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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  

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN 
In deze dagen gedenken wij weer al degenen die ons 
zijn voorgegaan. Velen van hen zijn nu bij God. We noe-
men hen heiligen, vrienden van de Heer. Zij hebben het 
doel al bereikt waarheen wij nog op weg zijn. Hun feest 
wordt gevierd op Allerheiligen. Op Allerzielen gedenken 
wij de overledenen die nog wachten op hun uiteindelijke 
verlossing. Ooit zullen zij bij de Heer zijn. Wij kunnen 
hun tijd van wachten verkorten door voor hen te bidden. 
Dat doen we heel bijzonder tijdens de gebedsdiensten 
van Allerzielen in onze verschillende parochies. Ieder-
een krijgt ook een prentje met de namen van onze paro-
chianen die sinds Allerzielen 2021 overleden zijn en een 
kerkelijke uitvaart hebben gehad. Na de gebedsdienst 
verzamelen we op het kerkhof voor de zegening van de 
graven.  

Pastoor L. Creemers 

 
AAN DE JUF VERTELLEN 
Kleine Jaap vertelt dat het al dagen raar in huis is. Zijn 
vader was overdag thuisgebleven en had tijd om met 
hem te spelen. Maar papa werd steeds vlugger moe. 
Dan moesten ze allebei een middagdutje doen. Een 
paar dagen later kwam papa niet meer uit bed. Japie 
hoorde door de deur hoe hij kreunde en net zo piepte als 
zijn step. Toen moest papa ineens in de ziekenauto, en 
weg was hij. 

Nieuwe papa? 

De juf in Japies groepje liet de kinderen iedere morgen 
vertellen wat ze verdrietig of leuk vonden. Over een ver-
jaardag, een ziek zusje, een auto uit de bocht, een weg-
gelopen marmot, ruzie met vader, een dode poes in de 
tuin, en de kinderen huilden, lachten en praatten mee. 
Ook Japie vertelde over zijn papa. Dat het niet zo veilig 

was met vaders of moeders wist Japie al wel. Want bij 
Loesje ging de moeder weg en zaten ze plotseling al-
leen. En bij Dirk liep de papa boos weg en kwam er in-
eens een nieuwe papa. Dat heet scheiden wist Japie, 
dan krijg je soms een andere papa of mama. 

Dood is net als slapen 

Japie mocht 
's avonds 
mee naar zijn 
vader. Hij lag 
achter een 
hek, op een 
hoog bed. 
Japie moest 
opgetild wor-
den om hem 
te kunnen 
zien. Hij zag 

rare machines die ook kreunden, piepten en zuchtten. 
Hij vond het eng om tussen dat alles papa een kusje te 
geven. "Het moet," zei oma, "want papa gaat nu dood 
en dan zie je hem nooit meer." Daarna werd Japie weer 
op de grond gezet. Hij drukte zijn neus tegen het koude 
beddenhek en vroeg korzelig: "Komt er dan een nieuwe 
papa bij ons?" 

Mama huilde en tilde hem op en papa zei: "Japie, ik ga 
nu dood... dat is net als slapen, maar dan bij Onze Lieve 
Heer... dat is geen scheiden; mama en ik zijn toch lief 
voor elkaar, en voor jou... als ik straks bij Onze Lieve 
Heer ben kan jij mij niet zien ... maar ik zal daar altijd 
over jou dromen... en jij over mij, heel lang... dat vind ik 
fijn." Nu lukte het Japie wel om papa lieve kusjes te ge-
ven. Dat zou hij morgen aan de juf vertellen. 

