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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 

BIJTANKEN BIJ DE ZONDAGS(ON)RUST 
Ik ben net te-
rug van een 
tankbeurt voor 
mijn auto. Ge-
zien de toren-
hoge benzine-
prijzen werd 
het een ritje 
over de palen 
van de grens 
met België. Je 
moet er wel 
even tijd en 
geduld voor 

hebben, want het was een aanschuiven van auto's met 
gele nummerplaten. Maar je zou wel gek zijn als je dit 
niet doet. Je bent een dief van je eigen portemonnee als 
je niet even de moeite neemt om ietsjes verder weg je 
tank vol te gooien. Maar hoe het ook zij, wil je auto blij-
ven rijden dan heb je benzine nodig. Of je deze nu vlak-
bij of ietsjes verder weg haalt maakt niets uit. Niet tan-
ken betekend ook niet rijden. Het metertje van de brand-
stoftank blijft dan beneden staan.  
Dit geldt ook voor ons eigen leven. Als we maar blijven 
draven en hollen dan zal op een gegeven moment de 
'brandstof' op zijn. We zeggen ook wel dat de accu dan 
leeg is. Er rest ons dan niets anders dan bij te tanken. 
Dit kan op verschillende manieren. Je kunt je de rust 
gunnen met een boek op de bank of met een avondje 
uitgezakt televisiekijken. Dit laatste als je de nieuwsru-
brieken tenminste links laat liggen, want deze zorgen 
vandaag de dag echt niet voor een ontspannen avondje. 

Je kunt ook je toevlucht nemen tot een fijne wandeling 
of, en dat is niet het onbelangrijkste, bij iemand op be-
zoek gaan en er mede zorg voor draagt dat er een goed 
gesprek volgt. Maar onze lieve Heer wist ook wel dat we 
behoefte hebben aan rust en daarom werd de zevende 
dag tot rustdag gemaakt.  
Maar wat maken wij ervan? Kijk maar eens op een wille-
keurige zondagmorgen waar mensen zich mee bezig 
houden: fietsen op racefietsen, joggen, van de ene naar 
de andere bezienswaardigheid hobbelen. Van de nodi-
ge zondagsrust is er dan geen sprake meer. Eerder zor-
gen de activiteiten die we ondernemen eerder voor on-
rust. Hier slaat men zelfs zover in door dat ik in één van 
mijn vorige parochies te horen kreeg: "Jammer dat de 
mis op zondag is, er is dan zoveel anders te doen". Men 
verlegt de focus de verkeerde kant op. Mag het dan nog 
verbazen dat zovelen onze lieve Heer (helemaal) uit het 
oog verliezen en onrustig en stuiterend door het leven 
gaan? Wat zou het toch goed zijn als we weer eens 
meer zouden gaan inzien dat we alleen maar tot rust 
kunnen komen bij onze lieve Heer. Hij heeft het ons im-
mers zelf gezegd: "Kom tot mij die uitgeput zijt en onder 
lasten gebukt." Bij Hem is de uitgelezen kans om bij te 
tanken.  
En zonder vrees voor torenhoge benzineprijzen! Nee, 
bij Hem krijgen we het om niet, helemaal gratis. Voor de 
zuinige Hollanders zou dat toch als muziek in de oren 
moeten klinken? Waarom grijpen we deze kans dan niet 
met beide handen? Als we dit wel doen en bij Hem rust 
nemen en luisteren wat Hij ons te zeggen heeft dan 
kunnen ook mooie dingen tot stand komen.  
Achter elkaar deden zich twee hele mooie gebeurtenis-
sen voor. Een jong meisje, dat vroeger bij mij in Thorn in 
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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 3 april: 5
e
 zondag van de Vasten  

11.00u: Gest Jrd Wim en Truus Lieven-Lieven  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Misdienaar: Krista  

Maandag 4 april: H. Isidorus, bisschop en kerkleraar 

09.00u: om wijsheid voor hen die recht moeten spreken  

Dinsdag 5 april: H. Vincentius Ferrer, priester 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor een geloof dat zich in daden uit 

Vrijdag 8 april: 

09.00u: voor onze zieken 

Zondag 10 april: Palm- en Passiezondag  

10.45u: de communicantjes trekken met hun palmpasen 
van de Brachtertuinen naar de kerk  

11.00u: H. Mis met zegening van de Palmtakken  

 Jrd Mia Buts-Kessels   

Misdienaar: Krista 

Maandag 11 april: 

09.00u: om de kracht het lijden van Christus mee te dra-
gen  

19.00u: Boeteviering ter voorbereiding op Pasen 

OVERLEDEN 

Op 19 maart overleed onze paro-
chiaan Tjeu Maessen van de Maas-
straat. Hij werd 85 jaar. Wij bidden 
voor zijn zielenrust en leven mee 
met zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen. Voor hun vragen we de 
Heer dat Hij hen mag troosten met 
het geloof in de verrijzenis en het 
eeuwig leven. 

