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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   of  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 afspreken met de pastoor  

 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  

OKTOBER: MISSIEMAAND 

De Kerk heeft een missie, een zending. Zij heeft de 
plicht de liefde van God bekend te maken aan alle men-
sen, zodat iedereen in vrijheid de mogelijkheid krijgt om 
die liefde te leren kennen en om vanuit die liefde te le-
ven. 

Eigenlijk is God zelf de eerste missionaris uit de wereld-
geschiedenis. Nog vóór de mens aan God dacht, nog 
vóór hij Hem kende, is God naar ons toe gekomen in zijn 
Zoon Jezus, in de Geest, met zijn liefde voor alle men-
sen. Daarom hebben missionarissen, maar ook alle ge-
lovigen niets anders te doen dat die liefde door te geven 
— aan elkaar en aan heel de wereld. 

Met Jezus zijn al zijn leerlingen "doorgevers" geworden 
van Gods liefde aan de mensen. Het was de verrijzenis 
van Christus en de zending van de heilige Geest die aan 
de basis lag voor de missie onder alle volkeren. De Blij-
de Boodschap is geen privébezit voor enkele uitverkore-
nen, maar is bestemd voor alle mensen van de hele we-
reld. We mogen niet vergeten dat elk van de vier evan-
gelies eindigt met een missionaire zending. 

Matteüs 28, 19-20: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot 
mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest en leert hun alles te on-
derhouden wat ik u geleerd heb. Zie, Ik ben met u alle 
dagen tot aan de voleinding van de wereld." 

Marcus 16, 15: "Gaat uit over de hele wereld en verkon-
digt het evangelie aan heel de schepping." 

Lucas 24, 47-48: "Zo staat er geschreven:… dat in mijn 
Naam bekering en vergiffenis van de zonden gepredikt 
moet worden onder alle volkeren… En gij zijt de getuigen 
hiervan." 

Johannes 20, 21: "Zoals de vader mij gezonden heeft, 
zo zend Ik u." 

Missionarissen hebben deze opdracht serieus geno-
men. Ze hebben het evangelie verkondigd in woord en 
daad. Niet alleen hebben zij "gepreekt" maar ze hebben 
zich ook ingezet voor onderwijs, ziekenzorg, de ontwik-
keling van de landbouw, enz… Op 22 en 23 oktober vie-
ren wij WERELDMISSIEDAG. Er zal dan niet alleen 
gebeden worden voor de missie, maar er is ook een 
bijzondere collecte om missionarissen en hun werk te 
steunen. Wij hopen dat iedereen, vanuit zijn eigen zen-
ding, van harte mee wil bidden en aan deze collecte 
deelnemen. 

Volgende keer meer over het project in Nairobi dat we 
dit jaar steunen. 

Pastoor L. Creemers 

Foto: H. Schwarzbach/Missio 
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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 2 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

11.00u: overleden ouders Jan Vaes en Fien Vaes-van 
Lier ~ Dinie Brugman-Cybulski  ~ Jrd overleden 
ouders Antoon en Mia Verlaan-Verreussel  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Maandag 3 oktober:  

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor de missionarissen      

Dinsdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor het behoud van de schepping 

Vrijdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de Rozenkrans 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: om de blijvende voorspraak van Maria 

Zondag 9 oktober: 28
e
 zondag door het jaar  

11.00u: Zeswekendienst Thea Savelkouls-Sanders en 
Jrd Henk Savelkouls ~ Gest Jrd Gerard en Odi-
lia Cabbolet-Stams ~ Toos Linssen-Küppers ~ 
Leo Stelten (verjaardag) ~ overleden ouders 
Louis Schoenmakers en Philomène Schoenma-
kers-Kriesels  

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 2 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Woensdag 5 oktober: H. Faustina Kowalska, maagd 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 9 oktober: 28
e
 zondag door het jaar  

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie  

LITURGISCHE KALENDER 

Zaterdag 1 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Gest Jrd Bèr en Netje Evers-Beckers  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zondag 9 oktober: 28
e
 zondag door het jaar 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

14.00u: Doopsel van Julia Huigen 

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,- 



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 1 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 Gest Jrd Anneke Cormaux en overleden familie 
Cormaux-Kehrens ~ Gest Jrd overleden ouders 
Tom en Mia Derkx-Moors en dochter Betty ~ 

Jeanne Bongers en overleden ouders ~ overle-
den familie Seegers-Rutten ~ Elisabeth Seegers 
~ Gest Jrd Herman Puts en Toos Puts-Rutten  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zaterdag 8 oktober: 28
e
 zondag door het jaar  