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 30 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

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

15.30u: Allerzielenlof m.m.v. harmonie 
St. Cecilia  

 gebedsdienst voor alle overleden 
gelovigen, waarna zegening van 
de graven 

Maandag 31 oktober:  

08.40u: Rozenhoedje 

09.00u: voor alle geloofsverkondigers  

 

Dinsdag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Gezongen Hoogmis m.m.v. het koor 

 Jrd Nico van Dijk   

Woensdag 2 november: Allerzielen  

19.00u: H. Mis in Brachterbeek  

 Gezongen Requiemmis  

Vrijdag 4 november: H. Carolus Borromeüs, bisschop 

09.00u: voor de eenheid van alle christenen 

Zondag 6 november: 32
e
 zondag door het jaar - Willi-

brordzondag  

11.00u: Gest Jrd Jac en Liny Houben-Wilms ~ Dinie 
Brugman-Cybulski ~ 

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

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 30 oktober: 31
e
 zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Dinsdag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Gezongen Hoogmis in Maasbracht 

Woensdag 2 november: Allerzielen  

19.00u: H. Mis in Brachterbeek (kerk) 

 Gezongen Requiemmis   

Zondag 6 november: 32
e
 zondag door het jaar - Willi-

brordzondag  

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

14.00u: Allerzielenlof  

 m.m.v. het parochiekoor  

 gebedsdienst voor alle overleden 
gelovigen, waarna zegening van de 
graven op het kerkhof 

OVERLEDEN 

Op 19 oktober overleed heel 
onverwacht in het Laurentius-
ziekenhuis in Roermond onze 
parochiaan Sjaak Slangen van 
de Hofstraat. Hij werd 71 jaar. 
We bidden dat God hem mag 
opnemen in het eeuwige leven 
en we vragen ook om troost en 
sterkte voor zijn echtgenote en kinderen. 

DOOPSEL 

Op 23 OKTOBER WERD Jarno 

Gubbels van de Molenweg in Linne 

door het sacrament van aangeno-

men als kind van God en opgeno-

men in onze Kerk. Van harte wel-

kom! 

Wij wensen de ouders veel wijsheid 

en liefde om hun kind op te voeden 

in de geest van Jezus Christus! 



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 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"   

 gebedsdienst voor alle overleden gelovigen, 
waarna zegening van de graven op het kerkhof 

Dinsdag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Gezongen Hoogmis in Maasbracht 

Woensdag 2 november: Allerzielen 

19.00u: Gezongen requiemmis in Brachterbeek 

Zaterdag 5 november: 32
e
 zondag door het jaar - Willi-

brordzondag  

16.00u:  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 29 oktober: 31
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert  

Dinsdag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Gezongen Hoogmis in Maasbracht 

Woensdag 2 november: Allerzielen  

19.00u: H. Mis in Brachterbeek  

 Gezongen Requiemmis  

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 

Zaterdag 29 oktober: 31
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Jrd Margriet Engelen  

Dinsdag 1 november: Allerheiligen 

10.00u: Gezongen Hoogmis in Maasbracht 

Woensdag 2 november: Allerzielen  

19.00u: gezongen requiemmis in Brachterbeek 

Zondag 6 november: 32
e
 zondag door het jaar - Willi-

brordzondag  

15.30u: Gebedsdienst Allerzielen  

 Dameskoor + Kerkkoor St. Martinus 

 Gebedsdienst voor alle overleden 
gelovigen, waarna zegening van 
de graven op beide kerkhoven. Op 
het kerkhof aan de Bergerweg 
brengt Harmonie "de Lentekrans" 
sfeervolle muziek  



EEUWIG LEVEN OF COMPOST? 

Allerheiligen is het feest van het geloof in een toekomst 
die niet door de dood vernietigd zal worden. Vandaag 
ontbreken de stemmen niet van hen die twijfelen of zelfs 
het tegenovergestelde beweren. Is alles afgelopen met 
de dood? Word ik niets anders dan een hoopje stof? Of, 
zoals iemand sarcastisch opmerkte: "Ik kan nog nuttig 
zijn voor de aarde door compost te worden."  