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 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 Franci-
ne en schoonzoon Frans Pustjens  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Woensdag 6 april: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 10 april: Palm- en Passiezondag  

09.30u: H. Mis met zegening van de Palmtakken  

 Gest Jrd Peter en Maria Linssen-Wilms   

Maandag 11 april: 

19.00u: Boeteviering ter voorbereiding op Pasen in de 
kerk van Maasbracht 

de tienergroep zat, wijdde haar hele leven toe aan de 
Heer in de gemeenschap van "het werk". En één van de 
jongeren die geallieerd zijn aan de foyer gaat haar maag-
denwijding ontvangen. In ons bisdom vindt dit voor de 
eerste keer plaats. Twee mooie gelegenheden, twee 
mooie bloempjes die tevoorschijn komen uit het beton 
waar het kerkelijk leven van vandaag eerder op lijkt. Het 
kan dus toch. Als we maar eens meer de juiste brandstof 
kiezen om bij te tanken en ons de nodige rust gunnen die 

de Heer ons schenkt. Dan kunnen ook in ons leven 
mooie dingen tot leven, tot bloei komen. Hierbij maakt 
het niet uit of het nu dichtbij is of iets verder weg. Alle 
moeite hierbij zal lonen, is alles waard om in beweging 
te komen. Je zou wel gek zijn om het niet te doen. Laten 
we ervoor zorgdragen dat ons persoonlijk 
'geloofsmetertje' niet beneden blijft staan, maar aangeeft 
dat we genoeg 'brandstof' hebben om verder te gaan. 
Kapelaan J. Boon 



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 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    

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zaterdag 9 april: Palm- en Passiezondag 

18.00u: Herenkoor 

 Gest Jrd Peter Vos en Marie Ruyten en schoon-
dochter Soetie Vos-Rowongso ~ Gest Jrd overle-
den familie Stassen-Schulpen ~ Piet Peeters, 
Maria Peeters-van den Bergh en zoon Albert en 
voor Harie Jonk en Maria Jonk-van der Sterren   

Maandag 11 april: 

19.00u: in de kerk van Maasbracht: boeteviering ter voor-
bereiding op Pasen 

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 3 april: 5
e
 zondag van de Vasten  

11.00u: Kerkkoor met Latijnse zang 

 Voor vrede in de hele wereld 

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zondag 10 april: Palm- en Passiezondag  

11.00u: H. Mis met zegening van de Palmtakken  

 kerkkoor met Nederlandse zang / kinderkoor 

Maandag 11 april: 

19.00u: Boeteviering ter voorbereiding op Pasen in de 
kerk van Maasbracht 

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 2 april: 5
e
 zondag van de Vasten 

19.15u: Dameskoor  

 Gest Jrd ouders van Erdewijk-Meuwissen en kin-
deren Helena en Pierre  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zaterdag 9 april: Palm- en Passiezondag 

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Voor overleden ouders Schlicher-Luyben en de 
kinderen Adriaan en Carla en voor overleden 
ouders ter Horst-Heezen  

Maandag 11 april: 

19.00u: in de kerk van Maasbracht: boeteviering ter 
voorbereiding op Pasen 



OVERLEDEN 
Op 16 maart overleed in Baexem oud-pastoor Jan 
Deckers. Hij werd op 3 juli 1935 geboren in Beesel. 
Zijn priesterwijding vond plaats op 18 maart 1961. Hij 
was kapelaan in o.a. Klimmen, Tegelen en Helden en 
pastoor in Roermond (OLVAB), Nyswiller en Wahlwil-
ler. Zijn laatste benoeming was die van pastoor in Lin-
ne (juli 1991 – juli 2000). Een jaar lang combineerde hij 
die taak met het pastoorschap in Brachterbeek tot hij 
begin juli 2000 met emeritaat ging. Vorig jaar vierde hij 
nog zijn 60-jarig priesterjubileum. Het afscheid vond in 
besloten kring plaats.  
De urn met zijn as zal later bijgezet worden op het RK 
kerkhof in Heythuysen. 
Pastoor Deckers was nog maar pas in Linne toen daar 
op 13 april 1992 een aardbeving de kerktoren zwaar 
beschadigde. Mede door zijn toedoen werd de toren 
weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld (wat men bij 
de restauratie van 1950 niet had gedaan). 
Laten we onze Lieve Heer vragen dat Hij pastoor Dec-
kers opneemt in de vreugde van het eeuwig leven! 

