ook dit jaar wordt om uw bijdrage gevraagd ter onder-
steuning van deze kansarme vrouwen in India. Op de 
website: www.dekenaat.rksusteren.nl/vastenactie/ vindt 
u meer informatie. In de parochies van onze federatie 
zullen we met halfvasten en Pasen een kerkdeurcollecte 
houden voor dit project.  

 

Van Aswoensdag tot Pasen is het vastentijd. Een tijd 
van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gele-
genheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met men-
sen die uw steun goed kunnen gebruiken. Wilt u deze 
vastenperiode "minderen voor een ander"? Door bij-
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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 13 maart: 2
e
 zondag van de Vasten  

11.00u: Gest Jrd Huub Vrancken ~ Gest Jrd Piet en Ida 
Beckers-Moors ~ Jrd Maria Kreuze-Hurkens  

Misdienaar: Krista 

Maandag 14 maart: 

09.00u: om bekering van ons hart  

Dinsdag 15 maart: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: om barmhartigheid en vergevingsgezindheid 

Vrijdag 18 maart: H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en 
kerkleraar 

09.00u: om wijsheid voor de politieke leiders 

Zondag 20 maart: 3
e
 zondag van de Vasten  

11.00u: Jrd Franz Dedrog (verjaardag) ~ Jrd Jan Verwij-
len   

Misdienaar: Krista 

 

DOOPSEL 

Op 6 maart werd Bob Rijks van 
de Echterstraat gedoopt.  

Wij heten hem van harte welkom 
in onze geloofsgemeenschap en 
hopen dat hij zich met de steun 
van zijn ouders mag ontwikkelen 
tot een fijn en gelovig mens!   

 

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 13 maart: 2
e
 zondag van de Vasten  

09.30u: voor vrede in Oekraïne 

Woensdag 16 maart: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 20 maart: 3
e
 zondag van de Vasten  

09.30u: Gest Jrd Margaretha Linssen en overleden fa-
milie ~ Jrd Hub Bekkers  

voorbeeld een dagje geen vlees te eten, niet te snoepen, 
de auto te laten staan of geen televisie te kijken?   

Doneer dan uw besparing aan de Vastenactie. 

Melkkoeien, geiten en kippen op traditionele wijze gefokt. 

Ook in India is men zich ervan bewust dat vlees van die-
ren, die op traditionele wijze gefokt zijn, minder gezond-
heidsrisico's oplevert. De vraag naar boerenkippen, gei-
ten en koeien is dan ook groot. De komende jaren zullen 
250 Dalit-vrouwen de gelegenheid krijgen hun eigen fok-
bedrijfje te starten, waarmee ze minimaal 100 Euro per 
maand kunnen verdienen. 

Inmiddels heeft een aantal vrouwen al de eerste kippen 
en geiten mogen ontvangen en zijn ze ermee aan het 
werk gegaan. Kapelaan Amir van Susteren was erbij! 



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 12 maart: 2
e
 zondag van de Vasten  

18.00u: herenkoor 

 Gest Jrd overleden familie Seegers-Ruttten en 
Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd overleden ouders 
Frans Heuts en Helena Heuts-Seegers, zoon 
Huub en kleindochter Dorien  

Zaterdag 19 maart: 3
e
 zondag van de Vasten   

18.00u: Dameskoor  

 overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Gest 
Jrd Pierre en Maria Francot-van Kerkom   

 

 

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 13 maart: 2
e
 zondag van de Vasten  

11.00u: kerkkoor met Nederlandse zang  

 Gest Jrd Hendrik Hubert Mofers en Elisabeth 
Omloo ~ Jrd Gerard Damen en Gertrudis 
Storms  

Zondag 20 maart: 3
e
 zondag van de Vasten  

11.00u: kerkkoor met Latijnse zang  

 voor een bijzondere intentie  

 

 

 

 

Een Dalit-vrouw heeft  

de  eerste eieren  

van haar kippen "geoogst".  

 

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 12 maart: 2
e
 zondag van de Vasten  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Voor vrede in Oekraïne  

Zondag 13 maart: 2
e
 zondag van de Vasten 

14.00u: Doopsel van Lana van der Vorst   

Zaterdag 19 maart: 3
e
 zondag van de Vasten   

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Voor een duurzame vrede in Europa  



OP WEG NAAR PASEN  
Als u ooit het evangelie van Lucas in zijn geheel zou 
lezen, van het begin tot het eind, dan gaat u merken 
dat Lucas Jezus' leven beschrijft als een tocht. Bij Lu-
cas is Jezus voortdurend onderweg. Zijn levensreis 
begint in Betlehem en eindigt in Jeruzalem. Beide ke-
ren zijn er engelen. Bij zijn geboorte zeggen ze: 
"Heden is u een Redder geboren", en bij zijn graf ver-
kondigen ze het goede nieuws: "Hij is niet hier; Hij is 
verrezen". En bij zijn Hemelvaart zeggen ze: "Jezus 
zal op dezelfde wijze terugkomen, als gij Hem hebt 
zien heengaan".  Het levensverhaal van Jezus is bij 
Lucas een soort reisverslag. Het vertelt over de weg 
die Jezus gegaan is, en die zijn leerlingen moeten vol-
gen. De eerste christenen werden dan ook wel eens 
"aanhangers van de weg" genoemd. 
Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd lezen 
we dat Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Daar zal Hij 
– verdacht gemaakt door Farizeeën en Schriftgeleer-
den – de dood zal vinden. Hij is dus op weg naar zijn 
ondergang.  

