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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 

WAAROM PASEN VIEREN IN DEZE TIJD? 
Als we om ons heen kijken, het journaal volgen, dan is 
er eigenlijk weinig reden om te "vieren".  Nou ja, voor 
wie oppervlakkig leeft, niet verder nadenkt en zich laat 
leven is er altijd wel een reden om te feesten. Na twee 
jaar corona wil een mens wel eens wat. We hebben 
"knaldrang" en willen het leven weer ten volle leven. 
Maar we kunnen er niet omheen: onze wereld is een 
blijft een planeet waar nog veel aan mankeert. Er is die 

onverkwikkelijke oorlog in Oekraïne, maar niet alleen 
daar. Er zijn nog andere plaatsen waar oorlog gevoerd 
wordt, waar mensenlevens niets waard lijken te zijn. We 
zitten nog steeds met de klimaatverandering, ook al 
hoor je daar nu maar weinig over… 
Midden in die wereld met al zijn problemen vieren de 
christenen Pasen, het feest van de verrijzenis van Je-
zus, van zijn overwinning op de dood. Nu was dat eer-
ste Paasfeest ook heus niet zo uitbundig. Wat we in de 
evangelies lezen over de eerste Paasdag doet ons niet 
meteen jubelen en juichen. Er is vooral sprake van te-
leurstelling over het "einde" van Jezus, over zijn dood. 
Hij wordt begraven, maar dan blijkt op de zondagmor-
gen ook nog eens dat zijn graf leeg is. Niemand denkt 
aan "verrijzenis", maar wel aan grafschennis. En als 
Jezus zich dan laat zien aan de vrouwen en aan zijn 
leerlingen, dan wekken die verschijningen eerst alleen 
maar onbegrip en ongeloof op. De apostelen blijken 
mensen te zijn zoals wij. Ook zij denken: "dood is dood". 
Het duurt een tijd vóór het helemaal tot hen doordringt 
en ze geloven dat de "dode" toch echt weer leeft, dat de 
"dode" de dood overwonnen heeft.  
Jezus is sterker dan de dood. Hij is het Leven. En in dat 
leven mogen wij delen als wij in Hem geloven. We heb-
ben dus als christenen redenen om te feesten ondanks 
alles wat er in deze wereld gebeurt. We mogen er getui-
gen van zijn dat het leven uiteindelijk sterker zal zijn dan 
de macht van oorlog en dood. 

Zalig Pasen! 
Pastoor L. Creemers  

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 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg 

19.00u: Plechtige kruisverering 

Zaterdag 16 april: Paaszaterdag / Stille Zaterdag 

20.00u: Plechtige Paaswake met medewerking van ver-
schillende koren van onze federatie 

 Jan de Ruiter (b.g.v. 90
e
 geboortedag)   

Misdienaar: Krista 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zondag 17 april: Pasen – Verrijzenis van de Heer 

11.00u: Jrd Sjeng en Agnes Simons-Siebertz ~Jrd Jac. 
Van Bommel ~ Gest Jrd Tjeu Verwijlen en Toos 
Verwijlen-Dirckx ~ Henk en Frida Arends-van 
Kruysbergen  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Misdienaar: Krista 

Maandag 18 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: voor vrede in  Oekraïne 

Dinsdag 19 april: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze zieken 

Vrijdag 22 april:  

09.00u: voor roepingen  

Zondag 24 april: 2
e
 zondag van Pasen – Beloken Pasen – 

zondag van de goddelijke barmhartigheid   

11.00u: uit dankbaarheid  

Misdienaar: Krista 

Na de H. Mis is er gelegenheid om afscheid te nemen 
van kapelaan Boon 

OVERLEDEN 

Op 1 april overleed onze parochiaan Louis Gielen van 
de Kromstraat. Hij werd 78 jaar. Dat hij nu mag delen in 
het eeuwig leven! Wij wensen zijn echtgenote en familie 
veel troost en sterkte. 

