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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 14 dagen in de even weken)   zondag:    09.30u   elke woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)  
Linne     (om de 14 dagen in de oneven weken)  zaterdag: 19.15u     
Stevensweert      (om de 14 dagen in de oneven weken)  zaterdag: 18.00u   
Ohé en Laak    (om de 14 dagen in de even weken)  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 vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor  

HERDER EN SCHAPEN 

Telkens wanneer er – een aan-
tal jaren geleden – een boeren-
bedrijf geruimd moest worden 
toen er een uitbraak van mond
- en klauwziekte was, viel het 
me op dat het de mensen die 
zo veel jaar voor het vee had-
den gezorgd, ontzettend pijn 
deed. Die beesten hádden wel 
een nummer, maar ze wáren 
geen nummers, dat je zomaar kunt opruimen en vervan-
gen door andere. Op televisie hoorde ik een getroffen 
boer al zijn koeien bij naam noemen. Het deed me den-
ken aan Jezus die zich de Goede Herder noemt en die 
zijn schapen bij name kent, en wiens schapen Hem her-
kennen als Hij ze roept. Jezus als Goede Herder, dat is 
een van de eerste en meest geliefde voorstellingen in de 
christelijke kunst, vaak met het verloren maar terugge-
vonden schaap op zijn schouders. Meer dan eens verge-
lijkt Hij zichzelf met een herder, en zijn volgelingen met 
een kudde schapen.  

Dat Jezus zich herder voelt voor ons, is een mooie en 
geruststellende gedachte. Maar dat wij met schapen 
worden vergeleken, vinden we vandaag aan de dag mis-
schien minder aantrekkelijk. Want schapen vinden we 
een beetje domme beesten, volgzame kuddedieren. En 
als we iets niet willen zijn, is het dom. Volgzaam en ge-
dwee achter iemand aanlopen gaat ons ook niet zo goed 
af, en we willen liever geen kuddedieren zijn. Zeker te-
genwoordig scoor je het beste met een hoog IQ, een 
duidelijke eigen mening en een kritische kijk op de din-
gen. En in plaats van een grijs kuddedier te zijn, moet je 
je eigen weg gaan, onafhankelijk zijn en vooral voor je-
zelf opkomen.  

Dat is goed te begrijpen als reactie op een verleden 
waarin mensen vaak ten onrechte dom werden gehou-
den en al te gemakkelijk onnadenkend meeliepen met 
de grote meute. Een eigen mening hebben, je eigen 
weg zoeken, niet zomaar achter iets aanlopen, dat is 
heel goed. Maar van de andere kant: we zijn geen hel-
den, die het allemaal zelf wel weten en alles alleen kun-
nen. We willen graag onafhankelijk onze eigen weg 
kunnen gaan, maar we zijn ook broos en kwetsbaar, en 
kunnen gewoon niet zonder elkaar. Je hoeft geen mee-
loper te zijn om behoefte te hebben aan de geborgen-
heid die je vindt bij anderen. En we voelen ons op z'n 
tijd graag veilig in de kudde, in de kring van vrienden, 
familie, tussen bond- of geloofsgenoten.  

In Jezus' denken en doen komt die kant van ons het 
meest aan bod. Hij is niet gekomen voor de stoeren en 
sterken, die van niemand afhankelijk zijn en nergens 
bang voor lijken. Hij was er vooral voor hen die het niet 
alleen aankonden, voor de mensen die anderen wel 
degelijk nodig hadden, en bij elkaar beschutting hoop-
ten te vinden.  

En de herder die zelf niet wordt vergeleken met een 
sterke leeuw, maar met een kwetsbaar lam, die herder, 
roept ons allen bij onze naam. Geen enkele mens is bij 
deze Goede Herder zomaar een nummer. Hij die ons 
kent bij onze naam, roept ons op niet alléén te gaan 
leven, niet alléén te gaan geloven, ons niet los te maken 
van de kudde. Hij die ons kent, roept ons op te luisteren 
naar mensen die het niet alleen kunnen, mensen die 
veiligheid, geborgenheid zoeken. Hij die ons kent bij 
onze naam, roept ons op de weg te gaan die Hij gewe-
zen heeft. Dan zullen we, zo belooft de Goede Herder 
ons, grazige weiden vinden, het eeuwig leven. 

