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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 2022 
Wij vragen ook dit jaar weer uw steun voor kansarme 
Dalit-vrouwen in Tamil Nadu en Pondicherry in India. 
"Dalit" betekent vertrapt op verdrukt. Dalits vallen buiten 
het Indiase kastenstelsel. Zij zijn nog minder dan de 
minsten. Acute armoede, werkeloosheid en analfabetis-
me drijven de overgrote meerderheid van de Dalits let-
terlijk tot slavernij. Ze ondergaan extreme uitbuiting, een 
onmenselijke behandeling en wreedheden. De Tamil 
Nadu provincie bestaat voor bijna 50% uit Dalit-vrouwen. 
Christelijke Dalit-vrouwen worden driedubbel gediscrimi-
neerd: ze zijn arm, ze zijn vrouw en ze zijn Dalit. 
U kunt helpen deze vrouwen zelfrespect, waardigheid en 
zelfvertrouwen te geven. 
Dalit zijn van oorsprong landarbeiders. Kennis van de 
landbouw en de daarmee verbonden werkzaamheden 
worden van generatie op generatie doorgegeven. In de 
huidige omstandigheden worden de Dalit gedwongen 
om als dagloners aan de slag te gaan, maar hun toe-
komst ligt in het behouden en benutten van hun kennis 
en ervaring op landbouwgebied. Het vastenactieproject 
speelt hierop in door de vrouwen uit de Dalit-groep te 
voorzien van kippen, geiten en koeien. Daarmee kunnen 
ze fokken en de producten zoals eieren, melk en kaas 
verkopen op de markt. 
Zelfredzaamheid 
Naast het opdoen van waardevolle kennis over het run-
nen van een klein eigen bedrijf kunnen ze ook een be-
scheiden inkomen verdienen. Maar er is meer: Een ei-
gen in komen betekent dat er een weg is naar onafhan-
kelijkheid voor henzelf en de toekomstige generaties. Op 
die manier kunnen ze ontkomen aan uitbuiting en uit-
sluiting en een menswaardig bestaan opbouwen.    26/27 maart: kerkdeurcollecte voor de Vastenactie! 

UITBUITING 
Kansarme Dalit-vrouwen zijn gedwongen om als 
dagloners aan de slag te gaan. Dat betekent elke 
dag zware fysieke arbeid verrichten tergen een ui-
terst schamel loon. Ze worden vaak uitgebuit en 
mishandeld. Omdat ze geen rechten hebben, afhan-
kelijk en kwetsbaar zijn, worden tot overmaat van 
ramp ook nog vaak misbruikt. Met het kleine beetje 
geld dat ze verdienen zorgen ze ervoor dat hun 
kinderen eten krijgen en naar school kunnen gaan.  
Helaas is het zo dat veel kinderen van Dalit-
vrouwen sterven aan ondervoeding. 

Kapelaan Amir uit Susteren op bezoek in zijn geboorteland 

mailto:info@parochiefederatie-maasbracht.nl
https://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/
https://www.facebook.com/ParochieFederatieMaasbracht


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 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 

Maandag 28 maart:  

09.00u: voor allen die in nood zijn  

Dinsdag 29 maart: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de overledenen aan wie niemand meer 
denkt 

Vrijdag 1 april: 

09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus  

Zondag 3 april: 5
e
 zondag van de Vasten  

11.00u: Gest Jrd Wim en Truus Lieven-Lieven  

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 27 maart: 4
e
 zondag van de Vasten - Halfvasten 

09.30u: Zeswekendienst Frans Gootzen   

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Woensdag 30 maart:  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel in Tergouwen 

  

Zondag 3 april: 5
e
 zondag van de Vasten  

09.30u:  pastoor Jozef Linssen en familie ~ Frans Goot-
zen (vw de Rozenkransbroederschap) ~ Jrd Sef 
Linssen en Tiel Linssen-Cuijpers, dochter Fran-
cine en schoonzoon Frans Pustjens  

 



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 26 maart: 4
e
 zondag van de Vasten  

 - Halfvasten 

18.00u: Herenkoor 

 Voor vrede in Oekraïne  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zaterdag 2 april: 5
e
 zondag van de Vasten 

