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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  

BEKLIJVEND LIED 
Willem Vermandere is een 
Vlaamse zanger/beeldhouwer 
die in het West-Vlaamse dialect 
zingt. Eén van zijn bekendste 
en indrukwekkendste liederen is 
dat van "de duizend soldaten". 
Hij ziet hun graven als hij in de 
Westhoek wandelt, in de streek 
rond Ieper waar in de eerste 
wereldoorlog duizenden solda-
ten het leven lieten en waar het 
ene oorlogskerkhof naast het 
andere ligt. Zijn lied is een pro-
test tegen oorlog en bewape-
ning en geeft het verdriet weer 
van allen die tijdens de oorlog 
een dierbare verloren. Lees het eens. Beter nog: luister 
ernaar via een van de links onder aan de bladzijde. En 
bid voor vrede in Oekraïne!  
 
A' je van ze leve in de westhoek passeert 
Deur regen en noorderwinden 
Keert omme den tied a' je alhier passeert 
Den oorlog ga j' hier werevinden 
 
Ja 't is den oorlog da' je hier werevindt 
En 't graf van duuzend soldoaten 
Altied iemands voader altied iemands kind 
Nu doodstille en godverlaten 
 
Laat de bomen nu maar zwieg'n 
En dat 't gras niets vertelt 
En de wind moet 't ook maar nie zing'n 
Dat julder'n dood tot niets hè' geteld 
Dat woaren al te schrik'lijke dingen 

Zeg 't goat al goed: der is welvaart in 't land 
En de vrede ligt vast in de wetten 
We maken wel woapens maar met veel meer verstand 
Maar zjust om den oorlog te beletten 
 
En grote raketten - atoom 
in den top 
We meugen toch experi-
menteren 
We mikken wel ne keer 
noar mekaar zijne kop 
Maar zjust om ons t' amu-
seren 
 
A' je van ze leve in de 
westhoek passeert 
Deur regen en noorderwinden 
Keert omme den tied a' je alhiere passeert 
Den oorlog ga j' hier werevinden 
 
Ja 't is den oorlog da' je hier werevindt 
En 't graf van duuzend soldoaten 
Altijd iemands voader altijd iemands kind 
Duuzend en duuzend soldoaten 
en nog duuzend en duuzend soldoaten 
en nog duuzend en duuzend soldoaten 

Willem Vermandere 
 
om te luisteren: open de hyperlink: 
Willem Vermandere Duizend Soldaten (nederlands - 
english lyrics) - YouTube   
  
of: https://youtu.be/J6MTbbM0sXY 
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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 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  

Maandag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop 
en martelaar   

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor de vervolgde christenen  

Dinsdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de missionarissen  

Vrijdag 21 oktober: 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor onze zieken 

Zondag 23 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – Wereld-

missiedag 

11.00u: Gest Jrd echtpaar Wiel en Gerda Verheesen-
Smeets ~ Jrd Gerard Meijer ~ Anny Frenken-
van Melick en overleden familie   

Kerkdeurcollecte voor de Missie  

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 16 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

Woensdag 19 oktober:  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 23 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – Wereld-

missiedag 

09.30u: Zeswekendienst Theo de Loo ~ Gest Jrd Mia 
Linssen ~ levende en overleden leden van de 
Rozenkransbroederschap 

Kerkdeurcollecte voor de Missie  

14.00u: doopsel van Jarno Gubbels 

LITURGISCHE KALENDER 

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 

Zondag 23 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – Wereld-

missiedag 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis 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,- 



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 15 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 Zeswekendienst Miep Lebesque-Leenders ~ 
Bernard van Lankvelt en Agatha Sevriens ~ 
Gest Jrd Wim Indemans ~ Gest Jrd Bèr Bon-
gers ~ overleden familie Hendrik Seegers-

Rutten ~ Gest Jrd Louis Rutten en Lena Rutten-
Kehrens en overleden familie ~ Gest Jrd Victor 
en Netje Duchateau-Goossens  

 Kerkdeurcollecte Wereldmissiedag 

Zaterdag 22 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – Wereld-

missiedag 

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 15 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Zaterdag 22 oktober: 30
e
 zondag door het jaar – We-

reldmissiedag 

19.15u: kerkkoor met Gregoriaanse zang  

 Voor allen die het geloof verkondigen 

Kerkdeurcollecte voor de Missie  

WERELDMISSIEDAG 
NAASTENLIEFDE OP Z'N AFRIKAANS:  
LINET MBOYA, PLEEGMOEDER 
Linet Mboya is een bewonderenswaardige vrouw. Ze 
moest geheel machteloos mee aanzien dat haar kleine 
huis in Kibera, één van de alums in Nairobi (Kenia) door 
bulldozers verwoest werd om plaats te maken voor een 
straat. Van het ene op het andere moment verloor ze 
heel haar hebben en houden. Maar ze gaf niet op. Ze 
heeft een nieuw huis gebouwd in Kibera en is daar trots 
op. Ze heeft het laten inzegenen door pastoor Firmin Kof-
fi. 
In haar "nieuwe" kleine huis wonen negen kinderen, twee 
jongens en een meisje van haar zelf en zes pleegkin-

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 

DOOPSEL 

Op 9 oktober ontving Julia Huigen van de Joinerstraat in 

Linne  het sacrament van het doopsel in de Martinuskerk 

van Linne. 

Van harte welkom in onze kerkgemeenschap!  