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 

Donderdag 14 april: Witte donderdag 

18.00u: H. Mis in Brachterbeek 

 Levende en overleden leden van Zij-Actief ~ voor 
de priesters ~ bijzondere intentie 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg in Maasbracht 

19.00u: Plechtige kruisverering in Maasbracht 

Zaterdag 16 april: Paaszaterdag / Stille Zaterdag 

20.00u: Plechtige Paaswake in Maasbracht 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zondag 17 april: Pasen – Verrijzenis van de Heer 

09.30u: Gest Jrd Wim Jochems, Toos Saes en overleden 

ouders ~ Sef Cnoops (vw de Rozenkransbroe-
derschap)  

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Maandag 18 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: H. Mis in Maasbracht en Linne 

Woensdag 20 april: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 24 april: 2
e
 zondag van Pasen – Beloken Pasen 

– zondag van de goddelijke barmhartigheid   

09.30u: voor vrede in  Oekraïne 

Na de H. Mis is er gelegenheid om afscheid te nemen 
van kapelaan 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 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg in de kerk van Maasbracht 

19.00u: Plechtige kruisverering in de kerk van Maas-
bracht 

Zaterdag 16 april: Paaszaterdag / Stille Zaterdag 

20.00u: Plechtige Paaswake in de kerk van Maasbracht 
met zegening van het nieuwe vuur 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zondag 17 april: Pasen – Verrijzenis van de Heer 

09.30u: Dameskoor 

 overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ 
Gest Jrd Wim Smetsers ~ Harie Seegers ~ 
overledenen van de familie Vleeshouwers-
Peeters ~ overleden ouders van de familie 
Brentjens-Kalicinska, Wanda Schrijen-
Wysoczanska en zus Kuijpers-Janssen   

Kerkdeurcollecte voor de vastenactie 

Na de H. Mis is er gelegenheid om afscheid te nemen 
van kapelaan Boon 

 

Maandag 18 april: Paasmaandag 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

Kerkdeurcollecte voor de vastenactie 

Zaterdag 23 april: 2
e
 zondag van Pasen – Beloken Pasen 

– zondag van de goddelijke barmhartigheid    

18.00u: Herenkoor 

 Gerard en Agatha Vos-Graus   

 

OVERLEDEN 

Op 4 april overleed in zorgcentrum 't Peijerhoes in Pey 
Elly Mohren-Tubée. Zij werd 83 jaar en was gedurende 
vele jaren vrijwilliger bij de ziekenbezoekersgroep in on-
ze parochie.  

Op 6 april overleed in het zorgcentrum "de Bolder" in 
Maasbracht onze parochiane Lena Grisel-Jonk. Zij werd 
99 jaar. "Tant Lena" was gedurende een aantal jaren lec-
trice in onze parochiekerk en betrokken bij het parochiële 
leven.  

Wij wensen onze overledenen toe dat zij nu rust en vrede 
vinden in het eeuwig leven. Veel troost gewenst voor hen 
die achterblijven!  

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 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg in de kerk van Maasbracht 

19.00u: Plechtige kruisverering in de kerk van Maas-
bracht 

Zaterdag 16 april: Paaszaterdag / Stille Zaterdag 

20.00u: Plechtige Paaswake in de kerk van Maasbracht 
m.m.v. diverse koren van onze federatie 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zondag 17 april: Pasen – Verrijzenis van de Heer 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Maandag 18 april: Paasmaandag 