Een dergelijke visie is helemaal in tegenspraak met het 
geloof van de christen. Een leven na de dood, in Gods 
aanwezigheid, is een zekerheid die ons door Jezus aan-
gezegd is. Het eeuwig leven is zijn formele belofte. Ver-
sterkt door Jezus' eigen verrijzenis, heeft die belofte 
ruime echo gevonden in heel het Nieuwe testament. De 
visie van het "niets na de dood" spreekt Jezus op de 
meest radicale wijze tegen. Vaak gaat deze visie ge-
paard met een verwaarlozing van alle eigen verantwoor-
delijkheid. Volgens deze visie zou God immers geen 
oordeel uitspreken over ons leven, zou Hij zich niets van 
ons aantrekken, niet rechtvaardig en nog minder barm-
hartig zijn.  

Even onchristelijk is het geloof in de reïncarnatie 
(terugkeren in de vorm van een ander levend wezen). 
Want ook dit (on)geloof ontneemt ons elke verantwoor-
delijkheid om er nu, in dit leven, iets van te maken. 
Waarom zou je je best doen, als je later toch weer terug-
komt? (Trouwens, hoe kun je jezelf blijven als je een 
ander wezen wordt?)  

Neen, ons aardse leven is een eenmalige kans om er 
iets goeds van te maken, om met en zoals Jezus, je 
beste krachten en je liefde te geven aan anderen. Je 
hebt maar één kans. Je hebt maar zeventig jaar (de een 
wat minder, de ander wat meer), waarin je zelf beslist 
hoe de eeuwigheid er voor jou uit zal zien. Benut die 
kans!  

Christelijk geloven is zich overgeven aan de belofte en 
de trouw van de Heer. Moge dit geloof ons bestaan 
doordringen met een stille, vreugdevolle hoop.  

Pastoor L. Creemers  
 
EERLIJK MET GOD 

Heel vaak bidden we het "Onze Vader", het gebed dat 
Jezus aan zijn apostelen leerde en dat al bijna tweedui-
zend jaar lang door alle christenen over de hele wereld 
gebeden wordt. Maar is het niet zo dat we het vaak zon-
der aandacht bidden, zonder liefde, zonder hart en zon-
der vuur? Wie denkt er na bij de woorden die hij uit-
spreekt? Zijn die woorden niet een vaak een lege huls 
geworden? Daarom is het goed ons van tijd tot tijd te 
bezinnen over dit mooie gebed, zodat het weer zin en 
inhoud krijgt in ons leven. Als je met een ander praat is 
het toch ook logisch dat je je aandacht erbij houdt, dat je 
meent wat je zegt, dat je eerlijk bent. Als we met God 

praten – en dat is bidden toch – zou het niet anders mo-
gen zijn. Daarom deze bezinning:  

Zeg niet "Vader" 

als je je niet gedraagt als zijn kind. 

Zeg niet "onze" 

als je je afzondert in je egoïsme. 

Zeg niet "die in de hemel zijt" 

als je alleen maar denkt aan aardse zaken. 

Zeg niet "uw Naam worde geheiligd" 

als je God niet eert. 

Zeg niet "uw Rijk kome" 

als je dat rijk verwart met materieel succes. 

Zeg niet "uw Wil geschiede" 

als je die wil niet aanvaardt 

wanneer er ook lijden aan te pas komt. 

Zeg niet "geef ons heden ons dagelijks brood" 

als je je niet bekommert om hen die honger lijden, 

die geen middelen hebben om te bestaan 

of zich menswaardig te ontwikkelen. 

Zeg niet "vergeef ons onze schulden" 

als je wrok koestert tegenover je medemens. 

Zeg niet "en breng ons niet in beproeving " 

als je van plan bent te blijven zondigen. 

Zeg niet "verlos ons van het kwade" 

als je geen stelling neemt tegen het kwaad. 

