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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  

BID EENS VOOR HEN DIE JE NIET LIGGEN 

Een gemeenschap die zich christelijk noemt, leeft vanuit 
het gebed voor elkaar. Als ze dat niet doet gaat ze ten 
onder. Zo simpel is dat. Waar niet meer gebeden wordt, 
gaat de Kerk te gronde.  

Natuurlijk kun je bidden 
voor jezelf, voor de men-
sen die je dierbaar zijn, 
voor degenen van wie je 
houdt. Maar je kunt ook 
bidden – zoals Jezus ons 
dat trouwens aanraadt – 
voor je "vijanden", voor 
de mensen die je niet 
liggen, voor hen die je 
leed gedaan hebben.  Als 
ik voor iemand bid, zelfs 
voor iemand die mij niet 
goed ligt, die mij last be-
zorgt, dan kan ik hem niet 
(meer) haten of veroorde-
len. In het gebed wordt 
de antipathie of de per-

soonlijke spanning die er tussen ons heerst overwon-
nen. Natuurlijk kan het wel een innerlijke worsteling zijn 
om voor zo iemand te bidden, maar als je eenmaal de 
juiste gebedshouding vindt, dan wordt het doel bereikt.  

Hoe dat in zijn werk gaat? Voor een ander bidden bete-
kent niets anders dan hem voor God brengen, hem zien 
onder het kruis van de Heer als de arme en zondige 
mens die genade nodig heeft (net zoals ikzelf). Als ik de 
ander zo voor God breng, dan valt alles weg wat mij af-
stoot, dan zie ik de ander in al zijn gebrek en nood, in al 
zijn kleinheid en zwakheid. Dan kan ik aan God vragen: 

"Heer, geef hem hetzelfde als U mij geeft: liefde, verge-
ving, een deel van uw barmhartigheid."  

Het gebed is een dienst aan God en aan de ander, een 
dienst die we niet mogen nalaten, een dienst die we 
dagelijks moeten verrichten. Wie tekortschiet in het ge-
bed voor de ander, schiet tekort in zijn christen-zijn. Dit 
soort gebed is niet vaag en algemeen, maar heel con-
creet. Het gaat om bepaalde mensen, om bepaalde 
moeilijkheden en daardoor om heel specifieke gebeden. 
Hoe minder vaag mijn gebed wordt, des te rijker is het 
aan beloften. 

Pastoor L. Creemers 

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 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 

Maandag 7 november: H. Willibrord, bisschop, patroon 
van de Nederlandse kerkprovincie 

09.00u: voor het behoud van het christelijk geloof in de 
Kerk in Nederland  

Dinsdag 8 november: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze zieken 

Vrijdag 11 november: H. Marti-
nus van Tours, bisschop 

09.00u: voor allen die leven in 
armoede 

Zondag 13 november: 33
e
 zon-

dag door het jaar  

11.00u: Henk en Thea Savel-
kouls-Sanders (C) ~ Jrd 
Truus Wilms-Smeets en 
Frans Wilms en overle-
den ouders ~ overleden 
ouders Tinnemans-van 
Pol en alle overledenen 
van de familie ~ Frans Wilms en Truus Wilms-
Smeets en overleden ouders  

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

brordzondag  

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie ~ Jrd overl ou-
ders Bernard en Marie Janssen-Wanders en 
zoon Wim 

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 

Woensdag 9 november: Kerkwijding van de basi-
liek van St. Jan van Lateranen 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 13 november: 33
e
 zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

 

 

KERKHOF  

In Stevensweert is het al vele jaren gebruikelijk dat de 
Ambrosiusbroederschap het RK-kerkhof geregeld het 
kerkhof schoonhoudt. Vorig jaar kwam er ook in Ohé en 
Laak een groep vrijwilligers die op tijd en stond zorgt 
voor een goed onderhouden kerkhof. En nu is er in 
Brachterbeek ook een groep vrijwilligers die zorg gaat 
dragen voor het schoffelen en het onkruidvrij houden 
van het kerkhof. 

Op 27 oktober kwam de groep voor het eerst bijeen om 
een dag lang te werken op het kerkhof, zodat dit er weer 
mooi bij ligt tegen 6 november, wanneer de graven ge-
zegend worden. Hartelijke dank!  



