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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  
"Jullie zullen mijn getuigen zijn" (Hand. 1,8) 
Op 23 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij 
onze blik speciaal op Kibera, Nairobi. De metropool Nai-
robi staat met zijn 7,5 miljoen inwoners op het punt een 
"megacity "te worden. Dagelijks stromen mensen vanuit 
het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op 
werk en een betere toekomst. Zo'n 60% van de stadsbe-
volking van Nairobi leeft in meerdere grote slums op 
slechts zes procent van de oppervlakte van de stad. 
In de campagne richt Missio de aandacht op de grootste 
slum: Kibera. We volgen enkele bewoners van de slum 
en het pastorale werk van zuster Mary Wambui ("Little 
Sisters of Jesus") en pastor Firmin Koffi (Yarumal-
missionarissen). 
Kibera is Kiswahili en betekent "jungle". Naar schatting 
een half miljoen mensen wonen hier dicht opeen gepakt. 

Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; 
drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygi-
ëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloos-
heid in de slum zijn echter slechts een kant van de me-
daille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar 
helpen waar het nodig is. 
Maar toch: de meeste mensen die hier leven willen 
maar één ding: weg. De Yarumal-missionarissen onder 
leiding van pastor Firmin Koffi zeggen: "Kibera is een 
goede leerschool" – en ze blijven! Om te helpen! 
 
GEBED  

Wij willen uw getuigen en uw apostelen zijn. Getuigen van 
uw waarheid en uw liefde, afgezant van uw zending tot 
heil van de wereld. Zoals de Vader U gezonden heeft, 
zend zo ook ons allen. 

Uw zending is moeilijk en hard. Wij zijn zwak, laf en luste-
loos, koppig en onhandig. We hebben al last genoeg met 
onszelf. Maar wij willen toch gaan. Wij willen steeds op-
nieuw beginnen. Maar telkens zullen we weer af willen 
druipen, moe en verlangend naar rust. 

Laat ons niet met rust, Heer. Jaag ons telkens weer op. 
Leer ons dat men zijn eigen heil slechts kan bewerken als 
men zorg heeft voor het heil van anderen. Geef ons een 
scherp inzicht en behendigheid in de mogelijkheden die 
zich aanbieden om voor uw Rijk te werken. Geef ons hoop 
tegen alle hoop in. Schenk ons uw kracht in onze machte-
loosheid. Verleen ons onbaatzuchtige en geduldige liefde, 
vol vertrouwen en trouw. Laat ons in ons apostolaat hen 
niet vergeten doe ons het meest nabij zijn. 

(Karl Rahner, s.j., overleden in 1984) 
Op de foto ziet u zuster Mary Wambui, Caroline Anyango en 
pastor Firmin Koffi.                     Foto: H. Schwarzbach / Missio 

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 9 oktober: 28
e
 zondag door het jaar  

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

Maandag 10 oktober: Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor de Kerk in ons bisdom  

Dinsdag 11 oktober: H, Johannes XXIII, paus 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze zieken 

Vrijdag 14 oktober: H. Callistus, paus en martelaar 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor de vervolgde christenen 

Zondag 16 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  

11.00u: uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijksjubile-
um ~ Jrd Cora Cleutjens-Mans en zoon Paul  

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 9 oktober: 28
e
 zondag door het jaar  

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie ~ Jrd Jan en 
Maria Slangen-van Birgelen, dochters Corry en 
Tiny en schoonzoon Wim 

Woensdag 12 oktober: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 16 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

LITURGISCHE KALENDER 

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 

Zaterdag 15 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Dameskoor 

 Gest Jrd ouders Karel en Liza van Erdewijk-
Houben ~ Gest Jrd Jac en Toos Boonen-
Peeters  

 Kerkdeurcollecte Wereldmissiedag 

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 8 oktober: 28
e
 zondag door het jaar  

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak 

Zaterdag 15 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 Zeswekendienst Miep Lebesque-Leenders ~ Ber-
nard van Lankvelt en Agatha Sevriens ~ Gest Jrd 
Wim Indemans ~ Gest Jrd Bèr Bongers ~ overle-
den familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Gest Jrd 
Louis Rutten en Lena Rutten-Kehrens en overle-
den familie ~ Gest Jrd Victor en Netje Duchateau
-Goossens  

 Kerkdeurcollecte Wereldmissiedag 

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 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 