11.00u: Dameskoor  

 Gest Jrd Jan en Mia Smits-Peeters ~ Gest Jrd 
Joos en Lena Geurts-Boonen   

Kerkdeurcollecte voor de vastenactie  

Zaterdag 23 april: 2
e
 zondag van Pasen – Beloken Pa-

sen – zondag van de goddelijke barmhartigheid    

19.15: Kerkkoor St. Martinus 

 Ouders Hansen-van der Leeuw en familie en Jo 
Aarts en familie   

Na de H. Mis is er gelegenheid om afscheid te nemen 
van kapelaan Boon 



WANNEER EN VOOR WIE? 
De kop boven mijn artikel is een verwijzing naar het 
aanmaken van kaarsen. Met de communicanten van 
Linne hadden we een uitstapje naar een kaarsenma-
kerij in Roermond. Voordat de kinderen zelf een kaars 
een kleur mochten geven werd als inleiding de vraag 
gesteld wanneer je nu een kaars aansteekt. Een paar 
dagen later was er op Maartenshof een viering waarbij 
de overledenen van het huis herdacht werden die de 
afgelopen tijd overleden waren. Deze viering was uit-
gesteld omdat eerder het huis "op slot" was vanwege 
het heersende coronavirus. Bij deze viering werden 
voor de dierbaren door familie een kaarsje aange-
maakt die op een gedenktafel in een hartvorm waren 
neergezet. Was deze tafel bedekt met een zwarte 
doek, achter de tafel prijkten de paastakken. Een 
mooie "toevalligheid". Het leven houdt niet op bij de 
dood, maar gaat verder. Daar waar alles doods lijkt, 
komt nieuw leven. Dat zien we in deze tijd aan de na-
tuur waarin alles afgestorven was weer tot bloei begint 
te komen.  

Dat geldt ook voor ons 
eigen leven. Na de 
dood komt er nieuw 
leven. Dat "vertelt" ook 
het vaak kleine vlam-
metje van een kaars. 
De herdenkingskaar-
sen op de herden-
kingstafel werden na 
afloop bij het monu-

mentje in de tuin gezet. Een zee van licht dat aan de 
dierbaren doet denken. En ieder kaarsje, ieder vlam-
metje is hetzelfde. Dat kan onze gedachten ernaar uit 
doen gaan dat er na de dood voor iedereen hetzelfde 
wacht: een leven bij onze lieve Heer.  
Even terug naar de communiekinderen. Wanneer 
wordt er een kaars aangemaakt? De antwoorden die 
volgden kunt u wel raden: bij de communie, in de kerk, 
thuis en niet te vergeten bij een feest. Neemt verdriet 
de overhand als wij van een dierbare afscheid moeten 
nemen, leven en dood, vreugde en verdriet liggen heel 

dicht bij elkaar. We mogen ons verdriet laten zien, maar 
evengoed moeten we ook in ons achterhoofd houden 
welk "lot" onze dierbaren treft: thuiskomen bij onze lieve 
Heer. Over de grenzen van de dood heen is er leven, 
verdriet mag zo veranderen in vreugde. Ook dat is het 
leven. Op desbetreffende middag op Maartenshof bleek 
dit ook. Na de herdenking was er tijdens de koffie met 
vlaai een andere stemming. Er werden echte 
"meezingers" ten gehore gebracht en dat deed menigeen 
meezingen. En over vreugde en feest gesproken. Het 
volgende uitstapje van de communicanten is naar een 
chocolademakerij. Als liefhebber van dit zoete goedje kijk 
ik, evenals de communicanten, er al naar uit. Als deze 
middag niet een klein (zoet) feestje wordt weet ik het ook 
niet meer. En ook zulk een middag mag ons al doen uit-
kijken naar het einde van ons leven hier op aarde. Het 
thuiskomen bij onze hemelse Vader is als een feest. 
Maar diegenen die achterblijven "zitten" met hun verdriet. 
Laten we voor de dierbaren een kaarsje branden en mag 
het kleine vlammetje ook in ons eigen leven een lampje 
doen aangaan voor hetgeen ons nog te wachten staat.  
Kijk eens wanneer u een kaarsje kan aansteken en voor 
wie. 
Kapelaan J. Boon 
 
PERSOONLIJK AFSCHEID NEMEN  
VAN KAPELAAN BOON ?  
 
Dat kan:  
 In Stevensweert op 1e Paasdag, 17 april na de 

H. Mis van 09.30u. 
 In Ohé en Laak op 1e Paasdag 17 april na de 

H. Mis van 11.00u. 
 In Linne op 23 april na de H. Mis van 19.15u. 
 In Brachterbeek op 24 april na de H. Mis van 

09.30u. 
 In Maasbracht op 24 april na de H. Mis van 

11.00u.   
 