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 

Zondag 8 mei: 4
e
 zondag van Pasen - Roepingenzondag  

11.00u: voor de leden van het Gertrudiskoor die in coro-
natijd overleden zijn ~ Gest Jrd Anny Frenken-
van Melick ~ Gest Jrd Bernard Heijmen en Toos 
Heijmen-Verlaan   

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom 

Maandag 9 mei: 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor de overledenen aan wie niemand meer 
denkt  

Dinsdag 10 mei:  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de slachtoffers van mensenhandel 

Vrijdag 13 mei: H. Servatius, bisschop 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor de Kerk in Limburg 

Zondag 15 mei: 5
e
 zondag van Pasen  

11.00u: Eerste H. Communie van 25 kinderen uit Maas-
bracht en Brachterbeek 

GEFELICITEERD 

Na een lange voorbereiding die van tijd tot tijd onderbro-
ken werd door de coronapandemie mogen we op 15 mei 
25 kinderen verwelkomen die hun eerste communie zul-
len doen. Het zijn: 

Meike de Goede  Jolie Fransbergen  

Bryan Sendon van de Weerdt  Xavi Sen-
don van de Weerdt  Yfke Jansen  Jitske 
Jansen  Maxime Frische  Olivier Frische 
 Jessica Seetsen  Laurens Linssen  
Nyo Moors  Joas Moors  Juul Heuts  
Joy Schuurmans  Jet Smeets  Amy Teu-
nissen  Dani Joosten Bob Rijks  Merle 
van Goor  Thomas van Duinen  Celina 
van Laar  Dean Leijendeckers  Angoli-
na Ubachs  Mason Bollen  Siem Basten  

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 8 mei: 4
e
 zondag van Pasen - Roepingenzondag  

09.30u: Gest Jrd Peter en Maria Linssen-Wilms en fami-
lie ~ Rector Hendrix en onze oorlogsslachtoffers 
~ pastoor Jozef Linssen en familie  

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom 

Woensdag 11 mei: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 15 mei: 5
e
 zondag van Pasen  

11.00u: Eerste H. Communie in 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 

Zondag 8 mei: 4
e
 zondag van Pasen - roepingenzondag 

14.00u: Doopsel van Quinnie Krijgsman en Skyler van  
Dijk 

Zaterdag 14 mei: 5
e
 zondag van Pasen  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Gest Jrd Gertruda Verboeket, Gerardus Wassen-
berg en ouders ~ Gest Jrd Joep Vaesen en Bets 
Vaesen-de Bruijn 

Donderdag 26 mei: Hemelvaart van de Heer 

11.00u: eerste H. Communie  

OVERLEDEN 

Anderhalf jaar na het overlij-
den van zijn echtgenote stierf 
op 26 april onze parochiaan 
Frans Golsteijn van de Bea-
trixstraat in Zorgcentrum 
"Roncalli" in Roermond . Hij 
bereikte de leeftijd van 94 jaar.  

Moge de Heer hem binnen-
voeren in zijn land van licht en 
leven om daar voor altijd ge-
lukkig te zijn. We vragen God 
ook om troost en steun voor 
zijn kinderen en kleinkinderen.  

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 7 mei: 4
e
 zond. van Pasen - roepingenzondag 

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak  

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bis-
dom 

Zaterdag 14 mei: 5
e
 zondag van Pasen  

18.00u: Herenkoor  

 Gest Jrd Thieu van Helden en Maria Bongers ~ 
Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en 
zoon Albert en voor Harie Jonk en Maria Jonk-
van der Sterren ~ Elisabeth Seegers ~ Jrd ou-
ders Jeurissen-Wijnen ~ Thieu van Helden en 
Maria Bongers en Gerda ~ Agatha Sevriens en 
Bernard van Lankvelt  

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 

Zaterdag 7 mei: 4
e
 zond. v. Pasen - Roepingenzondag 

19.15u: voor de seminaristen van ons bisdom 

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bis-
dom 

Zaterdag 14 mei: 5
e
 zondag van Pasen  

18.00u: H. Mis in Stevensweert   



GEEF VREDE, HEER (Jan Nooter) 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons heeft geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 

ZUSTERS GETUIGEN OVER  

RUSSISCHE WREEDHEDEN 

Missionarissen van Naastenliefde, die vluchtelingen 
opvangen aan de grens met Polen, horen bijna dage-
lijks verhalen over Russische gruweldaden. 

De in India geboren zuster Ligy Payyappilly, moeder-
overste van het klooster van de missionarissen van 
Naastenliefde in Mukachevo (Oekraïne), vertelt over 
de onthutsende getuigenissen die haar zusters te ho-
ren krijgen over de wreedheden die door Russische 
soldaten zijn begaan. Het klooster ligt niet zover van 
de grens met Polen, Slowakije, Hongarije en Roeme-
nië. Sinds het uitbreken van het conflict is hun klooster 
een tijdelijk opvangcentrum en doorgangspunt voor 
vluchtelingen. 

