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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 

TERUG NAAR NORMAAL? 
De meeste coronamaatregelen zijn opgeheven. Het lijkt 
er wel op dat het virus niet meer bestaat. Met het ingaan 
van de vele versoepelingen is weer bijna alles mogelijk, 
iets waarvan dan ook maar meteen geprofiteerd wordt. 
Velen vallen met hun gedrag terug op de pre-coronatijd. 
Mensen konden niet wachten om hun "pekskes" weer 
aan te trekken om carnaval te gaan vieren en hoe velen 
sprongen niet meteen de auto of het vliegtuig in om el-
ders tijdelijk te verblijven. De reacties liepen uiteen van 
"heerlijk dat het weer kan" tot "hier waren we echt aan 
toe". Nu wil ik niet ontkennen dat na een lange tijd met al 
zijn beperkingen het weer fijn is dat alles weer losjes kan 
verlopen. En wat het meest gemist is, dat kan weer: weg 
anderhalve meter afstand; we kunnen weer dichter bij 
elkaar komen, elkaar omhelzen.  

Wat zou het toch goed zijn om naast alle euforie van het 
opheffen van de regels eens na te gaan wat de achter-
liggende tijd ons geleerd heeft. Men heeft ingezien dat 
het elkaar ontmoeten van achter een beeldscherm het 
echt niet is, dat afstandsonderwijs meer nadelen dan 
voordelen had. Het was misschien ook wel verbazend 
om te zien hoeveel mensen, vooral jongeren, psychi-
sche klachten kregen. Ligt de oorzaak hiervan niet in 
het geleefde leven toen we de coronabeperkende tijd 
binnengingen? Het was maar van: alles moet kunnen, 
lang leve de lol. Het leven leek maakbaar. Ja, totdat… 
We zijn dan op een punt aangekomen dat we ons mo-
gen afvragen of het leven dat we vóór corona geleid 
hebben wel zo normaal was. Het verbaast me steeds 
weer om te zien en te horen hoeveel jongeren zich te-
genwoordig niet zelf kunnen vermaken, zelf hun leven 
zinvol kunnen inrichten en leven. Steeds is men op zoek 
naar anderen en naar "vermaakt worden". Dat dit eens 
zijn tol gaat eisen mag ons niet verbazen. Toen het mo-
ment kwam dat wij als mensen op onszelf teruggewor-
pen werden nam ook alle ongerief toe. Steeds meer 
zien we dat vele mensen vandaag de dag niet meer tot 
zichzelf kunnen komen, dat ze alleen maar gericht zijn 
op de buitenkant. Is dat nu het normale leven?  
Op weg naar het Paasfeest toe zitten we in de veertig-
dagentijd. Een tijd om onszelf eens nader onder de loep 
te nemen. Hoe sta ik nu in het leven? Wat heb ik ervan 
gemaakt? En zoals onze bisschop in zijn brief van As-
woensdag verwoorde: "Hoe geef ik mijn leven invulling 
met het oog op de eindigheid van dit aardse leven? Hoe 
ga ik om met al het geschapene en met mijn naaste?" 
Het is allemaal nog zo eenvoudig niet, ongeacht hoe wij 
in het leven staan en wat we als normaal kunnen be-

mailto:info@parochiefederatie-maasbracht.nl
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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 20 maart: 3
e
 zondag van de Vasten  

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

Maandag 21 maart: 

09.00u: voor een duurzame vrede in Oekraïne  

Dinsdag 22 maart: H. Turibius van Mogrovejo, bisschop 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze zieken 

Vrijdag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria 
Boodschap) 

09.00u: dat wijzelf verkondigers mogen zijn van de Blijde 
Boodschap 

Zondag 27 maart: 4
e
 zondag van de Vasten - Halfvasten 

11.00u: In deze H. Mis stellen kinderen uit Maasbracht 
en Brachterbeek die op 15 mei hun eerste H. 
Communie doen zichzelf voor aan de parochie. 

 Gest Jrd Annie Coumans-van Daal, Jan Jansen, 
Bair Coumans, Dina Coumans-Maessen ~ Jrd 
Piet Heuts en en overledenen van de familie 
Heuts ~ Leo Swachten (verjaardag) en Mia 
Swachten-Moors    

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Misdienaar: Krista 

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 20 maart: 3
e
 zondag van de Vasten  

09.30u: Gest Jrd Margaretha Linssen en overleden fami-
lie ~ Jrd Hub Bekkers  

Woensdag 23 maart:  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 27 maart: 4
e
 zondag van de Vasten - Halfvasten 