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak 

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 1 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Zaterdag 8 oktober: 28
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Gest Jrd Arnoldus Goossens en Jeanne Goos-
sens-van de Weerd ~ Gest Jrd Hubertus van 
Moorsel ~ Gest Jrd Jaardienst Elly Seegers-
Smeets en Frans Seegers ~ Gest Jrd Joos Graus  

VRIJWILLGERS GEVRAAGD 

De tijd is voorbij dat de priesters hun onverdeelde aan-
dacht konden schenken aan allerlei pastorale en prakti-
sche zaken in de parochie. Ook anderen zullen steeds 
meer taken moeten gaan verrichten. Dat is geen verar-
ming, maar een verrijking. Kerk zijn we immers samen 
en zoveel mensen kunnen een waardevolle inbreng 
hebben bij alles wat zich in een parochie voordoet. Ie-
dereen heeft talenten! 

Daarom zoeken wij naar vrijwilligers en vrijwilligsters 
voor diverse taken. We hopen dat veel mensen zich 
aanmelden. T.z.t. zal contact met hen worden opgeno-
men en vindt er een introductie plaats. 

---------- uitknippen of overschrijven -------------------------- 

Voornaam en naam: …………………………………………………………………….
(M/V) 

Adres: ………………………………………………………………………………………………...  

postcode en plaats: 
…………………………………………………………………………..… 

telefoonnummer: 
………………………………………………………………………………… 

mailadres: ……………………………………………………………………………………….. 

wil zich graag ten dienste stellen van de parochie in: 

 ……………………………………………. 

Mijn voorkeur gaat uit naar: (gewenst vakje aankruisen) 

o ziekenbezoek 

o collecteren in de kerk 

o kerk poetsen 

o kerk versieren 

o technische en bouwkundige klussen 

o missieactiviteiten 

o administratieve taken 

o lector (voorlezer) in de kerk 

o (hulp)koster 

o buitenschoolse catechese 

o iets anders, met name:  

……………………………………………………………………………………………………….. 

Graag uw aanmelding in de brievenbus van de pastorie, 
Kerkplein 2, Maasbracht  

of per mail naar: info@parochiefederatie-maasbracht.nl  
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ALLERZIELEN – HERDENKING VAN  
DE OVERLEDENEN 
Over een goede maand – op 1 november – vieren we 
Allerheiligen. Op 2 november is het Allerzielen. Dan her-
denken we ons overledenen. De herdenkingsvieringen 
zijn echter niet op de Allerzielendag zelf, maar in het 
weekend vóór en na Allerzielen. Gezien de pastorale 
bezetting van onze Parochiefederatie kunnen we niet 
meer alle vieringen in één weekend doen. 
De tijdstippen van het zogenaamde "Allerzielenlof" in de 
verschillende parochies zijn:  

 Stevensweert: zondag 30 oktober 14.00u 

 Maasbracht: zondag 30 oktober 15.30u 

 Ohé en Laak: zaterdag 5 november: 19.15u: H. Mis 
en aansluitend lichtjesprocessie naar het kerkhof en 
zegening van de graven 