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

brordzondag  

16.00u:  H. Mis in Ohé en Laak 

Zaterdag 12 november: 33
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en 
zoon Albert en voor Harie Jonk en Maria Jonk-
van der Sterren ~ overleden familie Seegers-
Rutten ~ Gest Jrd Wim Jessen en Corrie Jessen-
Aben ~ Elisabeth Seegers ~ Jrd Toos Kehrens 

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 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 overle-
denen van de familie 
Schmeitz  

 Aansluitend aan de 
H. Mis: Gedachtenis 
van de overledenen 
en zegening van de 
graven op het kerk-
hof 

Zaterdag 12 november: 33
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

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 

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

brordzondag  

09.30: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

15.30u: Gebedsdienst Allerzielen  

 Dameskoor + Kerkkoor St. Martinus 

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

Zaterdag 12 november: 33
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Dameskoor 

 Voor de leden van het Dameskoor b.g.v. St. 
Cecilia ~ levende en overleden leden van 
Schutterij en Drumband St. Martinus  



H. WILLIBRORD (7 november) 

In staatkundig opzicht geldt voor Nederlanders Willem 
van Oranje (ca. 1580) als "Vader des Vaderlands". 
Godsdienstig gezien komt een dergelijke titel eigenlijk 
nog meer toe aan de geloofsverkondiger en kerkstichter 
Willibrord. Deze "aartsbisschop der Friezen" was ac-tief 
in het gebied van de huidige Benelux, tot in Denemar-
ken toe. Ondanks de politieke te-genstellingen tussen 
Franken en Friezen vestigde Willibrord het christendom 
in de Lage Landen. 

Als wij zijn feest vieren, roemen wij de vreugdebode van 
het Goede Nieuws en gedenken wij ruim 13 eeuwen 
vaderlands christendom. 

Willibrord was 
een Benedictij-
nermonnik on-
der St Wilfridus 
van York in 
Ripon bij York. 
Hij verhuisde 
na de verdrij-
ving van Wilfri-
dus uit York in 
678 naar het 
klooster Rath-
melgisi (Ier-
land) en zette 
onder abt‑bis-
schop Egbertus 
in 690 met elf 
Ierse missiona-

rissen voet aan wal bij Katwijk om het bekeringswerk 
van Wilfridus en St Wigbertus van Fritzlar voort te zet-
ten. In tegenstelling tot andere Ierse en Schotse missio-
narissen zocht hij direct samenwerking met de Franki-
sche heersers en kreeg van Pippijn II van Herstal, die 
koning Radboud van Friesland bij Wijk bij Duurstede 
had ver-slagen, Friesland als missiegebied toegewezen.  

In 695 werd hij in Rome tot eerste aartsbisschop van 
Friesland gewijd, met als nieuwe naam "Clemens", een 
naam die overigens bij ons nooit ingang vond. Bij deze 
gelegenheid bracht hij relieken mee die paus Sergius I 
hem had gegeven en die in Emmerich in een reliek-
schrijn worden bewaard.  

In 698 stichtte hij met hulp van St. Irmina van Öhren de 
abdij van Echternach en vervolgens vele andere kerken 
en kloosters. Steunpunten bij zijn missiewerk waren 
Echter-nach, Susteren en Utrecht. Pippijn II gaf hem de 
mogelijkheid om in Utrecht het St‑Maartensklooster en 
de St‑Salvator-kerk te bouwen.  

Toen Pippijn in 714 stierf, moest Willibrord tijdelijk naar 
Echternach uitwijken, gedwongen door de opstandige 
Fries Radboud. Pippijns opvolger Karel Martel versloeg 
Radboud en Willibrord kon met hulp van St. Bonifatius 
en Karel Martel in 722 weer naar Utrecht terug.  

Hij predikte in Vlaande-ren, Holland, Zeeland en Fries-
land. Met Wilfridus is hij apostel van de Friezen. Zelf is 
hij apostel van Holland, Zeeland, Brabant en Vlaande-
ren. In Echternach, waar Adalbertus hem opvolgde als 
abt, houdt men sinds de 13

e
 eeuw jaarlijks op de dins-

dag na Pinksteren de beroemde  "springprocessie" (drie 
stappen voorwaarts, twee naar achteren) van de brug 
over de Sauer naar Willibrords' graf in de naar hem ge-
noemde kathedraal, in totaal twaalfhonderd meter.  

Hij behoort tot de "Bronheiligen" vanwege alle Willibror-
dusbronnen en ‑putten die hij naliet.  