De ouders, peter en meter feliciteren we van harte en we 

vragen voor hen aan onze Lieve Heer dat Hij hen bijstaat 

om hun kinderen met liefde en geloof op het spoor van 

Jezus te brengen.  



deren. Abubakar was het eerste straatkind dat zij in haar 
huis opnam. Linet: "Op een dag werd ik op straat ge-
volgd door een jongen. Misschien een dief, dacht ik, en 
hield mijn tas dicht tegen me aan. Ik vroeg waarom hij 
me volgde. Hij vroeg om geld om zeep te kopen om zich 
te kunnen wassen. Ik gaf hem geld, maar hij bleef me 
achterna lopen." Abubakar hield vol want hij kon ner-
gens anders heen. Linet gaf uiteindelijk toe en meldde 
hem aan bij een school waar hij een goede leerling 
bleek. Sindsdien neemt Linet steeds straatkinderen op in 
haar gezin. 

Linet leeft van losse baantjes: poetsvrouw, wasvrouw, 
receptioniste. Het is niet gemakkelijk om elke dag eten 
voor al haar kinderen op tafel te zetten. Maar zegt ze: "Ik 
vraag me altijd af wat er van de kinderen terecht zou 
komen, als ik hen met het weinige dat ik heb, niet zou 
helpen." 
Steun de missie in Kibera. Geef uw bijdrage bij de 
kerkdeurcollecte in uw parochie op 15,16, 22 of 23 
oktober!  
 
GEEF DE DODEN EEN PLAATS IN JE LEVEN 
We naderen stilaan "Allerzielen". Binnenkort gedenken 
we onze overledenen. Maar leven wij nog met de do-
den? Heel vaak hebben mensen de neiging om de dood 
weg te bannen uit het leven. Maar dat lukt natuurlijk 
nooit. De dood hoort bij het leven. Vanaf het moment dat 
je geboren wordt, ben je op weg naar de dood. Daar kan 
niemand iets aan veranderen. Toch proberen we de 
dood een beetje weg te moffelen. In de loop van de laat-
ste 50 jaar kun je dat heel goed zien. Er zijn nog maar 
weinig mensen die thuis sterven. De meesten sterven in 
een ziekenhuis, een zorgcentrum of een hospice. Als 
iemand toch thuis sterft, dan wordt het lichaam zo snel 
mogelijk naar het mortuarium gebracht. Het is uitzonder-
lijk dat iemand thuis wordt opgebaard. Kerkhoven zijn de 

laatste 50 jaar vaak vervangen door begraafplaatsen 
ver buiten het centrum van stad of dorp. Meer en meer 
wordt de as van mensen die gecremeerd zijn uitge-
strooid, zodat er geen tastbare herinnering meer over-
blijft aan de overledene, geen plaats meer waar je nog 
eens kan gaan bidden. Nu zijn er voor die evolutie heel 
aannemelijke redenen. In het ziekenhuis kan men termi-
nale patiënten beter verzorgen; een mortuarium biedt 
mogelijkheden die men thuis niet heeft; een begraaf-
plaats buiten het centrum heeft meer ruimte, enz... 
Toch is het goed dat we niet klakkeloos meedoen met 
deze trend. We moeten voorzichtig zijn met het wegban-
nen uit ons dagelijks leven van de gedachte aan de 
dood. Want als de dood dan een van onze dierbaren 
treft, zal het vaak des harder aankomen. Natuurlijk was 
het niet prettig wanneer je vroeger op de poort van het 
kerkhof zag staan: "Memento mori" (Bedenk dat je zult 
sterven) of: "Heden ik, morgen gij".  

En toch was het een oproep om te leven met de dood 
voor ogen. Dat heeft niets met pessimisme te maken, 
maar het kan juist helpen om positief in het leven te 
staan: "Maak van vandaag de mooiste van je leven, 
want het zou de laatste kunnen zijn."  
In de komende weken herdenken wij onze overledenen, 
hen die ons zijn voorge-gaan. Jong of oud, plots van 
ons weggenomen of na een lange ziekte, het doet er 
niet toe. In God blijven wij met hen verbonden over de 
grenzen van de dood heen. Laten we deze verbonden-
heid dan ook tot uitdrukking brengen door een bezoek 
aan het kerkhof en door te bidden voor allen die ons zijn 
ontvallen. 
Pastoor L. Creemers 
 
LEZING OVER GEBRUIKEN ROND SINTERKLAAS 

De Rozenkransbroederschap van Brachterbeek houdt 
op woensdag 19 oktober in het Baekerhoes haar jaar-
lijkse ledenvergadering. Na de vergadering volgt vanaf 
14.30u een lezing over gebruiken rond het Sinterklaas-
feest.  

Sinterklaaskenner, pastoor Marcus Vankan van Heyt-
huysen, verzorgt een presentatie over de historie rond 
het Sinterklaasfeest. Wie was Sint-Nicolaas? Hoe ken-
nen wij Sinterklaas? Wat weten wij van de historische 
bisschop Nicolaas van Myra? Wat weten wij van de tra-
dities rond Sint-Nicolaas? In de presentatie wordt nader 
ingegaan op de geschiedenis, de legenden en de vele 
volksgebruiken die zich in de loop van 1700 jaar hebben 
ontwikkeld.  

Deze lezing is vrij toegankelijk voor belangstellenden. 

Pastoor Firmin zegent het nieuwe huis van Linet | Foto: H. Schwarzbach  

Linet en enkele van haar kinderen | Foto: H. Schwarzbach / Missio 