Zeg niet "Amen" 

als je al deze woorden van het  

"Onze Vader" niet serieus neemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 5 november: 32
e
 zondag door het jaar - Willi-

brordzondag  

16.00u:  H. Mis met Nederlandse zang  

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 

 Gest Jrd Jacques Laugs en Josefina Laugs-
Nellissen ~ Jrd Louis Indemans, Lies Indemans
-Graus, Martha Indemans en alle overledenen 
van de familie Indemans-Graus ~ Jrd Gerard 
Griens ~ Jrd Lena en Sef Pex-Beerens en alle 
overledenen van de familie Pex ~ Frans 

Schmeitz en overledenen van de familie 
Schmeitz  

 Aansluitend aan de H. Mis: Gedachtenis van de 
overledenen en zegening van de graven op het 
kerkhof 

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.  



GROOTAARTSBISSCHOP:  

RUSLAND ZET VERKRACHTING IN  

ALS OORLOGSWAPEN 

Volgens grootaartsbisschop Sviatoslav Shevchuk van 
Kiev-Halyc tarten de gruweldaden van de militairen van 
Poetin elke verbeelding. 

Volgens grootaartsbisschop Sviatoslav Shevchuk van 
Kiev-Halyc, het hoofd van de Oekraïense Grieks-
katholieke Kerk, bestaat er geen twijfel over dat de het 
Russische leger verkrachting van vrouwen en jonge 
meisjes als oorlogswapen inzet. Daarmee brengt Rus-
land immense schade toe aan zowel de Oekraïense ge-
zinnen als de waardigheid van mannen en vrouwen. Dit 
vernietigt alles waarvoor God liefde heeft geschapen, 
zegt de kerkleider in een videoboodschap.  

Deze oorlog zal waarschijnlijk onder meer de geschiede-
nis ingaan omwille van het buitensporige geweld tegen 
de intieme sfeer van een persoon. Rusland gebruikt sek-
sualiteit als wapen tegen Oekraïne, als een instrument 
voor minachting en vernedering van de menselijke per-
soon. Er is een groot aantal gruwelijke gevallen gemeld 
van massale verkrachting. Er zijn vele gevallen waarin 
meisjes en vrouwen zwanger werden door misbruikers. 

De grootaartsbisschop sprak zijn boodschap in na het 
nieuws over de vrijlating van 108 Oekraïense vrouwen 
uit Russische gevangenschap. Wij danken God voor 
deze geredde moeders en vrouwen en het feit dat ze 
kunnen terugkeren naar hun geboorteland. Maar tegelijk 
vraagt hij om de gruwel niet te vergeten die Russische 
soldaten Oekraïense vrouwen hebben aangedaan, zoals 
ook wordt bevestigd door de hartbrekende getuigenis-
sen van deze vrouwen over het geweld in Russische 
gevangenschap, die het bloed in onze aderen doen ko-
ken. 

Bron: UGCC  

ZUSTERLIJKHEID 

De strijd van de Iraanse vrouwen verdient onze aan-
dacht, steun en gebed 

Iran is een land met een roemrijk verleden. Al eeuwen 
voor Christus was het Perzische rijk machtig en welva-
rend. Het was een van de eerste grote beschavingen in 
de menselijke geschiedenis. Ook vandaag is Iran een 
land met een schat aan culturele bezienswaardigheden. 
Wie erheen reisde, keert doorgaans terug met enthousi-
aste verhalen. 

Toch heeft Iran ook een duistere kant. Het is vooral die 
kant die het nieuws haalt. Iran is een islamitische repu-
bliek, met strenge regels en harde repressie, een politiek 
systeem dat zowel intern als internationaal geregeld tot 
conflicten leidt. Dat begon in 1979, toen de dictatuur van 
de sjah ten val werd gebracht tijdens de Iraanse Revolu-
tie. De bevolking kwam helaas van de regen in de drop, 
want opnieuw kwam de macht te liggen bij één persoon: 
de geestelijke leider ayatollah Ruhollah Khomeini. Reli-
gieus gezag en werelds gezag vielen voortaan helemaal 
samen. De islamitische wet, de sharia, werd ook de bur-
gerlijke wet, voor elke inwoner. 