Modern Golgotha 

Zuster Payyappilly vertelt over de getuigenissen die zij 
en haar zusters bijna dagelijks horen van jonge vrou-
wen, meisjes en andere vluchtelingen. Wij ontmoeten 
veel moeders die rouwen om hun kinderen, net zoals 
Maria leed onder het kruis van haar geliefde Zoon. Ik 
ben er zeker van dat de Oekraïense moeders kunnen 
rekenen op de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw. Zij 
begrijpt immers de pijn van deze moeders. Voor Oe-
kraïne geldt: hoe langer deze oorlog voortduurt, hoe 
meer onschuldige mensen sterven, vooral vrouwen en 
kinderen. Wij zijn hier getuige van zoveel wreedheid. 
Vandaag ligt Golgotha echt in Oekraïne. 

Verkrachting als oorlogswapen 

Onschuldigen worden afgeslacht, vertelt zr. Ligy. Geen 
enkele beschaving kan dit goedkeuren. Meisjes van nau-
welijks 9 tot 11 jaar zijn door Russische soldaten ver-
kracht. Een moeder werd gemarteld en vermoord in het 
bijzijn van haar 6-jarige zoon. Onschuldige mannen zijn 
doodgeschoten. Het bloed van onschuldigen vloeit over-
al. Is dat oorlog? Onschuldige mannen doodschieten, 
jonge vrouwen en moeders verkrachten in het bijzijn van 
hun kinderen, en de zwangere vrouwen brutaal verwon-
den? Hoe kunnen deze mensen zo wreed worden? 

Bron: Crux/CNS/kerknet.be 

THEMA ROEPINGENZONDAG 8 MEI 2022:  
VREUGDE VERBINDT 

Op 8 mei is het Roepingenzondag: 
de jaarlijkse gebedsdag voor roepin-
gen tot het priesterschap, het perma-
nent diaconaat en het religieuze le-
ven. "Het onder de aandacht bren-
gen en bevorderen van roepingen is 
een zeer belangrijke taak binnen de 
Kerk," zo benadrukt de voorzitter van 
het Interdiocesaan Roepingenover-
leg (IRO) Patrick Kuipers (rector van 
de priesteropleidingen het Ariënsin-

stituut en Bovendonk). 
"De zorg om voldoende herders in de toekomst is een 
gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle 
gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke 
dag opnieuw," aldus Kuipers. Het IRO is het landelijk sa-
menwerkingsorgaan van bisdommen en de Conferentie 
Nederlandse Religieuzen, dat elk jaar materiaal uitbrengt 
om de aandacht voor en het gebed om roepingen te be-
vorderen. Het thema is dit jaar: "Vreugde verbindt". Rec-
tor Kuipers: "Het is een oproep om ons in het nadenken 
over, het bidden voor en het begeleiden van roepingen 
vooral te laten leiden door de vreugde die een roeping 
teweegbrengt in het hart van degene die geroepen 
wordt". Er zijn posters en gebedsprentjes verspreid in de 
parochies en kloosters, ook is er een korte video ge-
maakt waarin priesters, diakens en religieuzen iets ver-
tellen over de vreugde die hun roeping hen geeft. 



 Paus Franciscus 
Aan het begin van zijn pontificaat schreef paus Fran-
ciscus in zijn apostolische exhortatie 'Evangelii gaudi-
um': "De vreugde van het Evangelie vervult het hart en 
het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die 
zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de 
zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isole-
ment. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd ge-
boren en herboren". Wie aangestoken is door die 
vreugde kan volgens rector Kuipers niet anders dan 
deze doorgeven aan de mensen om hem heen. "En 
dan zullen we merken dat vreugde verbindt. De Kerk 
van de toekomst heeft mensen nodig die boodschap-
pers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes 
die mensen bij elkaar brengen rond de persoon van 
Jezus Christus". 
Zie voor meer informatie over Roepingenzon-
dag: www.roepingenzondag.nl 
Kijk hier de video die ter gelegenheid van Roepingen-
zondag 8 mei 2022 is gemaakt, waarin veel verschil-
lende mensen, onder wie bisschop Jan Hendriks, ver-
tellen over de vreugde van hun roeping: 