 Brachterbeek: zondag 6 november 14.00u 

 Linne: zondag 6 november 15.30u 
 
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS BIJ GELE-
GENHEID VAN WERELDMISSIEDAG 2022 
"Jullie zullen mijn getuigen zijn": elke christen is geroe-
pen om te getuigen van Christus 
Door stil te staan bij de woorden "Jullie zullen zijn getui-
gen zijn", ontdekken we enkele steeds terugkerende 
aspecten van de missie die Christus toevertrouwde aan 
de leerlingen. De meervoudsvorm van het werkwoord 
benadrukt het gemeenschapsaspect en de kerkelijke 
natuur van de missionaire roeping van de leerlingen. 
Elke gedoopte persoon is geroepen om missionair te zijn 
binnen de Kerk en vanuit het mandaat dat de Kerk ont-
ving. De christelijke roeping nemen we daarom samen 
op en niet individueel; we doen het in verbondenheid 
met de kerkgemeenschap en niet op eigen initiatief. 
Zelfs wanneer iemand in een specifieke situatie zijn of 
haar evangeliserende zending alleen opneemt, moet hij 
of zij dit steeds doen in verbondenheid met de Kerk die 
hem of haar zendt. (…) Het was daarom ook niet toevallig 
dat de Heer Jezus de leerlingen twee aan twee uitzond: 
het getuigenis van christenen over Christus is van natu-
re een gemeenschapsgebeuren. De aanwezigheid van 
een gemeenschap, hoe klein of groot ook, is daarom 
van wezenlijk belang bij het opnemen van de missionai-
re zending die we kregen. 
Bovendien krijgen de leerlingen de vraag hun hele leven 
in het teken van hun zending te stellen: ze zijn niet enkel 
gezonden om het Woord uit te dragen, maar ook om hun 
missie voor te leven. Ze moeten niet enkel getuige-
nis afleggen, maar ook getuigen van Christus zijn. In zijn 
tweede brief aan de christenen van Korinthe schrijft de 
apostel Paulus deze ontroerende woorden: “Altijd dra-
gen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, opdat 
ook het leven van Jezus zich in ons lichaam open-
baart” (4,10). De essentie van onze missie is om te ge-
tuigen van Christus: zijn leven, zijn lijden, zijn dood en 
zijn verrijzenis uit liefde voor de Vader en de hele mens-
heid. (…) Een martelaar, iemand die zijn of haar leven 
geeft voor Christus, is daarom de ultieme getuige. Hij 
herhaalt de ultieme gave die Christus ons gaf. (…) 
Wanneer we het hebben over evangelisatie zijn zowel 
het voorbeeld van een christelijk leven als de verkondi-
ging van Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het ene staat ten dienste van het andere. Het zijn twee 
longen waarmee een gemeenschap moet ademen, wil 
zij missionair zijn. Deze volledige, consistente en vreug-
devolle getuigenis van Christus zal ongetwijfeld een 
bron van aantrekking zijn, waardoor de Kerk ook in het 
derde millennium groeien kan. Daarom roep ik iedereen 
op om weer waarlijk getuige van Christus te worden, in 
woorden en daden, in elk domein van zijn of haar leven, 

en dit met de moed, durf en vrijmoedigheid die ook de 
eerste christenen hadden. 
"Tot het uiteinde van de aarde": de altijddurende rele-
vantie van een missie van universele evangelisatie 
Wanneer de verrezen Heer zegt dat de leerlingen zijn 
getuigen zullen zijn, voegt Hij er ook aan toe naar waar 
zij gezonden worden: "in Jeruzalem, in heel Judea en 
Samaria, en tot het uiteinde van de aarde" (Handelingen 
1,8). Hier ontdekken we het universele karakter van de 
missie van de leerlingen. We zien ook de "centrifugale" 
geografische uitbreiding van de missie, als het ware in 
concentrische cirkels: ze begint in Jeruzalem, wat in de 
joodse traditie werd gezien als het centrum van de we-
reld, en breidt zich uit naar Judea, Samaria en "het uit-
einde van de aarde". De leerlingen worden niet gezon-
den om mensen te bekeren, maar wel om te verkondi-
gen. Christenen bekeren niet hardhandig. (…) 
De uitdrukking "tot het uiteinde van de aarde" moet leer-
lingen van Jezus uit elk tijdperk uitdagen en aanzetten 
om in hun getuigenis verder te gaan dan plaatsen die 
reeds vertrouwd zijn. Dankzij de moderne mogelijkhe-
den om te reizen, kunnen we nu eenvoudiger geografi-
sche gebieden bereiken waar nog nooit een missionaire 
getuigenis van Christus werd afgelegd, waar de Blijde 
Boodschap van zijn liefde nog niet is aangekomen. (…) 
De Kerk moet altijd vooruit willen gaan, voorbij haar ei-
gen grenzen, om bij iedereen te getuigen van de liefde 
van Christus. Ik wil dan ook van deze gelegenheid ge-
bruik maken om dankbaar stil te staan bij alle missiona-
rissen die hun leven hebben gegeven om steeds 
"verder te gaan" in het laten vlees worden van Christus' 
liefde voor alle broeders en zusters die zij ontmoetten. 
Paus Franciscus  
 
BEDEVAART NAAR KEVELAER 

Het was nat 
en koud 
toen we op 
27 septem-
ber met drie 
bussen 
vanuit het 
dekenaat 
Susteren 

op bedevaart naar Kevelaer trokken. Maar uiteindelijk 
werd het toch een mooie dag. Na de busreis een lekker 
kopje koffie en daarna de pelgrimsmis in de basiliek. 
Deken Lauvenberg was hoofdcelebrant en kapelaan 
Amir deed de preek. Het was tevens zijn afscheid, want 
na 10 jaar in Susteren te zijn geweest keert hij naar In-
dia terug. Zijn opvolger – nu nog diaken – kapelaan Sa-
bin volgt hem op.  
Na de H. Mis was er gelegenheid om ergens te gaan 
eten, devotionalia of souvenirs te kopen. Om 15.00u 
werd de kruisweg gebeden en de dag werd besloten 
met een plechtig Lof.  
Hopelijk volgend jaar beter weer en meer deelnemers! 