09.30u: Zeswekendienst Frans Gootzen   

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

schouwen. Wat is dan wel normaal? Een leven in ver-
bondenheid met Onze Lieve Heer, met God onze Vader. 
Hoe vaak laten wij deze verbondenheid niet los? Is het 
niet zo dat we daarmee dan ook ons mens-zijn verlie-
zen? Al vanaf het begin van de schepping ging het mis. 
Wat te denken van Adam en Eva die Gods gebod in de 
wind sloegen? Zij moesten het zuur bekopen. Waarom 
zou het ons dan beter gaan als we los van God willen 
leven?  
Laten we in deze voorbereidingstijd op het Paasfeest 
proberen stappen te zetten naar een normaal leven, 
maar daarvoor zullen we wel veel verder terug moeten 
dan de tijd dat het coronavirus van zich liet horen. 
Kapelaan J. Boon 

KERKDEURCOLLECTE OEKRAÏNE 
Op 5 en 6 maart werd op vraag van de Nederland-
se bisschoppen een kerkdeurcollecte gehouden 
voor de vluchtelingen uit Oekraïne. 
De opbrengst in onze federatie was: 
Maasbracht: € 468,75 
Brachterbeek: € 113,50 

Linne:  €   52,50 
Stevensweert: €   52,30 
Ohé en Laak: € 142,00 
Totaal:  € 829,05 
Heel hartelijke dank aan allen die een bijdrage  
geleverd hebben !!! 



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 19 maart: 3
e
 zondag van de Vasten   

18.00u: Dameskoor  

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

Zaterdag 26 maart: 4
e
 zondag van de Vasten  

 - Halfvasten 

18.00u: Herenkoor 

 Voor vrede in Oekraïne  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

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 20 maart: 3
e
 zondag van de Vasten  

11.00u: kerkkoor met Latijnse zang  

 voor een bijzondere intentie  

Zondag 27 maart: 4
e
 zondag van de Vasten  

 - Halfvasten 

11.00u: m.m.v. het  kinderkoor  

 Voor vrede in Oekraïne 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

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 19 maart: 3
e
 zondag van de Vasten   

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Voor een duurzame vrede in Europa 

Zaterdag 26 maart: 4
e
 zondag van de Vasten  

 - Halfvasten 

19.15u: Dameskoor 

 In deze H. Mis stellen de kinderen uit Linne die 
op Hemelvaartsdag hun eerste H. Communie 
doen zichzelf voor aan de parochie. 

 Gest Jrd Leo Zillekens en Katrien Timmermans  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

DOOPSEL 

Op 13 maart werd 
Lana van der Vorst 
van Teggert door het 
sacrament van het 
doopsel aangenomen 
als kind van God en 
opgenomen in onze 
Kerkgemeenschap. 
Van harte welkom 
Lana! En proficiat aan 
de ouders! 

Wij wensen hun veel 
liefde en wijsheid toe 
bij de opvoeding van 
hun kinderen!    



WAT HEEFT GODSDIENST TE MAKEN  
MET DE OORLOG IN OEKRAÏNE? 
Misschien een vreemde vraag? Ieder weldenkend 
mens in het Westen weet wel ongeveer dat de oorlog 
in Oekraïne meer te maken heeft met de droom van 
Poetin over een groot Russisch Rijk en zijn angst voor 
een uitbreiding van de NAVO. Om zijn droom waar te 
maken schuwt hij geen enkel middel. Hij stuurt duizen-
den mensen de dood in – ook zijn eigen soldaten. Hij 
schrikt er niet voor terug om (kinder)ziekenhuizen en 
kraamklinieken te bombarderen, burgerdoelwitten te 
beschieten en dat alles te rechtvaardigen door leu-
gens. In eigen land mag er niet kritisch gedacht wor-
den over zijn optreden. Wie demonstreert tegen de 
oorlog riskeert gevangenisstraf. De vrije pers is mond-
dood gemaakt.  

Ondertussen klinken de stemmen van godsdienstige 
leiders van heel de wereld en ook die van de religieuze 
leiders van Oekraïne. Iedereen doet een beroep op 
Poetin om een einde te maken aan de oorlog. Ieder-
een… behalve één: patriarch Kirill van Moskou. Hij ver-
dedigt zijn president, legt alle schuld voor de oorlog bij 
de Oekraïners en bij het verdorven Westen dat hij het 
"Rijk van het Kwaad" noemt. Nu is het niet vreemd dat 
kerk en staat in Rusland altijd een nauwe band met 
elkaar hadden, niet alleen in de tijd van de Tsaren, 
maar zelfs in de tijd van het communisme. Denk maar 
aan Stalin die na de tweede Wereldoorlog de Oekra-
ïens-katholieken dwong om zich aan te sluiten bij de 
Russisch-Orthodoxe kerk. Wie dat weigerde werd ver-
volgd of gedeporteerd.  
Oekraïne is nu een 
"multicultureel en multi-
confessioneel" land. 
Christenen in het Oos-
ten (de Krim en de Don-
bass) horen meestal tot 
het patriarchaat van 
Moskou, maar het over-
grote deel van de christenen hoort bij het patriarchaat 
van Kiev. En dat is een doorn in het oog van patriarch 
Kirill van Moskou. Poetin speelt daar natuurlijk handig 
op in om de steun van Kirill te krijgen bij de oorlog. 
Verder zijn er nog de Oekraïens-katholieken van de 
Byzantijnse Ritus en de katholieken van de Latijnse 
ritus. De bevolking telt ook kleinere percentages van 
protestanten, joden en moslims. President Zelensky is 
overigens een jood. 
Patriarch Kirill kreeg de voorbije weken verzoeken uit 
de hele wereld om de Russische invasie te veroorde-
len en op te roepen tot vrede. Maar uiteindelijk deed hij 
dus het tegenovergestelde. Hij schaarde zich 100 % 
achter Poetin en diens oorlog tegen het zogenaamde 
decadente Westen. Doodzonde! 
Pastoor L. Creemers  