Zaterdag 15 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

 Kerkdeurcollecte Wereldmissiedag 

OKTOBER: MISSIEMAAND  
Microkrediet: opstap naar zelfstandig leven 
Dag en nacht rijden de vuilniswagens naar de grootste 
vuilstortplaats van Nairobi, Dandora. Daar lossen ze 
het stinkende afval van de miljoenenstad. Honderden 
mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, zoeken 
in het vuilnis naar bruikbare spullen zoals plastic, pa-
pier of etensresten. 
Pater Andrew Wanjoni wil de mensen graag helpen om 
een leven buiten de afvalberg van Dandora op te bou-
wen. Hij is Comboni-missionaris en leidt de parochie 
Kariobangi Parish dicht bij de enorme vuilstortplaats. 
De parochie beidt veel sociaal-pastorale programma's 
aan, zoals hulp aan straatkinderen, hulp bij het afkicken 
van drugs en het verlaten van een bende, maar bijvoor-
beeld ook advies aan zwangere vrouwen. 
Pater Andrew werkt samen met een lokale organisatie 
die een microkredietprogramma voor alleenstaande 
vrouwen met kinderen in het leven heeft geroepen. Fe-
licitas Lenan doet aan dit programma mee. Ze heeft 
jarenlang op de vuilnisbelt gewerkt. Toen ze 15 jaar 
was, stierf haar moeder en bleef ze alleen achter met 
haar 9-jarig broertje. Van toen af moest ze voor hem 
zorgen. "We verzamelden plastic flessen en papier", 
vertelt ze. "Daarmee verdiende ik genoeg om te kunnen 
overleven." 
Tegenwoordig leidt de 19-jarige een microkredietgroep. 

Elke week komen 20 vrouwen bij elkaar en leggen wat 
geld opzij. Zo kunnen ze binnen hun groep gemakkelijk 
een lening krijgen om daarmee een klein bedrijfje te be-
ginnen. 
Nu hoeft Felicitas niet langer het vuilnis te doorzoeken. 
Met hulp van de groep kon ze een klein bedrijfje starten: 
"Ik verkoop nu fruit en heb genoeg inkomen om voor mijn 
broer en mijzelf te zorgen", vertelt ze. "Mijn leven is com-
pleet veranderd." 

Een microkredietgroep              | Foto: H. Schwarzbach / Missio 



PIETA 

In iedere oorlog vallen mannen, vrouwen en kinderen als 
slachtoffer van het geweld. Het is nu niet anders. Oekra-
ïense moeders treuren om hun gesneuvelde zonen, 
maar ook Russische moeders van jongens die niet eens 
wisten dat ze oorlog moesten voeren. Van Maria, de 
moeder van Jezus, zijn talrijke afbeeldingen gemaakt 
met de dode Jezus op haar schoot. Een "pieta" noemen 
we dat. Maria staat model voor alle moeders die een 
kind verloren door haat en geweld.  

 PIETA  (K.H.R. De Josselin de Jong) 

Nu weet ik hoe Maria bad, 

Toen zij Hem in haar armen had, 

En zo behoedde haren schat... 

Nu weet ik hoe Maria bad. 

 

Nu weet ik hoe Maria keek, 

Toen Hij van hare borst niet week, 

En op een slapend kind geleek... 

Nu weet ik hoe Maria keek. 

 

Nu weet ik wat Maria vroeg, 

Toen zij zijn glimlach gadesloeg, 

En schreide om wat Hij verdroeg... 

Nu weet ik wat Maria vroeg. 

 

Nu weet ik wat Maria dacht, 

Toen Hij bedroefd was weggebracht, 

En zij haar hoofd boog in de nacht... 

Nu weet ik wat Maria dacht. 

 

Nu weet ik wat Maria gaf, 

Toen zij zijn lijden ging vooraf, 

En nederknielde aan zijn graf... 

Nu weet ik wat Maria gaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 8 OKTOBER 
PELGRIMSVOETTOCHT STERRE DER ZEE  
WINTHAGEN-MAASTRICHT 

Het bisdomfeest 
van Onze Lieve 
Vrouw Sterre 
der Zee begint 
op zaterdag 8 
oktober met de 
Pelgrims-
voettocht vanaf 
de Sterre der 
Zee-kapel van 
Winthagen 
(Voerendaal) 
naar de Basiliek 

van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht. 
De pelgrims lopen vanaf station Voerendaal richting de 

kapel in Winthagen, waar de opening en reiszegen om 

9.15 uur zal plaatsvinden. Via Schin op Geul en Hout-

hem Sint Gerlach lopen we naar de basiliek van de 

Sterre der Zee in Maastricht, waar pastoor Vries ons 

rond 17.00 uur zal verwelkomen. Hierna zal ter afslui-

ting een ontvangst zijn in de parochiezaal, pandhof of 

kruisgang. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is ge-

wenst via  le.helden1@home.nl of 06-22520933, of een 

briefje naar Leo van der Helden, Kardinaal van Rossum-

plein 97A, 6221 SZ Maastricht. 

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: LET OP - GEWIJZIGD                 

 zaterdag 5 november: 16.00u: H. Mis en aanslui-

tend zegening van de graven 

 Brachterbeek: zondag 6 november 14.00u 

 Linne: zondag 6 november 15.30u 

OVERLEDEN 

Op 2 oktober overleed in Hasselt (België) Annelies 

Minke–Timmermans, weduwe van Maarten Minke. 

Zij werd 86 jaar en wordt a.s. zaterdag in Stevens-

weert bij haar man begraven.  

 Wij bidden voor haar zielenrust en vragen onze 

Lieve Heer dat Hij troost schenkt aan hen die deze 

overledene zullen missen. 