De voorbije veertig jaar werden pogingen tot hervormin-
gen, met mildere regels en meer democratie, telkens 
kordaat teruggeschroefd. Zo werd de hervormingsgezin-
de president Mohammad Khatami in 2005 vervangen 
door hardliner Mah-moud Ahmadinejad. In 2013 gaf de 
verkiezing van Hassan Rohani tot president opnieuw 
hoop op verandering en verzoening. In 2015 werd zelfs 

een historisch internationaal akkoord gesloten over de 
nucleaire ambities van Iran. Ook die opflakkering van 
hoop was echter van korte duur. Telkens weer valt Iran 
terug in een harde, conservatieve lijn. 

Sinds kort laait opnieuw het vuur van de verandering 
op. 

Op 16 september van dit jaar werd de 22-jarige Mahsa 
Amini gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet vol-
gens de regels droeg. Ze werd mishandeld en stierf. Dat 
leidde sindsdien tot een toenemend aantal grootschali-
ge protestacties in tal van Iraanse steden. De overwe-
gend jonge bevolking van Iran snakt naar vrijheid, naar 
democratie, naar bewegingsruimte. Vrouwen komen op 
straat, verwijderen hun hoofddoek, knippen publiekelijk 
hun haren. In toenemende mate voegen mannen zich 
bij hen. Niet zonder slag of stoot, want het regime treedt 
hardhandig op, met talrijke arrestaties, gewonden en 
doden tot gevolg. 

Het valt moeilijk te voorspellen wie het zal halen. Wordt 
Iran eindelijk een land van vrijheid en democratie? Of 
trekt de harde lijn alweer aan het langste eind? Het valt 
niet mee de krachtsverhoudingen van hieruit correct in 
te schatten. De christenen in Iran hopen alvast op een 
ingrijpende verandering en steunen mee de opstand. 
Hun lot is al decennialang weinig benijdenswaardig en 
haalt zelden de wereldpers. 

Het viel trouwens op hoe traag de westerse wereld deze 
revoltes oppikte. Al onze aandacht gaat naar de oorlog 
in Oekraïne. Toch is wat in Iran gebeurt misschien nog 
bepalender voor de toekomst. Mocht Iran erin slagen 
islam en democratie te combineren in een welvarend en 
vredelievend land, dan kan het een baken worden in 
een woelig en gehavend Midden-Oosten. Zo ver zijn we 
nog lang niet. 

Het minste wat we kunnen doen, is aandacht geven aan 
de strijd van de Iraanse vrouwen. 

Die aandacht is tot nu toe eerder bescheiden. In de me-
dia verovert het thema eindelijk de krantenkolommen. 
Politici spreken er nog zeer aarzelend over. Zelfs paus 
Franciscus, die zelden om een mening verlegen zit, 
sprak zich nog niet uit. Stilaan wenkt toch het moment 
dat ook christenen wereldwijd hun stem laten horen. Dat 
Iraanse vrouwen grote risico's nemen om rechten te 
eisen die bij ons de evidentie zelve zijn, verdient onze 
aandacht, steun en gebed. Zusterlijkheid is voor christe-
nen toch een synoniem voor broederlijkheid? 

Luk Vanmaercke op kerknet.be  

DANK 
Hartelijke dank aan allen die bij de kerkdeur-
collecte voor Missiezondag een gave voor de 
missie hebben geschonken. We kunnen een 
mooi bedrag overmaken voor de armen in de 
sloppenwijken van Nairobi 
 
De opbrengst was als volgt: 
Linne:   €   53,50 
Stevensweert:   € 121,95 
Ohé en Laak:  €   49,00 
Maasbracht:  € 246,50 
Brachterbeek:  €   84,25 
Totaal:   € 555,20 

https://www.kerkenleven.be/uitgave/2242/artikel/ook-christenen-komen-op-straat-in-iran
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2242/artikel/ook-christenen-komen-op-straat-in-iran
https://www.kerknet.be/auteur/luk-vanmaercke