Patroon: van groothertogdom Luxemburg, Nederlandse 
kerkprovincie (sinds 1939), de bisdommen Groningen, 
Haarlem en het aartsbisdom Utrecht, van Deurne, Ech-
ternach, Oss, Sint Willebrord (gem. Rucphen) en Vlaar-
dingen; van bakkers in Nijmegen, arbeiders, bierhande-
laren en caféhouders (vanwege de bronnen), dansers 
(vanwege de springprocessie te Echternach), herber-
giers (met name die van Amsterdam) en toneelspelers; 
aangeroepen tegen epilepsie, huidziekten, koorts, de 
pest, spiertrekkingen en zenuwziekten.  

Attributen: met mijter en staf (was bisschop); model van 
een kerk (dom 
van Utrecht); 
kruisstaf; kruik 
of vaatje 
(wijnwonder: in 
Echternach 
werd wijn ver-
menigvuldigd 
en water in wijn 
veranderd); 
met de staf 
doet hij water-
bronnen ont-
springen (St.-
Willibrordus-
bronnen, Willi-
brordusputjes); 
terwijl hij de 
zoon van Karel 
Martel doopt; 
met een kind 
op de arm of 
de schouder; 
met stukge-
gooide afgods-
beelden aan zijn zijde.  

DE REGENBOOG 

We staan nog aan het 
begin van de maand no-
vember, de maand waar-
in we ons toch bijzonder 
verbonden voelen met 
onze overledenen. On-
langs las ik het verhaal 
van iemand die in de 
verpleging werkte. Het 

deed me denken aan wat er heel wat jaren geleden ge-
beurde toen in Maasbracht een kind overleed. Ook toen 
was het een regenachtige dag. Ook toen verscheen er 
een regenboog aan de hemel. 

Hier het verhaal van Henny Wessel: 

Lang geleden werkte ik als verpleegkundige op een af-
deling voor zieke kinderen. Op een dag was er een jon-
getje gestorven. Je bent dan getuige van mateloos ver-
driet van de ouders, dat gaat je door merg en been. Op 
mijn schouders rustte de zware taak om het ook aan de 
andere kinderen te vertellen, die op dat moment nog in 
de ziekenhuisschool waren. Ik zag daar erg tegenop: 
hoe vertel je zoiets? 

"Is ‘t ie dood of zo?" 

Ik bedacht allerlei scenario’s: wat te doen als ze dát zei-
den… en zat bij voorbaat met een brok in mijn keel. De 
spreekwoordelijke "hardheid" van verpleegkundigen is – 
gelukkig – altijd wat aan me voorbijgegaan. 

Het werd me gemakkelijk gemaakt. De kinderen storm-



den de zaal op, stopten bij het lege bed en riepen: 
"Waar is Johnny? Is ‘t ie dood of zo?" Nadat ik dat had 
beaamd, en de pil begon te "vergulden" met argumenten 
als "hij heeft nu geen pijn en verdriet meer", werden er 
kleurpotloden tevoorschijn gehaald om een tekening 
voor hem te maken. 

Kamertje in de hemel 

Onlangs was er een mijnheer gestorven in het verpleeg-
huis, en twee kleinkinderen hadden het proces van nabij 
meegemaakt. Ze hadden opa heel bewust gedag ge-
zegd. Maar er bleven toch heel wat vragen spoken in de 
hoofdjes. Bijvoorbeeld of er wel een kamertje in de he-
mel zou zijn waar opa rustig liggen kon. 

Het regende dat het goot, die dag. Maar ook de zon 
kwam af en toe tevoorschijn. Dat had een mooi effect: 
op een goed moment stonden er twee regenbogen aan 
de hemel. "Kijk", riep een van de kleinzoons, die het he-
lemaal begrepen had, "met die regenbogen is opa naar 
de hemel gedaan." Daar kan geen ingewikkelde theolo-
gische studie tegenop. 

Pastoor L. Creemers 

ZEVEN DODEN BIJ AANVAL  

OP KATHOLIEK ZIEKENHUIS IN DR CONGO 

Het verbrande lichaam van een zuster werd teruggevonden in 
de ziekenhuiskamer waar zij dienst deed.  

Het ziekenhuis in Maboya (Noord-Kivu) © International Christi-
an Concern 

Woensdagavond 19 oktober zijn zeven mensen, onder wie een 
zuster gedood, bij een aanval van de rebellengroep Allied De-
mocratic Forces (ADF) tegen een katholiek ziekenhuis in het 
dorp Maboya in Noord-Kivu. Volgens International Christian 
Concern (ICC) hebben de aanvallers verschillende patiënten 
en een personeelslid gedood, medische apparatuur en verdo-

vende middelen gestolen en het katholieke ziekenhuis in 
brand gestoken.  