ONDERSCHEIDING DAMESKOOR STEVENSWEERT 

Het had al eerder 
moeten gebeuren, 
maar het werd door 
corona telkens uitge-
steld: de uitreiking 
van een onderschei-
ding van een van de 
dames van "de Maas-
galm" in Stevens-
weert. Op 9 maart 
was het dan toch zo-
ver. Tijdens een ge-
zellige bijeenkomst 
ontving Annie Vos-
van Cruchten de on-
derscheiding in Goud 
van de Gregoriusver-
eniging van het bis-
dom Roermond en de 
bijhorende oorkonde 
vanwege haar veer-
tigjarig lidmaatschap 
van het koor. De lof-
trompet werd gesto-
ken niet alleen omwil-
le van haar trouwe 
aanwezigheid bij re-
petities en uitvoeringen, maar ook vanwege haar altijd 
positieve ingesteldheid. Enkele leden van het bestuur 
onderstreepten dat met een vrolijk lied. 

Van harte proficiat Annie! En op naar de 50! 

OMHAKKEN OF NOG EEN KANS GEVEN?    

(Bij het Evangelie van de 3e zondag van de 40-dagentijd; 
Lucas 13, 1‑9) 

Mozes was geen "lief jongetje". Hij kon het niet aanzien 
hoe slecht zijn volk in Egypte werd behandeld. En toen 
hij op een dag zag dat er weer eens een volksgenoot 
werd afgeranseld, doodde hij in zijn woede de slavendrij-
ver. Dat werd bekend en hij moest hij vluchten. Maar elke 
keer als hij aan de ellende van zijn volk in Egypte dacht, 
werd hij kwaad en verdrietig.  

Hij zou hen willen bevrijden uit die ellende, maar durfde 
niet. Totdat hij op een dag aan de rand van de woestijn 
een doornstruik zag die in lichterlaaie stond. Uit het vuur 
hoorde hij een stem, die zei dat hij zijn volk moest gaan 
bevrijden uit Egypte. De schrik sloeg hem om het hart. 
"Ze zien me al aankomen", dacht hij. Dus vroeg hij: "Wie 
kan ik zeggen dat mij gestuurd heeft? Hoe is uw naam?".  

En de stem zei: "De God van je voorouders roept je. De-
gene die met hen was, die is ook met jou, en zal er zijn 
voor zijn volk. Ik-ben-die-ben is mijn naam", zei de stem, 
"Ik ben je nabij". Vertrouwend op die nabije God, in die 



God die echt te doen heeft met zijn volk, gaat Mozes 
naar de Farao. En daarmee keek Mozes heel an-ders 
tegen God aan dan vele Israëlieten toen deden en lang 
zijn blijven doen. Tot in Jezus' dagen zagen zij God 
vooral als een straffende rechter.  

Wat gebeurde er in Jezus' dagen? Er is een aantal 
Galileeërs omgebracht door Pilatus, en in diezelfde 
week zijn er achttien mensen terechtgekomen onder 
een instortende toren. De joden meenden dat het een 
straf van God was voor hun zonden: "Ze zullen het er 
wel naar gemaakt hebben". Maar de boodschap van 
Jezus is: "Zo hard en streng is God niet. Trouwens, als 
God alle mensen zou straffen die schuldig zijn, waren 
jullie er ook allang geweest, want ieder van jullie is wel 
ergens schuldig; alle mensen maken vuile handen, 
hebben boter op hun hoofd. Maar onze God is geen 
straffende God." Mozes wist dat al. Jezus bevestigt 
het: God is geen straffende, maar een bevrijdende 
God, vol mededogen, geduldig met mensen.  

