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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)  zomertijd: zaterdag: 19.15u  -  wintertijd: 16.00u          
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  

WERELDMISSIEDAG 2022 
In vorige uitgaven van de Nieuwsbrief hebben we al ge-
schreven over Kibera, een van sloppenwijken van Nairo-
bi in Kenia. Ook vandaag willen we nog enkele mensen 
aan u voorstellen.  

Zuster Mary Wambui woont met haar medezusters van 
de congregatie Little Sisters of Jesus al 12 jaar in Kibe-
ra. Ze is een graag geziene persoon. In al die jaren heeft 
ze een heel netwerk opgebouwd van mensen en organi-
saties met wie ze samen werkt. Ze gaat graag op be-
zoek bij bewoners van Kibera, ze noemt het "befriending 
people", vriendschappen sluiten. 
Er zijn meerdere kleine christelijke gemeenschappen in 
de wijk waar mensen samen komen om te bidden en 
elkaar met praktische zaken te helpen. Zuster Mary 
heeft tevens "microkredietgroepen" opgericht waardoor 
vrouwen een klein zelfstandig inkomen kunnen verwer-
ven. 
Caroline Anyango was nog een baby toen haar ouders 

naar Nairobi verhuisden. Ze hoopten op een beter leven 
in de grote stad. "We woonden in één ruimte, zonder 
toilet of badkamer en zonder toegang tot zuiver water. 
Het was hard, maar het is mijn ouders gelukt ons naar 
school te laten gaan." 
Inmiddels is Caroline getrouwd en heeft drie kinderen. 
Drie jaar na de bruiloft liep ze zware brandwonden op bij 
een gasongeluk. Dat was een moeilijke tijd voor haar en 
haar man. Vanwege haar gevoelige huid kan ze niet 
lang in de zon blijven. Caroline verkoopt tweedehands 
kinderkleding op straat, een marktkraam huren is helaas 
te duur. 
  
"Ik geloof dat de toekomst goed zal zijn"  
(Caroline Anyango) 

  
Caroline: "Mijn ge-
loof is belangrijk 
voor me. In onze 
kleine christelijke 
gemeenschap leid 
ik de schriftlezin-
gen. Bij de katho-
lieke vrouwenbe-
weging kon ik een 
opleiding volgen en 

nu begeleid ik jonge vrouwen. Graag zou ik me nog ver-
der willen scholen op het gebied van advisering." Caroli-
ne behoort tot de mensen die geloven dat de dag van 
morgen beter zal zijn dan de dag van vandaag. Iedere 
dag is voor haar een nieuwe dag met nieuwe dingen en 
mogelijkheden. "Ik geloof dat de toekomst goed zal 
zijn." 
Helpt u mee om haar droom te verwezenlijken?  
Geef dan met een groot hart bij de kerkdeurcollecte van 
Missiezondag! 

Wikimedia commons 

Eén van de bedrijfjes opgebouwd met een microkrediet | Foto: H. Schwarzbach  
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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 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  

Maandag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor de missionarissen  

Dinsdag 25 oktober: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor vrede in de wereld  

Vrijdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen 

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor alle geloofsverkondigers 

Zondag 30 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Zeswekendienst Mien Mooren-van Rens ~ Jrd 
Sjang en Mia Jochems-van Montfort en overle-
denen van de familie  

15.30u: Allerzielenlof m.m.v. harmonie St. Cecilia – ge-
bedsdienst voor alle overleden gelovigen, waar-
na zegening van de graven 

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 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 

Woensdag 26 oktober: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 30 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

LITURGISCHE KALENDER 

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

missiedag 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 29 oktober: 31
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Jrd Margriet Engelen  

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

reldmissiedag 

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak 

Zaterdag 29 oktober: 31
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 kapelaan Roy De Bie en overleden ouders ~ 
overledenen wier namen in het Zielenboek zijn 
opgetekend 

Zondag 30 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

14.00u: Allerzielenlof 

 m.m.v. Dameskoor "de Maasgalm" – gebeds-
dienst voor alle overleden gelovigen, waarna ze-
gening van de graven op het kerkhof 

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 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  

Zaterdag 29 oktober: 31
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert  

DIAKENWIJDING IN KATHEDRAAL 
Op zaterdag 29 oktober worden in de Sint-
Christoffelkathedraal in Roermond enkele seminaristen 
tot "transeunt" diaken gewijd. Dat is voor hen een volgen-
de stap op weg naar het priesterschap. In de loop van 
volgend jaar volgt dan de priesterwijding. De plechtigheid 
begint om 10.30u. De kathedraal ligt aan de Markt in 
Roermond. Iedereen is van harte uitgenodigd de wijding 
bij te wonen. 
De wijdelingen zijn: José Eduardo Guerrero Hoyos uit 
Colombia, Andy Garcia uit de Verenigde Staten/Mexico 
(beiden behoren tot het seminarie "Redemptoris Mater" 
in het bisdom Roermond) en Vijay Pratap Nallipogu uit 