"Toen wij de schietpartij in het ziekenhuis hoorden, renden wij 
weg en brachten wij de rest van de nacht door in het struikge-
was. Toen wij 's ochtends terugkeerden ontdekten wij dat zus-
ter Sylvie Kalima, de dienstdoende zuster, werd vermoord en 
dat haar lichaam was verbrand," getuigt een anglicaanse 
geestelijke, die nog net kon vluchten. Verschillende bewoners 
van winkels en huizen uit de buurt van het ziekenhuis, onder 
meer twee vrouwelijke religieuzen, zijn vermist. Wellicht zijn zij 
door de aanvallers ontvoerd. 

Bron: ICC/Kerknet.be 

1,35 MILJARD KATHOLIEKEN WERELDWIJD 

Procentueel is het aantal katholieken in 2020 wereldwijd heel 
licht gedaald met 0,01 procent. 

Ter gelegenheid van de voorbije Wereldmissiedag publiceer-
de het missieagentschap Fides enkele recente cijfers i.v.m. de 
wereldkerk. 

Op 31 december 2020 bestond de wereldbevolking uit 
7.667.136.000 mensen, onder wie 1.359.612.000 katholieken. 
Dat is 15.209.000 katholieken méér dan het voorgaande jaar. 
Het aantal katholieken steeg op alle continenten, met uitzon-
dering van Oceanië (- 9.000). Procentueel daalde het aandeel 
van de katholieken in de wereldbevolking licht, met -0,01 pro-
cent, ten opzichte van het voorgaande jaar.  

Het aantal priesters wereldwijd is gedaald met 4.117 tot 
410.219, door de terugval van het aantal roepingen in Europa, 
Amerika en Oceanië. Afrika en Azië kenden allebei een stij-
ging van het aantal priesters. Wereldwijd zijn er 
48.635 diakens of 397 meer dan een jaar eerder. Er was een 
lichte stijging van het aantal mannelijke religieuzen, met alleen 
een daling op de continenten Amerika en Oceanië. Het aan-
tal vrouwelijke religieuzen daalde met 10.553 eenheden tot 
619.546 zusters, al is er nog altijd een aangroei in Afrika en 
Azië. 

Bron: Fides 

STERKE VERHALEN 

Ik was op bezoek bij kennissen. Na een tijdje moesten de kin-
deren naar bed, twee kleuters van vier en vijf. Even werd ik 
getuige van een eenvoudig ritueel in de huiskamer. Er moest 
voorgelezen worden: het sprookje van de gelaarsde kat. Muis-
stil leefden de kinderen mee met de vindingrijke kat en de 
arme molenaarszoon die het bracht tot markies van Carabas. 

Tovenaar 

Op een gegeven moment vond papa het welletjes. Hij wilde 
vlug naar het einde toe. Hij sloeg een bladzijde over en liet de 
markies meteen maar trouwen met de dochter van de koning. 
Maar die vlieger ging niet op. Uit één mond klonk het: "Nee, 
éérst de tovenaar!" De gelaarsde kat moest en zou eerst naar 
het kasteel van de tovenaar en de tovenaar moest eerst in een 
muis veranderd worden, met alle dramatische gevolgen van 
dien. Toen pas kon de markies trouwen met de prinses. 

'Dabar' 

Kinderen luisteren blijkbaar anders dan grote mensen. Ze 
luisteren niet naar het verhaal vanwege de informatie. Want 
ze weten al hoe het afloopt. Toch willen ze dat het hele ver-
haal verteld wordt, helemaal, zoals het hoort. Misschien voe-
len kinderen nog aan dat het verhaal belangrijker is dan de 
verteller, dat je verhalen moet respecteren omdat ze niet al-
leen iets zeggen, maar ook iets doen, teweegbrengen: herin-
nering, angst, hoop en bevestiging. 

Oorspronkelijk zijn ‘woord’ en ‘daad’ hetzelfde. Het He-
breeuws heeft aan één woord genoeg: ‘dabar’. Dat moet de 
reden zijn dat mensen steeds weer luisteren naar de grote en 
sterke verhalen van de Schrift. Niet om nog eens te horen hoe 
die verhalen aflopen, maar om wat ze teweegbrengen aan 
herkenning en bekering, troost en inspiratie.  

Pastoor L. Creemers 