Maar eerst gaat Jezus, nog in Galilea, een op, de 
Tabor. Boven op een berg ben je dichter bij God. Op 
de berg raken hemel en aarde elkaar, en dus gaat Je-
zus de berg op om dichter bij God te zijn, en daar bid-
dend te leren welke weg Hij moet gaan.  
Hij gaat omhoog met dezelfde drie die Hij later ook 
mee zal vragen naar de Hof van Olijven. Daar zal het 
donker, droevig, moeilijk en onheilspellend zijn. Nu, op 
de berg Tabor, is het één en al licht, en eigenlijk al een 
beetje Pasen. Wanneer Jezus tegen zijn vrienden zegt 
dat Hij nog veel zal moeten lijden, wil Petrus daar niks 
over horen, en in de Hof van Olijven slaapt hij gewoon 
door. Van dieptepunten wil hij niet weten. Van hoogte-
punten wel: "Hier is het goed; laat ons drie tenten bou-
wen". 

Maar een hoogtepunt ligt altijd tussen twee dieptepunten; 
elke berg wordt omringd door dalen. Er is geen licht zon-
der donker, geen vreugde zonder verdriet. Daarom gaat 
Jezus hen voor naar beneden, naar het grijze leven van 
alledag, waar het maar zelden straalt. Maar toch... even 
was het daarboven al Pasen. Even zagen ze Jezus in 
zijn stralende gedaante. Even hebben ze daar gezien dat 
Hij wel in de wereld, maar niet van deze wereld was. En 
met dat visioen in hun hoofd en hun hart zijn ze het don-
ker daarna veel beter door kunnen komen.  
Zonder hoop op licht valt er in het donker niet te leven. Je 
gaat niet het duister in zonder het vertrouwen op weg te 
zijn naar het licht. Niemand waagt zich in een tunnel zon-
der de hoop aan het eind licht te zien. 
Het uitzicht op die berg gaf Jezus' vrienden het inzicht 
dat zijn weg, en onze weg achter Hem aan, door het don-
ker naar het licht loopt.  

Met het verhaal over de stralende Jezus zegt Lucas ei-
genlijk wat Paulus schreef aan de christenen van Filippi: 
"Ons eigenlijke vaderland is in de hemel". Onderweg er-
heen moeten we elkaar van dienst zijn. En dus niet doen 
wat sommige zogenaamde christenen toen deden: "Ze 
hebben hun zinnen gezet op het aardse, en hun buik is 
hun God". Dat is fout, zegt Paulus. "Ons vaderland is in 
de hemel, waar Christus ons armzalig lichaam zal her-
scheppen en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt 
lichaam".  
Petrus, Jakobus en Johannes zagen het al even. Op de 
berg Tabor keken ze al even door een kier de hemel in. 
Ook wij mogen aan het begin van de Vasten al even naar 
Pasen kijken. Om onderweg de moed niet te verliezen… 
Pastoor L. Creemers 
 
R.-K. KERK ROEPT OP BIJ BEGIN VASTENTIJD:  
VIER PASEN DIT JAAR WEER IN DE KERK 
Op Aswoensdag 2 maart ging de website 
www.vierpasen.nl online. Met deze website roepen de 
Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op 
om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De corona-
maatregels zijn zo ver versoepeld dat de parochies met 
Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen 
in de kerk. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft 
tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de perio-
de in voorbereiding op Pasen. 
Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de 
webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele 
gegevens in te vullen vindt men het adres en de website-
link van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervol-
gens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en 
wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerkgangers 
die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel be-
hulpzaam zijn. 
 
 

De berg Tabor 

Mozaïek  van de verheerlijking van Jezus 
in de kerk op de berg Tabor 

http://www.vierpasen.nl
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Veertigdagentijd 
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-
Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest 
van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de 
periode van voorbereiding bewust te beleven. De 
Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van 
oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. 
Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te 
doen met het project van de Vastenactie: "Wandel 
voor een Ander" maar ook door de boodschap van 
paus Franciscus voor deze periode te overdenken en 
te bespreken met anderen.  

Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleur-
plaat te downloaden en verder helpt de site om de uit-
zending van de Eucharistie via en op internet te vin-

den, evenals het Paasevangelie op KatholiekeBijbel.nl | 
Katholieke Bijbelstichting (rkbijbel.nl).  

Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog ver-
der aangevuld met nieuwe links en downloads. Houd 
daarom ook de komende tijd www.vierpasen.nl in de 
gaten en doe mee: Vier Pasen! 

HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA  
OP 15 MEI IN ROME 
De Nederlandse karmeliet Titus Brandsma wordt 
op zondag 15 mei heilig verklaard. Dat heeft 
Paus Franciscus op vrijdag 4 maart, officieel bekend 
gemaakt. Het is voor het eerst sinds 2007 dat er een 
Nederlander heilig wordt verklaard. De heiligverklaring 
komt er 80 jaar na zijn marteldood in het concentratie-
kamp Dachau tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
Heiligverklaring in Rome bijwonen?  
Belangstellenden uit heel Nederland kunnen de heilig-
verklaring bijwonen. Er wordt een vierdaagse vliegreis 
naar Rome aangeboden van vrijdag 13 mei t/m maan-
dag 16 mei. Pater Titus Brandsma wordt samen met 
nog enkele anderen door paus Franciscus heilig ver-
klaard tijdens de eucharistieviering van zondag 15 mei 
in de Sint-Pietersbasiliek of op het Sint-Pietersplein.   
Namens de Nederlandse bisschoppen zullen in ieder 
geval kardinaal Wim Eijk (aartsbisdom Utrecht), bis-
schop Gerard de Korte ('s-Hertogenbosch) en bis-
schop Ron van de Hout (Groningen-Leeuwarden) 
deelnemen. Ook belangstellenden uit andere bisdom-
men zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Op 
zaterdag 14 mei is er voor deelnemers aan de reis een 
internationale vigilieviering in Rome gewijd aan de per-
soon van Titus Brandsma.   
Op korte termijn wordt meer duidelijk over het pro-
gramma en de kosten van deze Romereis Geïnteres-
seerden die graag op de hoogte blijven kunnen zich 
voor meer informatie aanmelden via   
info@huisvoordepelgrim.nl.  
Titus Brandsma liet op veel plaatsen in Nederland zijn 
sporen na. Veel kerken/kapellen, scholen, parochies 
en instellingen dragen zijn naam. Hopelijk kunnen we 
met een grote groep Nederlanders de heiligverklaring 
bijwonen.    
Heilige Titus Brandsma 
Titus Brandsma werd in 1881 in Oegeklooster bij Bols-
ward geboren. Hij trad in bij de Karmelieten en werd 
bekend als katholiek onderwijsman, journalist, pleitbe-

zorger van het Fries en 
hoogleraar Filosofie en 
Mystiek aan de pas 
opgerichte Katholieke 
Universiteit van Nijme-
gen. Brandsma woonde 
enige tijd in het toen-
malige karmelieten-
klooster in Merkel-
beek. Al vroeg in de 
jaren '30 was hij open-
lijk kritisch over het op-
komende Duitse natio-
naalsocialisme en Jo-
denvervolgingen.  Als 
bisschoppelijk adviseur 
voor de katholieke me-
dia keerde hij zich tij-
dens de Tweede We-

reldoorlog principieel tegen de inbreuk op persvrijheid 
door het Nazibewind.   
Een openlijke verzetsactie, met steun van de RK-Kerk, 
leidde op 19 januari 1942 tot zijn arrestatie door de Duit-
se bezetter en gevangenschap in het concentratiekamp 
Dachau. Daar werd hij op 26 juli 1942 vermoord. Vanwe-
ge zijn heldhaftig optreden, diepmenselijke bewogen-
heid en marteldood verklaarde paus Johannes Paulus II 
hem in 1985 zalig. Paus Franciscus erkende op 25 no-
vember 2021 een medisch wonder op voorspraak van 
Titus Brandsma, waarmee de weg naar heiligverklaring 
vrij was. 

Bisdom Roermond | Nieuws en wetenswaardigheden uit het 
bisdom Roermond (bisdom-roermond.nl)  
 
NIETS IS STERKER DAN HET BEELD VAN EEN KIND.  
Dit gevlucht 
Oekraïens 
jongetje vertelt 
wat zijn ach-
tergebleven 
papa zal doen: 
"misschien 
zelfs mee-
vechten". En 
het ventje is 
zo dankbaar 
dat hij is opge-
pikt, want hij 
dacht nog 
twee of drie 
dagen te moe-
ten lopen. 
Waartoe hij bereid was. Velen onder ons hebben kin-
deren of kleinkinderen van die leeftijd. En zijn oprecht 
ontroerd. 
Poetin heeft nog niet door dat de wereld veranderd is de 
laatste 30 jaar. Dat een land of een streek binnen de 
Russische naoorlogse invloedssfeer valt, laat Poetin niet 
langer toe om daar zonder meer zijn brutale gangen te 
gaan. De tijd is voorbij dat het Pakt van Warschau straf-
feloos kan binnenvallen zoals het deed in het opstandige 
Hongarije in 1956 of in het rebelse Tsjechië in 1968.  
Vandaag zijn zowel Duitsland, Frankrijk, Zweden, Polen 
als Hongarije bereid om zich te scharen achter de vlag 
van de Europese Commissie en aan te sluiten bij Von der 
Leyens kordate aanpak. De waarden die de Oekraïners 
verdedigen zijn de onze, en als zij bereid zijn ervoor te 
vechten, moeten wij hen steunen. Hopelijk komt Poetin 
tijdig tot inkeer. 
Belgisch oud-minister Koen Geens op Facebook  
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