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                 

NAMEN OPGEVEN VOOR HET ZIELENBOEK 

Door alle wijzigingen van het voorbije jaar is verge-
ten te vermelden dat er namen kunnen worden op-
gegeven voor het zielenboek. Daarom doen we het 
dit jaar een beetje anders: wie een naam wil opge-
ven: graag een envelop met daarin een duidelijk 
geschreven naam + het bedrag van € 1,- per naam 
in de brievenbus aan het poortje tussen kerk en 
voormalige pastorie vóór 26 oktober.  

H. MIS IN DE WINTERTIJD OM VIER UUR 

Na een kleine enquête onder de trouwe kerkgangers is 
besloten om in de wintertijd (dus vanaf 5 november tot en 
met het laatste weekend van maart) de H. Mis in Ohé en 
Laak te verplaatsen van 19.15u naar 16.00u.  

 zaterdag 5 november: 16.00u: H. Mis en aansluitend 

zegening van de graven 

 Brachterbeek: zondag 6 november 14.00u 

 Linne: zondag 6 november 15.30u 



India (behorend tot de 
studenten van het 
Grootseminarie Rol-
duc).  
Uit eerdere publicaties 
van het bisdom hebt u 
kunnen vernemen dat 
er nog vijf andere man-
nen die aan het Groot-
seminarie Rolduc ge-
studeerd hebben, in 
hun thuisland India dia-
ken gewijd zijn en die 
inmiddels hun werk-
zaamheden in de paro-
chie hebben opgepakt:  

• In Susteren: Sabin 
Joseph  

• In Maastricht–West: 
Vincent Kumar  
 

• In Beek e.o.: Joy Antony Raju  

• In Valkenburg e.o.: Jijomon Oonattu Joy  

• In Horst-Sevenum/Maasdorpen: Rohit Vincent Kon-
noth Francis  

Ook al gaat u niet naar de wijdingsplechtigheid, uw ge-
bed voor alle wijdelingen wordt gevraagd! 
 
ALLERZIELEN EN VERDRIET OM VERLIES 
Spontaan gaan op Allerzielen onze gedachten uit naar 
de overledenen en naar het verdriet dat hun verlies in 
het leven van veel mensen heeft gebracht. Dat verlies is 
voor de meesten een moeilijke ervaring. Men verwacht 
van anderen begrip voor het verdriet en het leed dat 
men ervaart. Men hoopt mensen te treffen aan wie men 
zijn verhaal kwijt kan, maar die zijn vaak moeilijk te vin-
den.  

Als een ouder, een echtgeno(o)t(e) of een kind sterft, 
dan erkent men wel het verlies en krijgen de nabestaan-
den ook het "recht" om hun verdriet te uiten, maar – zo 
gaat men er stilzwijgend van uit – dat mag niet te lang 
duren. Voor de anderen gaat het leven immers verder. 
Het mogen hebben van verdriet, de rouwperiode, wordt 
niet altijd erkend. Onze maatschappij legt als het ware 
regels op over wie, wanneer, waar, hoe en hoelang 
mensen mogen rouwen. Deze regels vinden we zelfs 
zwart op wit terug in arbeidsovereenkomsten. Je krijgt 
bvb vier dagen bij het overlijden van een partner of een 
kind, twee dagen bij een schoonouder, grootouder, broer 
of zus. Deze regels weerspiegelen de mentaliteit van 
onze maatschappij die bepaalt wie een "wettig recht" 
krijgt om verdriet te hebben. Ze zijn gericht op familiale 

relaties en alleen die worden sociaal erkend. Maar die 
regels komen niet altijd overeen met de aard van de 
band die mensen met elkaar hebben, met de betekenis 
die een verlies krijgt en met de gevoelens van de nabe-
staanden. 
Zo wordt verdriet vaak niet erkend als de relatie met de 
overledene op vriendschap gebaseerd was. Vriend-
schap vinden we allemaal belangrijk, maar men staat er 
nauwelijks bij stil wat het betekent als een goede vriend
(in) wegvalt, of een goede buur of een medebewoner 
van een bejaardenhuis.  
Verdriet wordt ook vaak niet erkend als het verlies als 
maatschappelijk "niet betekenisvol" wordt beschouwd. 
Bij een miskraam of bij het sterven van een kind vlak na 
of enkele jaren na de geboorte wordt al vlug gezegd dat 
je daar maar niet te lang over moet rouwen, omdat je 
het kind maar nauwelijks gekend hebt. Ook als een 
hoogbejaarde overlijdt, moet je maar niet te lang treu-
ren. "Die zijn tijd was toch voorbij," zegt men. Maar de 
pijn om het verdriet zowel om een kind als om een 
hoogbejaarde, kun je niet op bevel uitschakelen!  
Verdriet wordt ook niet erkend als degene die het verlies 
geleden heeft het volgens de normen van onze maat-
schappij niet helemaal kan beseffen. Dikwijls gaat men 
ervan uit dat demente bejaarden, kinderen of mensen 

