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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  

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE 
Maasbracht      zondag:  11.00u   maandag en vrijdag:  09.00u       dinsdag: 19.00u     
Brachterbeek     (om de veertien dagen)  zondag:    09.30u   woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)  
Linne      (om de veertien dagen)  zaterdag: 19.15u     
Stevensweert    (om de veertien dagen)  zaterdag: 18.00u   
Ohé en Laak  (om de veertien dagen) zaterdag: 19.15u   
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  

ANGST EN VREDE 

Mensen sluiten zich vaak op uit angst. Je sluit de deuren 
van je huis uit angst voor inbrekers. Dat vindt in onze tijd 
iedereen heel gewoon. Het dient tot onze eigen bescher-
ming en tot bescherming van onze bezittingen. Toch 
erkennen we ook het gevaar van een té grote angst. Als 
mensen zich altijd opsluiten, binnen in hun huis, dan 
vinden we dat ziekelijk, omdat ze op den duur niet meer 
hun leven beschermen, maar het juist kapotmaken. Op-
gesloten zijn is onvrij zij. Dat is geen leven meer. 

Mensen kunnen ook zichzelf, de deuren van hun hart 
afsluiten uit schrik. Uit angst voor de realiteit van het 
leven, voor ontwikkelingen in de samenleving. Een mens 
sluit vaak ogen en oren uit schrik voor beslissingen die 
zijn hele leven betreffen, uit schrik voor het nieuwe, het 
ongewone, voor het ouder worden. 

Angst leidt tenslotte tot een fatale tegenspraak. Het zich-
zelf afsluiten sluit ook alle levenskansen af. Na het lijden 
en het sterven van Christus voelden de apostelen zo 
een beklemmende angst. 
De dood van hun Heer leek 
hen een groot onrecht; ze 
konden er geen zin aan ge-
ven. Degene op wie ze al 
hun hoop hadden geves-
tigd, was weggevaagd van 
deze aarde. Al hun dromen 
waren stukgeslagen. Uit 
angst dat men ook de vrien-
den van Jezus kon vervol-
gen, uit angst omdat hun 
eigen leven bedreigd werd, 
sloten ze zichzelf op. Alle 
deuren waren dicht. 

Maar dan komt Jezus in die afgesloten ruimte binnen. 
Niets of niemand kan Hem tegenhouden. Ongevraagd 
en onaangemeld breekt Hij hun geslotenheid open. Hij 
is de uitweg, de weg naar buiten, de weg naar het le-
ven. Alle angst doet Hij wijken en in plaats daarvan 
brengt Hij een ander gevoelen in hun leven: vrede. En 
als ze het niet meteen begrijpen, zegt Hij het nog eens: 
"Vrede zij u". Er wordt iets opengebroken bij de aposte-
len. Iemand komt van buitenaf om hun begrensde we-
reldje weer open te maken. En Hij bevrijdt hen van hun 
angst. 

Hetzelfde wil Jezus doen bij ons mensen, die ons zo 
vaak opsluiten in ons eigen bekrompen wereldje, die 
angstig zijn voor allerlei sombere dingen om ons heen. 
Hij wil ons vrede brengen, ons verzoenen met de reali-
teit van het leven; ons zelfs verzoenen met het onrecht 
dat ons wordt aangedaan. Want ook Hijzelf had zich 
verzoend met het kwaad dat Hem aangedaan werd. 
Jezus laat zich immers aan zijn apostelen zien, niet al-
leen als degene die de dood overwonnen heeft, maar 

ook als de man die de 
doodswonden nog in zijn 
lichaam draagt: de te-
kens van het Hem aan-
gedane onrecht. Ook wij 
blijven wellicht de litte-
kens dragen van lijden 
en aangedaan onrecht, 
maar met Jezus kunnen 
wij opstaan uit onrecht, 
onmacht, angst en alles 
wat onze innerlijke vrede 
aantast.  

Pastoor L. Creemers  

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 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 

Maandag 25 april: H. Marcus, Evangelist  

09.00u: om moed en geestdrift voor allen die het geloof 
verkondigen 

Dinsdag 26 april: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze parochies 

Vrijdag 29 april: H. Cathari-
na van Siena, 
maagd en kerklera-
res, patrones van 
Europa 

09.00u: voor vrede in Euro-
pa 

Zondag 1 mei: 3
e
 zondag 

van Pasen  

11.00u: Gest Jrd pastoor 
Arnold Tummers  
  

Collecte voor het onder-
houd van de kerk 

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 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 

Woensdag 27 april: H. Petrus Cani-
sius, Bisschop en kerkleraar 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 1 mei: 3
e
 zondag van Pasen  

09.30u: Gest Jrd Peter en Maria 
Linssen-Wilms en familie ~ 
Rector Hendrix en onze oor-
logsslachtoffers ~ pastoor 
Jozef Linssen en familie  
  

Collecte voor het onderhoud van de 
kerk 

GEBED 

Barmhartige en eeuwige God, 

ieder jaar brengt Gij in de viering van het 

paasfeest  

het geloof van uw volk tot nieuw leven. 

Blijf allen uw genade schenken  

en laat hen de diepe zin verstaan  

van het water, waardoor zij zijn gereinigd,  

van de Geest, in wie zij zijn herboren, 

en van het bloed, waardoor zij zijn verlost.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...  