Roepingenzondag, de film 2022 - YouTube  
 
ROEPING 
Wat is roeping? 
Als we spreken over roeping, dan spreken we over een 
appèl. Van God. Hij is het die roept. Bij Hem ligt het 
initiatief. Deze roepstem van de Heer kan ervaren wor-
den in het luisteren naar woorden uit de Heilige Schrift, 
in de stilte van het hart, maar evenzeer in woorden van 
anderen of situaties in het leven van alledag. 
Iedere mens is naar het beeld van God geschapen. 
Helaas zal eenieder moeten bekennen dat hij of zij niet 
geheel meer op dit beeld gelijkt. Iedere mens is nu 
geroepen om weer op dat beeld te gaan gelijken, te 
worden zoals God hem of haar bedoeld heeft, uitein-
delijk te komen tot zichzelf. 
De Katholieke Kerk leert ons: "De roeping van de 
mensheid bestaat erin het beeld van God zichtbaar te 
maken en zich om te vormen tot het beeld van de 
ééngeboren Zoon van God. Dit is een persoonlijke roe-
ping, omdat iedereen geroepen is om binnen te gaan 
in de goddelijke zaligheid; deze roeping betreft even-
eens de gehele menselijke gemeenschap" (CKK 
1877). 
Wie roept? 
God roept. Directer kunnen we het niet zeggen. Iedere 
mens wordt door God persoonlijk aangesproken. De 
Bijbel getuigt van een veelheid van wijzen waarop God 
zich aan mensen openbaart. Zo spreekt God tot Mozes 
vanuit de brandende doornstruik (Ex 3,1-22). De jonge 
Samuël hoort de stem van God midden in de nacht (1 
Sam 3,1-18). Maria krijgt het Woord van God gebracht 
door de engel Gabriël (Lc 1,26-38). Jezus vertelt ons 
dat God zijn roepstem ook laat horen in de nood van 
anderen: “Alles wat gij gedaan hebt voor een dezer 
geringsten van mijn broeders hebt ge voor mij ge-
daan” (Mt 25,40). 
Op vele manieren laat God ook vandaag zijn stem in 
deze wereld klinken: de stem van God kan gehoord 
worden in de Schrift en in de viering van de Eucharis-
tie; God spreekt als mensen biddend in de Bijbel le-
zen; de stem van God klinkt door andere mensen en 
niet op de laatste plaats door de mens in nood; God 
spreekt door de natuur; en uiteindelijk spreekt God ook 
in de stilte van het hart van iedere mens. 
Wie worden er geroepen? 
Alle mensen worden geroepen, mannen en vrouwen, 
jong en oud, aanzienlijken en onaanzienlijken. Ook 
hiervan getuigt de Bijbel veelvuldig. In navolging van 

de vele Bijbelse getuigenissen, heeft God voor iedere 
mens een taak en een bestemming in dit leven. Wat dat 
betreft is iedere mens door God gewild en door Hem ge-
liefd. 
Wat is mijn roeping? 
Je afvragen wat God met je leven wil, is heel belangrijk. 
Daardoor blijkt dat je je leven en je toekomst, wie je bent 
en wat je doet, overgeeft aan Iemand anders, aan God. 
Hij mag erover beschikken. Zo’n houding is ook een uit-
drukking van het vertrouwen dat God zal laten zien op 
welke manier Hij iemand het meest gelukkig wil maken. 
Want de bedoeling die God met een mens heeft, druist 
niet in tegen het wezen van die mens. Integendeel, de 
mens vindt het meest zichzelf en komt het meest tot ont-
plooiing als hij beantwoordt aan zijn roeping. 
Elke roeping is dus persoonlijk en uniek. Het gaat om de 
vraag wat God met je leven wil. Zo kan Hij je roepen tot 
het christelijk huwelijk en je de taak geven kinderen op te 
voeden. Je kunt je ook geroepen weten om Hem te die-
nen als priester, diaken of religieus. Dat noemt de Kerk 
een bijzondere roeping. 

 
WAT WIL IK MET MIJN LEVEN? 
EN WAT WIL GOD VAN MIJ? 
Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je de-
ze nu voor de eerste keer? Is er in jou een diep verlan-
gen om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en 
word je bijzonder getrokken tot een leven in verbonden-
heid met Jezus en Zijn Kerk midden in de wereld van 
vandaag? 
Wil je daar in alle rust eens serieus over verder pra-
ten? Denk je over een leven als religieus(ze) in een ge-
meenschap? Wil je je graag gaan inzetten in jouw paro-
chie, maar weet je (nog) niet hoe? Gaan je gedachten 
uitdrukkelijk uit naar het priesterschap of het diaconaat? 
Kortom, schuif jij de echte vragen van jouw leven over je 
persoonlijke levenskeuze niet aan de kant en wil je er 
graag mee aan de slag? 
Neem contact op: 
Bisdom Roermond: rector dr. L.J.M. Hendriks,  
e-mail: rector@rolduc.nl   

http://www.roepingenzondag.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=pJGo8n5RE9Q&t=11s
mailto:rector@rolduc.nl