18.00u: Dameskoor  

 Gest Jrd Anneke Cormaux en overleden familie 
Cormaux-Kehrens ~ Elisabeth Seegers ~ Wiel 
Vos en Fien Vos-Corstjens ~ Jan en Mia Jeuris-
sen-Nelissen ~ Jrd Artur Fras, Jrd Florian Kur-
zawski, overledenen van de famiulie Adamczyk ~ 
Jrd Ton Linssen    

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 27 maart: 4
e
 zondag van de Vasten  

 - Halfvasten 

11.00u: m.m.v. het  kinderkoor  

 Voor vrede in Oekraïne 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zondag 3 april: 5
e
 zondag van de Vasten  

11.00u: Kerkkoor met Latijnse zang 

 Voor vrede in de hele wereld 

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 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 

Zaterdag 2 april: 5
e
 zondag van de Vasten 

19.15u: Dameskoor  

 Gest Jrd ouders van Erdewijk-Meuwissen en 
kinderen Helena en Pierre  



DE BARMHARTIGE VADER 
Wij noemen het vaak het verhaal van de "verloren 
zoon", maar eigenlijk is het een verhaal van een barm-
hartige Vader. Het gaat over het verhaal dat Jezus 
vertelt aan Farizeeën, Schrift- en Wetgeleerden. Die 
hadden kritiek op Jezus omdat die zich ophield met 
tollenaars en zondaars, mensen dus die niet deugden. 
"Die man ontvangt zondaars, en eet met hen!". Jezus 
weet hoe ze denken, en daarom vertelt Hij hun het 
verhaal over een vader met twee zonen.  
Met de vader, die uitziet naar wie verloren is, bedoelt 
Jezus God, de Vader in de hemel. In de jongste zoon, 
die van de goede weg raakt, mogen we de tollenaars 
en zondaars zien. En de oudste zoon staat voor al die 
brave wetgeleerden die boos zijn omdat Jezus goed is 
voor de slechten. In die Vader zien we wellicht maar 
weinig van onszelf terug; in de beide zonen des te 
meer.  
Jonge mensen die nog thuis wonen denken wel eens: 
als ik straks maar eens op mezelf woon, getrouwd ben, 
en zelf kinderen heb, ga ik het beter en heel anders 
doen dan nu bij ons thuis. Vroeg of laat gaan ze gaan 
ze inderdaad hun eigen en vaak eigenwijze weg. Maar 
na verloop van tijd, schade en schande wijzer gewor-
den, ontdekken ze vaak: ach, bij ons thuis deden ze 
het eigenlijk zo slecht nog niet. Vader en moeder had-
den toch gelijk. 
De jongen die van huis wegloopt, het avontuur zoekt, 
maar aan lagerwal geraakt en weer tot inkeer komt, is 
van alle tijden. Hij woont ook in ons: eigenwijs zoeken 
we het geluk vaak op een andere plek, en niet thuis, 
niet bij God. Pas door schade en schande worden ook 
wij wijs.  

Wanneer die "verloren zoon" bij zijn thuiskomst feeste-
lijk onthaald wordt, voelt zijn oudere en bravere broer 
zich verongelijkt. En ook die jaloezie, die boosheid, is 
van alle tijden. Je verongelijkt voelen, kennen we alle-
maal: "Ik had toch wel beter verdiend. Blijkbaar word je 
beloond als je er maar op los leeft. Als je goed oppast 
zit alles je tegen". En we zijn kwaad als de oudste 
zoon. Hij vindt van zijn jongere broer wat wij ook dik-
wijls denken: "Eigen schuld, dikke bult" en "wie niet 
horen wil, moet maar voelen". En als hij ziet hoe fees-
telijk zijn broer, die verkwister, wordt onthaald, kan hij 
dat echt niet appreciëren van zijn vader. Hij wil niet 
binnenkomen om in de vreugde te delen.  
De jongste liep het huis uit, en nu wil de oudste er niet 
in. De jongste is gevonden, en nu lijkt de vader zijn 
oudste te verliezen. Ouders doen het niet makkelijk 
goed. Maar ook voor de oudste komt de vader naar 
buiten, en hij vraagt hem binnen te komen, zich te ver-
zoenen en niet kwaad te zijn omdat hij (zijn vader) 
goed is en vergevensgezind. Als we eerlijk zijn zullen 
we moeten toegeven dat we wel iets hebben van beide 