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 23 april: 2
e
 zondag van Pasen  – Beloken Pasen 

– 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 

Zaterdag 30 april: 3
e
 zondag van Pasen  

19.15u: Dameskoor  

 Gest Jrd Leo Wijers en Liza Hulsbosch   

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

sen – zondag van de goddelijke barmhartigheid   

18.00u: Herenkoor 

 Gerard en Agatha Vos-Graus  

Zaterdag 30 april: 3
e
 zondag van Pasen  

18.00u: Herenkoor  

 Jrd Har Rutten en overleden familieleden  

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 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)   

Zaterdag 30 april: 3
e
 zondag van Pasen 

18.00u: H. Mis in Stevensweert  

Zondag 1 mei: 3
e
 zondag van Pasen  

Géén H. Mis  

 

 

 



TWEEDE DRUK BOEK PAASVERHALEN BISSCHOP 
Van het boek "Geloof in de Verrijzenis" met Paasver-
halen van bisschop Harrie Smeets is inmiddels een 
tweede druk verschenen. De eerste druk van ruim dui-
zend exemplaren was een paar dagen na het verschij-
nen van het boek al uitverkocht. De tweede druk is nu 
beschikbaar. In het boek staan veertien verhalen, 
waarin de bisschop personages uit het evangelie hun 
visie op de verrijzenis van Christus laat geven. Het 
boek is verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij 
het bisdom.  
Bestelgegevens 
Titel: Getuigen van de Verrijzenis 
Auteur: Bisschop Harrie Smeets 
Uitgever: Adveniat, Baarn 
ISBN: 978943279070 
Prijs: € 14,90 
Te bestellen bij iedere boekhandel 
Of via: info@bisdom-roermond.nl  
 
BEELDEN VAN DE HEILIGE AMBROSIUS EN DE 
HEILIGE AUGUSTINUS WEER IN MAASBRACHT  
Het heeft een tijd geduurd, maar eindelijk is het zover: 
de beelden van Ambrosius en Augustinus zijn weer in 
Maasbracht. Jarenlang (vanaf 1951) hebben ze in het 
depot van het Bonnefantenmuseum in Maastricht ge-
staan. Dat moest indertijd zo van het bisdom dat bang 
was dat de beelden in de kerk niet op de juiste manier 
bewaard zouden worden. Helaas was het zo dat de 
beelden – toen we ze in 2019 verplicht moesten terug-
halen – in een belabberde staat waren. Ze zaten vol 
pleisters die de polychromie moesten fixeren, maar ze 
waren verwaarloosd. 
En daar zit je dan met twee beelden van ca. 130 cm 
groot. Wat doe je daarmee? Ze weer in de kerk plaat-
sen zoals ze in 2019 waren, was geen optie. Ze er-
gens opslaan en ze aan niemand laten zien, was ook 
zonde. Restaureren was wel een optie, maar een dure. 
Gelukkig waren er instanties die bereid waren een flin-
ke subsidie te geven: de provincie Limburg, de ge-
meente Maasgouw, het Prins Bernhard Cultuurfonds 
en de Stichting Bonhomme Tielens. Daarnaast waren 
er heel wat parochianen die de restauratie met grote 
en kleine bedragen sponsorden. De opdracht tot res-
tauratie werd gegeven aan SRAL (Stichting Restaura-
tie Atelier Limburg) dat in Maastricht gevestigd is. Een 
zeer deskundige Arnold Truyen zorgde voor de uitvoe-
ring ervan.  
Ondertussen moest er ook gezorgd worden voor con-
soles waarop de beelden geplaatst konden worden. 
Die klus nam Geert Tinnemans van het Maasbrachter 
bedrijf P.H. Tinnemans & Zn bv op zich. Hij maakte de 
consoles en stelde ze gratis ter beschikking van de 
kerk. Heel veel dank daarvoor! 
Afgelopen Witte Donderdag kwamen de heiligen dan 
zelf naar Maasbracht en konden ze plaatsnemen op 
hun sokkel. Ze zijn prachtig geworden. Ze zijn niet 
meer zoals ze ooit geweest zijn; sommige elementen 
zijn in de loop der eeuwen verloren gegaan en konden 
dus ook niet "gerestaureerd" worden. Maar alles wat er 
nog was is aangepakt en schoongemaakt. Losse verf-
lagen werden vastgezet; lacunes in de verflaag gevuld, 
beschadigingen van de verflagen geretoucheerd, na-
den en scheuren dichtgemaakt, vingers bijgemaakt, 
etc…  
Komt u maar eens kijken naar het resultaat! 
 
Uiteraard willen wij allen danken die deze restauratie 
financieel mogelijk hebben gemaakt. Zonder hen zou 
het nooit gelukt zijn!!! 
 

Vóór de restauratie 

 Tijdens de restauratie 

Na de restauratie 
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VAN TWEE PAROCHIEPRIESTERS NAAR ÉÉN 

Na een bijeenkomst met koren, dirigenten en organisten hebben we het programma voor de 

H. Missen zoals we dat eerder hadden aangegeven toch enigszins moeten aanpassen. Die 

aanpassingen betreffen vooral de parochie van Ohé en Laak. Daar zal de H. Mis op zaterdag-

avond niet om 18.00u, maar om 19.15u zijn. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van 

de dirigent/organist.   

Ook al zijn de H. Missen in de meeste van onze parochiekerken maar om de veertien dagen 

dan willen we er nogmaals op wijzen dat het 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 altijd van harte welkom bent in een van de buurtparochies.  

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:   19.15u: 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:  19.15u: 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:   19.15u: 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
 Pinksterdag) 

• 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:  19.15u: H. Mis Ohé en Laak 
• 19 juni:  10.00u: H. Mis Brachterbeek + processie 
• 19 juni:  géén H. Mis in Maasbracht 
• 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 