 

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 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 

15.00u: Kruisweg in de kerk van Maasbracht 

19.00u: Plechtige kruisverering 

Zaterdag 16 april: Paaszaterdag / Stille Zaterdag 

20.00u: Plechtige Paaswake in de kerk van Maasbracht 
met medewerking van verschillende koren van 
onze federatie 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Zondag 17 april: Pasen – Verrijzenis van de Heer 

11.00u: Kerkkoor met Latijnse zang 

Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie 

Na de H. Mis is er gelegenheid om afscheid te nemen 
van kapelaan Boon 

Maandag 18 april: 2
e
 Paasdag 

11.00u: H. Mis in de kerk van Maasbracht  

Zondag 24 april: 2
e
 zondag van Pasen – Beloken Pasen – 

zondag van de goddelijke barmhartigheid     

11.00u: Kinderkoor 

 Jrd Michel Oprey en Doris Oprey-Dreis ~ Lam-
bert Leenen (vw de buurt)   



VAN TWEE PAROCHIEPRIESTERS NAAR ÉÉN 
Vanaf het weekend van 30 april / 1 mei staat pastoor 
Creemers alleen voor een aantal taken waar voorheen 
twee priesters voor stonden. Denk maar aan de H. 
Missen, de voorbereiding van eerste communie en 
vormsel, de doopsels en uitvaarten. Wanneer u dit 
leest is pastoor Creemers ondertussen ook 68 jaar en 
is zijn gezondheid ook niet 100%. Om alles toch enigs-
zins "behapbaar" te maken zal het aantal weekendmis-
sen in vier van de vijf parochies gehalveerd worden. 
Dat wil zeggen dat in Linne, Brachterbeek, Stevens-
weert en Ohé en Laak slechts om de veertien dagen 
een weekendmis zal plaatsvinden. Het is natuurlijk niet 
de bedoeling dat u dan maar om de veertien dagen 
naar de kerk komt, maar dat u in het weekend waarin u 
geen H. Mis hebt in de eigen kerk een verplaatsing 
maakt naar de buurtkerk. In onze tijd kan dat niet zo 
moeilijk zijn. Als je voor een paar schoenen of een jurk 
naar Roermond gaat, dan moet het ook mogelijk zijn 
om je voor een H. Mis twee kilometer te verplaatsen. 
Toegegeven: het kost wat meer moeite, je moet je pro-
gramma weer even aanpassen, maar het moet toch 
mogelijk zijn. Misschien is het goed te bedenken dat in 
veel missielanden de gelovigen twee hele dagen te 
voet onderweg zijn om de zondagsmis bij te wonen. 
Dan zijn wij toch nog erg verwend… 
 
Rekening houdend met bepaalde feesten, processies, 
etc. ziet de regeling voor de komende maanden er dan 
als volgt uit: 

• 30 april: 18.00u: H. Mis Stevensweert 

• 30 april: 19.15u: H. Mis Linne 

• 1 mei: 11.00u: H. Mis Maasbracht 

• 7 mei: 18.00u: H. Mis Ohé en Laak 

• 8 mei: 09.30u: H. Mis Brachterbeek 

• 8 mei: 11.00u: H. Mis Maasbracht 

• 14 mei:  18.00u: H. Mis Stevensweert 

• 14 mei:  19.15u: H. Mis Linne 

• 15 mei: 11.00u: H. Mis Maasbracht (1e communie) 

• 21 mei: 18.00u: H. Mis Ohé en Laak 

• 22 mei 09.30u: H. Mis Brachterbeek 

• 22 mei: 11.00u: H. Mis Maasbracht 

• 25 mei: 19.00u: H. Mis Brachterbeek (Hemelvaart) 

• 26 mei: 11.00u: H. Mis Linne (eerste communie) 

• 28 mei:  18.00u: H. Mis Stevensweert 

• 28 mei:  19.15u: H. Mis Linne 

• 29 mei: 11.00u: H. Mis Maasbracht 

• 4 juni: 18.00u: H. Mis Ohé en Laak (Pinksteren)  

• 5 juni: 09.30u: H. Mis Brachterbeek (Pinksteren) 

• 5 juni: 11.00u: H. Mis Maasbracht (Pinksteren) 
• 6 juni: 09.30u: H. Mis Stevensweert (2

e
 Pinksterd.) 