 
TOEWIJDING VAN OEKRAÏNE EN RUSLAND AAN 
HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA  
Op 25 maart heeft Paus Franciscus zowel Oekraïne 
als Rusland toegewijd aan het onbevlekt hart van Ma-
ria. Hij deed dat in de Sint-Pietersbasiliek in Rome en 
vroeg alle bisschoppen ter wereld om ook deze toewij-
ding te doen. 
Behalve dat het een gebed is, is het ook een gewe-
tensonderzoek en een schuldbekentenis. Hier volgt de 
tekst: 
 
O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd 
van beproeving wenden wij ons tot U. Gij zijt onze 
Moeder, Gij houdt van ons en Gij kent ons. Gij weet 

wat er in ons hart omgaat. Moeder van barmhartigheid, 
hoe vaak hebben wij uw tedere zorg en uw vredebren-
gende nabijheid niet ervaren! Gij houdt nooit op ons de 
weg te wijzen naar Jezus, de Vredevorst.  
 
Toch zijn we afgeweken van de weg naar vrede. De les-
sen die we getrokken hebben uit de tragedies van de 
vorige eeuw, de miljoenen slachtoffers van de twee we-
reldoorlogen, zijn we vergeten. We hebben de verbinte-
nissen die we als Gemeenschap van Naties zijn aange-
gaan, verloochend. We hebben de vredesdroom van vol-
keren en de hoopvolle verwachtingen van jongeren ver-
raden. We werden ziek van hebzucht, we dachten alleen 
aan onze eigen nationalistische belangen en lieten toe 
dat onverschilligheid en egoïsme ons verlamden. Wij ko-
zen ervoor God te negeren, met leugens te leven, agres-
sie aan te wakkeren, onschuldige levens te nemen, wa-
pens op te slaan. We vergaten daarbij zorg te dragen 
voor onze naaste en voor ons gemeenschappelijk huis. 
Met oorlogen hebben we de tuin van de aarde verwoest. 
Door onze zonden hebben wij het hart verwond van onze 
hemelse Vader, die verlangt dat we broeders en zusters 
zijn. We zijn onverschillig geworden voor alles en ieder-
een, behalve voor onszelf. Vol schaamte roepen wij uit: 
vergeef ons, Heer!  
Heilige Moeder, te 
midden van de ellen-
de van onze zondig-
heid, te midden van 
onze uitputting en 
broosheid, te midden 
van het duistere on-
recht van kwaad en 
oorlog, herinnert Gij 
ons eraan dat God 
ons nooit in de steek 
laat, maar ons liefde-
vol blijft aankijken, 
altijd bereid ons te 
vergeven en ons op 
te richten. Hij was 
het die U aan ons 
gegeven heeft en uw 
Onbevlekte Hart 
heeft gemaakt tot 
een toevluchtsoord voor de Kerk en voor alle mensen. 
Door die goddelijke goedheid zijt Gij altijd bij ons. Zelfs 
op de meest turbulente momenten in de geschiedenis 
leidt Gij ons met tedere liefde.  
Daarom wenden wij ons tot U en kloppen aan de deur 
van uw Hart. Wij zijn uw geliefde kinderen. Iedere tijd 
opnieuw maakt Gij U aan ons bekend en roept Gij ons op 
tot bekering. Kom ons ook nu, in deze duistere tijd, bij-
staan en troosten. Zeg ons nogmaals: Ik ben er toch, Ik 
die uw Moeder ben! Gij weet hoe Gij de knopen van ons 
hart en van onze tijd kunt ontwarren. Wij vertrouwen op 
U. We vertrouwen erop dat Gij, vooral in deze tijd van 
beproeving, onze smeekbeden niet zult negeren en ons 
te hulp zult komen. 
Dit is wat Gij gedaan hebt in Kana in Galilea, toen Gij het 
uur van Jezus’ optreden verhaastte en Hij de eerste van 
zijn wondere tekenen verrichtte. Om de vreugde van het 
bruiloftsfeest te behoeden, zei Gij tot Hem: Ze hebben 
geen wijn meer (Joh 2,3). O Moeder, spreek deze woor-
den opnieuw uit voor God, want vandaag is de wijn van 
de hoop op, is de vreugde verdwenen en de broederlijk-
heid verwaterd. Wij hebben onze menselijkheid verloren 
en het geschenk van de vrede verkwanseld. We hebben 
ons hart geopend voor geweld en vernielzucht. We heb-
ben dringend uw moederlijke hulp nodig. 
  