met een geestelijke of mentale handicap weinig besef 
hebben van de dood van iemand uit de familie- of ken-
nissenkring. Maar niets is minder waar. Vaak dragen zij 
op een heel eigen wijze een groot verdriet met zich 
mee, maar vinden geen weg om dat te uiten, omdat an-
deren hun verdriet niet kunnen peilen of het zelfs nege-
ren.  
Soms laten mensen ook aan zichzelf niet toe om ver-
driet te hebben. Ze schamen zich over hun eigen reac-
ties; ze zijn bang om aan anderen te tonen dat ze be-
droefd zijn. Zeker na een paar maanden durven ze met 
niemand meer praten over hun gevoelens, omdat ze al 
zo vaak tegen een muur van onbegrip zijn aangelopen.  
De kring van stilte doorbreken kan een aantal mensen 
helpen om te gaan met hun verlies en hun verdriet, want 
als verdriet niet erkend wordt, wordt het ook niet ver-
werkt en blijft het onder de oppervlakte voortwoekeren. 

Zo erg dat het iemand ten gronde 
kan richten.  
Daarom: ga op de dagen rond 
Allerzielen eens praten met ie-
mand van wie u weet dat hij of zij 
het nog altijd moeilijk heeft met 
het verlies van een dierbare. 
Wees een vriend(in). Leg uw oor 
te luisteren en probeer eerst 
daarna troost te bieden vanuit het 
geloof.   
Pastoor L. Creemers 

Foto bisdom Roermond 



GEEN WETTIG RECHT OP VERDRIET    
(Ida M. Gerhardt) 
 

Ga niet naar anderen als dat leed u slaat 

dat de mens kromt, of als een wig hem splijt; 

ga niet naar anderen:  

raak uw kracht niet kwijt, 

die harde kern waarmee gij het bestaat. 

En houd uw huis in stand, gelijk altijd. 

 

Ga niet naar anderen: hun blik verraadt 

weigering te beseffen wat er is. 

Straks woelt hun onrust om in uw gemis. 

Mijd hun bedisselen, hun ergernis 

dat ge u blijkbaar niet gezeggen laat. 

 

Zoek het bij een goede vriend, u toegewijd, 

een die u niets verwijt,  

niets vraagt, niets raadt, 

maar u verdraagt met uw beschreid gelaat. 

Die, zelf zwijgzaam, u kent voor wie gij zijt, 

en merkt dat het, nog bevend, berg-op gaat. 

 
MISSIE IS 
 
Missie is  
zo overtuigd zijn van je geloof  
dat de wereld het mag weten. 

Vroeger veraf  
nu ver en dichtbij  
vroeger voor idealisten  
nu voor jou en mij. 
 
Missie is een opdracht  
voor iedere van ons  
want waar je ook woont of werkt  
je kan hoe dan ook  
door je manier van leven  
laten zien  
dat je het voor mensen opneemt. 
 
Je kan door je manier van  
het opnemen voor mensen  
laten zien dat je je hiervoor  
door hun levensverhaal laat leiden. 
 
Je kan door je manier van  
omgaan met hun levensverhaal  
laten zien dat je hiervan  
gelukkig kunt leven  
laten zien dat je dit  
met iedereen wilt delen. 
 
Zo wordt onze missie  
het geluk van alle mensen  
waar ook ter wereld. 
 
(Antoon Vandeputte,  
in "Spreek en luister", Missio België) 
 
GEBED VOOR AFRIKA 
 
Heer Jezus Christus,  
Gij die tot uw apostelen hebt gezegd:  
"Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u,"  
schenk ons de moed diegenen  
die geweld uitoefenen aan te spreken  
en hun houding te veranderen. 
Help ons om ons hele leven, denken en doen,  
in dienst van de vrede te stellen. 
Wij bidden voor een nieuw Afrika,  
waar geen angst meer heerst,  
waar geen gewelddaden meer plaatsvinden  
en waar eigenbelang mensen er niet  
toe verleidt anderen onrecht aan te doen. 
Uw Rijk kome  
voor de volkeren van alle  
Afrikaanse talen en stammen,  
uw rijk van gerechtigheid, vrede en liefde.  
Moge er vrede heersen in Afrika.  
Moge er vrede heersen op de hele wereld.  
(gebed uit Tanzania)  

Veilig in Gods hand 

Betsie's Photography 