En daarom vertelt Jezus over een vijgenboom die al 
drie jaar niets oplevert, even dor en droog als een 
doornstruik in de woestijn. De eigenaar, zo vertelt Je-
zus, die toevallig een keer langs komt, zegt: 
"Omhakken die boom!". Maar de knecht die al jaren 
dag-in-dag-uit werkt in de wijngaard, vraagt om uitstel. 
"Laat me het nog een jaar proberen. Ik wil de grond 
nog eens omspitten, extra mest geven. Misschien 
draagt hij volgend jaar wel vrucht".  

Degenen die de baas zijn, hoger zijn geklommen, af en 
toe eens langskomen, hebben heel vaak een snel oor-
deel, een duidelijke mening, en weten hoe het moet. 
"Onmiddellijk preventief ruimen die handel", zeggen ze 
tegen de kippenboer. Maar de boer houdt van zijn die-
ren, en staat erbij te huilen. Hij staat veel en veel dich-
ter bij zijn dieren dan de 'bevoegde' instanties. De ei-
genaar van de wijngaard had misschien groot gelijk, 
en de bevoegde instanties moeten een helder stand-
punt hebben. Maar God is geen instantie die van bo-
venaf oordeelt. Hij lijkt meer op de knecht die geduld 
heeft met die boom. Hij lijkt meer op die wijze dokter, 
die lieve verpleegster die dicht bij de mensen, geduldig 
en vol mededogen met hen omgaan. "Hoe heet U?", 
vroeg Mozes. En de stem zei: "Ik-ben-die-ben", Ik ben 
die er is – dicht bij jou! Zo is onze God. Laten we het 
nooit vergeten! 

Pastoor L. Creemers 

 

KAPELAAN SCHREIBER KEERT TERUG  

NAAR ONS DEKENAAT 

Onze "oude"  kapelaan Schreiber wordt de "nieuwe" ka-
pelaan voor Koningsbosch, Maria Hoop, Sint Joost, Echt 
en Pey 

Met ingang van vrij-
dag 1 april wordt Ralf 
Schreiber benoemd 
tot kapelaan in de 
parochiefederatie van 
Koningsbosch, Maria 
Hoop, Sint Joost, 
Echt en Pey. Dat is in 
het weekeinde van 
5/6 maart in de betref-
fende parochies be-
kend gemaakt. Schreiber is nu nog als pastoor actief in 
de parochiefederatie Maasdorpen in Noord-Limburg.  

Ralf Schreiber (1965) werd in 2013 tot priester gewijd. 
Tot 2019 was hij actief als kapelaan in de samenwerken-
de parochies van Maasbracht, Brachterbeek, Linne, Ste-
vensweert en Ohé en Laak. In 2019 vertrok hij naar de 
Maasdorpen, een samenwerkingsverband van zeven 
dorpen in het dekenaat Horst. Volgende maand keert hij 
terug naar Midden-Limburg, waar hij samen met pastoor 
Bert Mom het pastorale team gaat vormen voor de fede-
ratie van de parochies O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen in Koningsbosch, O.-L.-Vrouw Moeder der H. Hoop 
in Maria-Hoop, H. Judocus in Sint-Joost, HH. Landricus 
en Edith Stein in Echt en O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen in Pey. 

Bisdom Roermond | Nieuws en wetenswaardigheden uit het bisdom 
Roermond (bisdom-roermond.nl) 

HULPBISSCHOP DE JONG BEZOCHT  

MILITAIREN IN LITOUWEN 

Een andere 
"oud"-kapelaan 
van Maasbracht, 
nu hulpbisschop 
Everard de 
Jong, heeft in 
zijn rol als bis-
schop voor de 
krijgsmacht af-
gelopen dagen 
een bezoek ge-
bracht aan de 
Nederlandse 

troepen in Litouwen. Hij was te gast bij het Regiment 
Limburgse Jagers, dat daar met 270 manschappen aan-
wezig is. 

Zij werken samen met NAVO-eenheden van de NATO 
enhanced Forward Presence Battle Group Lithuania om 
de grens met Rusland veilig te houden. Bij zijn bezoek 
werd Mgr. De Jong ontvangen en begeleid door aalmoe-
zenier Mattie Schlangen en de aalmoezenier van de Duit-
se Katholische Militärseelsorge. 

Samen met hoofdaalmoezenier Jean Paul Thöni bracht 
de bisschop ook nog een bezoek aan aartsbisschop 
Grušas van Vilnius. Ook ontmoette hij minister Wopke 
Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die een flitsbezoek 
aan Finland en de Baltische Staten bracht. De bisschop 
is inmiddels weer terug in Nederland. 

https://www.bisdom-roermond.nl/Hulpbisschop-De-Jong-bezocht-
militairen-in-Litouwen    

https://www.bisdom-roermond.nl/Nieuwe-kapelaan-voor-Koningsbosch-Maria-Hoop-Sint-Joost-Echt-en-Pey
https://www.bisdom-roermond.nl/Nieuwe-kapelaan-voor-Koningsbosch-Maria-Hoop-Sint-Joost-Echt-en-Pey