zonen. En waarschijnlijk te weinig van die barmhartige 
Vader.  
Hoe de Vader in de hemel denkt en doet, is af te leiden 
uit de manier waarop Jezus denkt en doet, want "wie Mij 
ziet, ziet de Vader". En Jezus denkt en doet barmhartig. 
Hij gaat aan tafel met hen die zondigen, zoekt hen die 
dwalen, en is goed voor hen die slecht doen. Zijn hart 
staat open voor allen die een thuis zoeken.  
Ook in onze dagen zijn er mensen die van God zijn weg-
geraakt door eigen schuld, die eigenwijze wegen gingen, 
hun heil ergens anders zochten... Voor al die mensen 
moet – net zoals de Vader in de hemel – onze moeder de 
heilige Kerk haar deuren wijd open hou-den, en een thuis 
bieden en aan tafel gaan met zondaars en tollenaars en 
niet alleen met hen die menen dat ze deugen.   
Pastoor L. Creemers 
 
DIEP ALS EEN AFGROND  
IS HET HART VAN EEN MENS 
Gedachten van een Oekraïense gelovige 
Deze blog is geschreven door Nadiyka Gerbish. Ze is 
een bekende Oekraïense christelijke schrijfster en verta-
ler. Op het moment is ze in Polen met haar dochtertje. Ze 
ondersteunt vluchtelingen door verslag te doen van hun 
situatie en verleent praktische hulp zoals bij het zoeken 
van een verblijfplaats. Haar man Igor bleef in Oekraïne 
om daar hulp te coördineren voor gevluchte landgenoten. 
Ze schreef deze blog (oorspronkelijk in het Engels) recht 
uit het hart. 

 
De Psalmen zijn mijn favoriete Bijbelboek – altijd al ge-
weest ook. Bijna elk vers is onderstreept – behalve de 
verzen die vijanden vervloeken. Want om eerlijk te zijn: 
hoe zou iemand ooit zoiets Oudtestamentisch en onmen-