Pastoor Deckers met het echtpaar Gisberts 



O Maria, luister dan naar ons gebed.  
Sterre der zee, laat ons niet vergaan in de storm van 
de oorlog.  
Ark van het Nieuwe Verbond, toon ons mogelijkheden 
en wegen van verzoening.  
Koningin van de hemel, herstel Gods vrede in de we-
reld.  
Verdrijf de haat, bedaar de wraaklust en leer ons ver-
geven.  
Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen 
het gevaar van kernwapens.  
Koningin van de rozenkrans, wek in ons het verlangen 
om te bidden en lief te hebben.  
Koningin van alle mensen, toon de volkeren de weg 
van broederlijkheid.  
Koningin van de vrede, verkrijg vrede voor onze we-
reld.  
 
O Moeder, moge uw hartverscheurend smeekgebed 
ons verharde hart beroeren. Mogen uw, omwille van 
ons, vergoten tranen deze, door onze haat verdorde, 
vallei, opnieuw tot bloei brengen. Moge uw gebed ons 
te midden van het wapengekletter tot vrede brengen. 
Mogen uw moederlijke handen allen strelen die lijden 
en vluchten voor het bommengeweld. Moge uw moe-
derlijke omhelzing allen troosten die hun huis en land 

moeten verlaten. Moge uw bedroefde hart ons medele-
ven opwekken en ons aansporen onze deuren te ope-
nen en zorg te dragen voor onze gewonde en in de 
steek gelaten broeders en zusters.  
Heilige Moeder van God, toen Gij onder het kruis stond 
en Jezus de leerling aan uw zijde zag, zei Hij tot U: Zie 
daar uw zoon (Joh 19,26). Zo vertrouwde Hij ieder van 
ons aan U toe. Tot de leerling en tot ieder van ons zei 
Hij: Zie daar uw moeder (v. 27). Moeder Maria, we wil-
len U nu in ons leven en in onze geschiedenis verwel-
komen. Op dit uur staan vermoeide en ontredderde 
mensen bij U onder het kruis, met het verlangen om 
zich aan U toe te vertrouwen en zich door U aan Chris-
tus toe te wijden. Het Oekraïense en Russische volk, 
dat U met grote liefde vereert, wendt zich tot U in het 
vertrouwen dat uw Hart liefdevol klopt voor hen en 
voor alle volkeren die lijden onder oorlog, honger, on-
recht en armoede.  
Moeder van God, Gij die ook onze Moeder zijt, aan U 
vertrouwen wij onszelf toe en wijden wij plechtig de 
Kerk, alle mensen en vooral ook Rusland en Oekraïne 
toe aan uw Onbevlekte Hart. Aanvaard deze toewij-
ding die wij vol vertrouwen en liefde verrichten. Geef 
dat de oorlog mag ophouden en vrede zich over de 
wereld mag verspreiden. Het 'ja' dat opwelde uit uw 
hart opende de deuren van de geschiedenis voor de 

Vredevorst. Wij vertrouwen erop dat de vrede opnieuw 
door uw hart tot ons zal komen. Aan U wijden wij toe: de 
toekomst van alle mensen, de noden en verwachtingen 
van alle volkeren, de angsten en de hoop van de hele 
wereld. Moge door uw voorspraak, Gods barmhartigheid 
over de aarde uitgestort worden en de zachte hartenklop 
van vrede opnieuw het ritme van onze dagen aangeven. 
Onze-Lieve-Vrouw van het Fiat, over wie de Heilige 
Geest neerdaalde, herstel onder ons de harmonie die 
van God uitgaat. Onze levende bron van hoop, bespren-
kel onze dorre harten. Door U kreeg Jezus een menselijk 
gezicht, help ons om te werken aan een waarachtige ge-
meenschap. Gij wandelde op onze wegen, leid ons nu op 
de weg naar vrede. Amen. 
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JUBILEUM KOORLID BRACHTERBEEK 
Tijdens de jaarvergadering van het kerkelijk zangkoor St. 
Cecilia werd Harie Houben gehuldigd. Hij is 40 jaar actief 
en enthousiast lid van het koor en was ook een aantal 
jaren voorzitter van het koor. 
Voor zijn verdiensten ontving hij uit handen van kapelaan 
Boon de onderscheiding in goud van de Gregoriusvereni-
ging van het bisdom Roermond met de bijhorende oor-
konde. En uiteraard hoorde er ook een mooie bos bloe-
men bij. 

 

Harie, hartelijke dank voor je inzet  

voor koor en parochie!!!  