• 6 juni: 11.00u: H. Mis Maasbracht (2
e
 Pinksterdag) 

• 11 juni: 19.15u: H. Mis Maasbracht 
• 12 juni: 09.00u: H. Mis Stevensweert + processie 
• 12 juni: 11.30u: H. Mis Linne (openluchtmis) 
• 18 juni: 18.00u: H. Mis Ohé en Laak 
• 18 juni: 19.15u: H. Mis Maasbracht 
• 19 juni: 10.00u: H. Mis Brachterbeek + processie 
• 25 juni: 18.00u: H. Mis Stevensweert 
• 25 juni: 19.15u: H. Mis Linne 
• 26 juni: 11.00u: H. Mis Maasbracht 
 
U kunt hier alvast rekening mee houden als u een H. 
Mis wilt bestellen. 
 
Het kerkbestuur 

BIJ DE PAASWAKE 
Neem je deel aan de Paaswake, dan hoor je veel mooie 
woorden: schepping, bevrijding, vernieuwing, opstanding, 
nieuw vuur, nieuw water, nieuw leven. Dat spreekt ons 
aan. Het zijn er niet zo veel meer, maar wie het einde 
van de oorlog heeft meegemaakt, die weet nog wat be-
vrijding is: een nieuwe wereld, geen hakenkruisen meer, 
geen concentratiekampen, maar vrede, een nieuw begin. 
Je zou het zo wensen aan de mensen uit Oekraïne! 
We kunnen ons de vreugde van de Joden voorstellen 
toen zij uit Egypte werden bevrijd: in één dag verandert 
alles voor hen. Geen slavernij meer, geen zweepslagen 
meer wanneer ze niet hard genoeg werkten. Na de door-
tocht door de Rode zee stonden ze ineens veilig met hun 
voeten in het zand van de woestijn. Dat verhaal werd 
doorverteld rond de kampvuren. Dat was Pasen, een ver-
lossing. 
En ook wij vieren Pasen. Het Pasen van Jezus, zijn be-
vrijding. Niet zomaar van slavernij overgaan naar politie-
ke vrijheid, van armoede naar economische rijkdom. 
Neen, de definitieve bevrijding: van de dood naar het 
leven. Hij is de eerstgeborene van alle vrije mensen. Dat 
is zo groot dat het altijd gevierd zal worden tot wij met 
Hem door de dood heen het leven zullen ingaan.  

Wij vieren ook het Pasen van 
de leerlingen. Hun Pasen 
kwam later. Op Pasen zelf 
geloofden ze niet. Hun pa-
niek, hun twijfel staat duide-
lijk in alle evangelieverhalen. 
Het waren allemaal bange, 
ongelovige Thomassen. 
Eerst na het Pasen van Je-
zus kwam hún Pasen; hun 
overgang van ongeloof naar 
geloof, hun bevrijding van 
angst en twijfel. Ze ontmoet-

ten de levende Heer in de bovenkamer waar ze bijeen 
waren, in de tuin, bij het lege graf, aan zee, op de weg 
naar Emmaüs. Die zekerheid maakte hen vrij en blij voor 
altijd.  
Ook wij hebben het vaak moeilijk met het geloof in Pa-
sen, in de verrijzenis van Jezus. Juist daarom vieren wij 
het Pasen van Jezus én het Pasen van de leerlingen om 
zelf tot meer geloof te komen. We vertellen elkaar de ver-
halen van de leerlingen opdat wij zelf zouden geloven, 
opdat wij de verrezen Heer zouden erkennen. Maar we 
hebben méér nodig dan alleen maar verhalen over de 
verrijzenis; we hebben ervaringen en ontmoetingen no-
dig; we hebben gelovige mensen nodig die met overtui-
ging hun geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven 
doorgeven. Eerst dan kunnen ook wij meer en meer gelo-
vige, overtuigde en overtuigende mensen worden. 
De overtuiging dat Jezus leeft maakt dat wij met Pasen 
onze doopbeloften kunnen hernieuwen, dat wij ons ge-
loof kunnen belijden in de alles overwinnende liefde van 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Pastoor L. Creemers 
 
 
 