Nadiyka en haar gezin  



selijks kunnen onderstrepen, ook al staat het in de Bij-
bel? Deze gedachte leek me logisch, vóór de oorlog. 
Maar dat is ze eigenlijk niet langer. 
Toen Rusland mijn land, Oekraïne, aanviel (niet voor 
de eerste keer in zijn geschiedenis), weigerde mijn 
man naar een veiliger plaats te vluchten omdat hij ge-
loofde dat hij in deze tijd van nood en verschrikking 
thuis nodig was. Maar hij stond ook niet toe dat mijn 
dochter, ik en het kind dat ik onder mijn hart draag 
daar bij hem zouden blijven. 
Dus pakten Dana en ik een koffertje met wat kleren en 
medicijnen en de Bijbel die ik al jaren lees. We namen 
onze hond mee en verlieten Oekraïne in een trein vol 
andere vluchtelingenmoeders en -kinderen (en katten, 
honden, en zelfs een konijn). We zijn nu op een veilige 
plek. Mijn man bleef in Oekraïne en heeft een vluchte-
lingengezin in ons huis verwelkomd. Ook al zijn we 
niet bij elkaar, samen bidden we, werken we, doen we 
vrijwilligerswerk, lezen we de Psalmen. Elk vers. Of 
het nu wel of niet onderstreept is. Vervloekingen van 
vijanden? Ja, die ook. Ik voel me niet rechtvaardiger of 
vriendelijker dan koning David – nu niet meer. Dat is 
een confronterende maar ook bevrijdende ervaring. 
Goed en kwaad 
Het postmodernisme was fascinerend, maar het bleek 
ongelijk te hebben. De boodschap van de Bijbel is nog 
steeds actueel, ook na al die jaren van zogenaamde 
evolutionaire vooruitgang en een continu toenemend 
geloof in menselijkheid. Zwart en wit bestaan nog 
steeds, evenals goed en kwaad, God en de duivel, de 
agressor en zijn slachtoffers. En zoals de Joodse wijs-
heid benadrukt: God identificeert zich altijd met de de-
gene die onrecht is aangedaan. God kiest partij. Elie 
Wiesel zei: ‘Ook wij moeten altijd partij kiezen. Neutra-
liteit helpt de onderdrukker, nooit het slachtoffer. Stilte 
moedigt de folteraar aan, niet de gekwelde.’ 
Er is vergeving beschikbaar, zelfs voor mensen die 
martelen. Maar eerst moeten ze ophouden zich te 
identificeren met hun zonde. De zogeheten 
‘padafhankelijkheidstheorie‘ laat ons zien hoe belang-
rijk onze keuzes zijn. Elke keuze die we maken is be-
palend voor onze richting. Als Hij vergeving wil schen-
ken aan mensen, nodigt God hen niet zozeer uit om 
beter gedrag te vertonen of eenvoudigweg betere keu-
zes te maken. Nee, Hij vraagt totale ommekeer, een 
volledige koerswijziging. 
Ik zal stoppen de psalmen te lezen die God smeken 
om onze folteraars te straffen, zodra de Russische 
troepen niet langer mijn land bombarderen, zodra ze 
hun koers wijzigen. Als ze terug naar Rusland gaan, 
op hun knieën gaan, God smeken om genadig te zijn, 
spijt betuigen voor hun overtredingen. 
Zelfs dan zal vergeving niet makkelijk zijn. Maar dit is 
iets dat ik mij in moet prenten: "Als Gods Geest je een 
beeld heeft gegeven wat je bent zonder Gods genade, 
dan weet je dat er geen crimineel is die half zo slecht 
is als jij weet dat je in potentie bent."’ Deze zin heb ik 
van een van mijn favoriete christelijke schrijvers, Os-
wald Chambers. Dat besef maakt mijn hart nederig, 
brengt me dichter bij God, en geeft me ooit (hopelijk) 
de kracht om te vergeven. 
Maar besef van mijn eigen zonde betekent niet dat ik 
schuldig ben telkens als iemand me kwelt. De zondaar 
liefhebben betekent betrokkenheid bij het heil van hun 
ziel, niet toegeeflijkheid voor hun kwaad. Ik vergeef om 
mijn eigen hart de vrijheid te geven. Maar ik ben niet 
verplicht iets met de schuldige partij van doen te heb-
ben – totdat die het kwaad toegeeft en ermee stopt. Dat 
klinkt niet erg gepast vanuit een humanistisch wereld-
beeld, maar het is nog altijd in lijn met Gods idee van 
gerechtigheid. 

Psalm 64 
Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht, 
behoed mij voor de dreiging van de vijand, 
verberg mij voor die misdadige bende, 
voor die meute van boosdoeners. 
Ze scherpen hun tong als een zwaard, 
ze richten hun pijl, een giftig woord, 
uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige, 
ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. 
Ze wapenen zich met kwade woorden, 
overwegen het zetten van een val, 
en zeggen: ‘Wie zou het zien?’ 
Ze zinnen op misdaden en denken: 
We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. 
– Diep als een afgrond is het hart van de mens. 
Dan schiet God zijn pijl op hen af, 
onverhoeds worden ze zwaar verwond, 
hun eigen tong heeft hen ten val gebracht, 
wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd. 
De mensen zijn van ontzag vervuld 
en roemen wat God heeft gedaan, 
zij beseffen dat het zijn werk is. 
De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER 
en zoekt bij Hem zijn toevlucht. 
Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig. 
Psalm 64 (NBV21) 

Diep als een afgrond is het hart van een mens - debijbel.nl  
 

GEBED OM VREDE  
[toegeschreven aan Franciscus  
van Assisi (1181-1226)]  
 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  

laat mij vergeven wie mij beledigde,  

laat mij verzoenen wie in onmin leven,  

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  

 

Laat mij niet zoeken getroost te worden,  

 maar te troosten,  

niet begrepen te worden,  

 maar te begrijpen,  

niet bemind te worden,  

 maar te beminnen.  

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  

door te verliezen, dat men vindt  

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  

door te sterven,  

dat men verrijst tot het eeuwige leven.  

Amen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Padafhankelijkheid
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/PSA.64/Psalmen-64
https://debijbel.nl/bericht/diep-als-een-afgrond-is-het-hart-van-een-mens?utm_source=mautic&utm_medium=email&utm_campaign=debijbel_nieuwsbrief

