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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  

11 NOVEMBER: SINT MARTINUS 

Op 11 november wordt het feest gevierd van een van de 
populairste heiligen van de westerse kerk.: de H. Marti-
nus. Martinus werd geboren in het huidige Hongarije als 
zoon van een Romeinse officier. Hij werd zelf ook sol-
daat in het leger van de keizer en trok door verschillen-
de landen. Uiteraard hoorde hij her en der spreken over 
Jezus Christus en hij zocht contact met bisschop Hilari-
us van Poitiers. In die tijd gebeurde het ook dat Martinus 
bij het binnenrijden van de stad Amiens een arme bede-
laar ontmoette. De man was alleen maar in lompen ge-
kleed en vroeg om een aalmoes. Martinus had zelf ook 
niets, behalve zijn soldatenmantel die de man tegen de 
kou zou kunnen beschermen. Maar dan bedacht Marti-
nus dat de mantel voor de helft eigendom was van de 
Romeinse staat en slechts voor de helft eigen bezit was. 
Hij dacht niet lang na, trok zijn mantel uit en deelde hem 
met zijn zwaard doormidden. De bedelaar kreeg de helft, 
Martinus' helft.  

's Nachts droomde Martinus. Voor zich zag Hij Jezus, 
gekleed in zijn soldatenmantel. Deze gebeurtenis spoor-
de Martinus ertoe aan om terug te keren naar bisschop 
Hilarius om nog meer te weten te komen over Christus. 
Toen hij 22 jaar was werd hij gedoopt. Hij nam ontslag 
uit het leger en verloor veel van zijn vrienden. Zij konden 
en wilden geen begrip opbrengen voor Martinus' over-
gang naar het christendom.  

Martinus besloot om zich terug te trekken in de een-
zaamheid om daar als monnik te leven. Hij stichtte een 
klooster in Ligugé bij Poitiers. Maar de mensen van de 
stad Tours hadden over hem horen spreken en ze rie-
pen hem uit tot bisschop van hun stad. Martinus was 
een goede bisschop. Hij trok rond in zijn bisdom, be-
zocht de pa-rochies, had aandacht voor de opleiding van 

de priesters en een grote zorg voor armen en misdeel-
den. Zelf leefde hij heel sober. Martinus stierf op een 
van zijn pastorale reizen op 8 november van het jaar 
397. Op 11 november werd hij in Tours begraven.  

Mooi om te weten: 

Cappella 
Martinus' halve mantel 
(in het Latijn cappa, ver-
kleinwoord cappella) 
werd een reliek, die op 
een speciale plaats in het 
drukbezochte pelgrims-
oord Tours werd be-
waard. "Kapel", afgeleid 
van "cappella" werd 
sindsdien het woord voor 
"devotieplaats" of 
"bedehuisje". Karel de 
Grote bracht de reliek 
naar zijn residentie Aken 
en de stad werd daar-
door Aix-la-Chapelle ge-
noemd.  

Een ander Latijns woord voor mantel is pallium. Daar-
van is het Nederlands woord 'palliatief' afgeleid. In de 
palliatieve zorg wordt een stervende liefderijk verzorgd. 

Patroonheilige 
Martinus is de beschermheilige van onder andere 
Frankrijk, militairen, ruiters, bedelaars en herders. In de 
Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie is hij pa-
troon van het Militair Ordinariaat. Verder is hij patroon 
van het oud-katholieke aartsbisdom Utrecht en van de 
stad Utrecht. Het Utrechtse stadswapen herinnert met 
een half rood vlak aan de episode met de mantel. 

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 13 november: 33
e
 zondag door het jaar  

11.00u: Henk en Thea Savelkouls-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 ou-
ders ~ Jrd Lodewijk Willem Houben en echtgeno-
te Nora Gabrielle Marres en alle overledenen van 
de familie Houben  

Maandag 14 november:  

09.00u: voor vrede in de wereld  

Dinsdag 15 november: H. Albertus de Grote, bisschop en 
kerkleraar 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor allen die filosofie en theologie studeren 

Vrijdag 18 november: Kerkwijding van de basilieken van 
de HH. Petrus en Paulus 

09.00u: om eenheid in onze Kerk 

Zondag 20 november: Christus Koning 

11.00u: voor de levende en overleden leden van het pa-
rochiekoor b.g.v. St. Cecilia ~ Jrd Jo en Albert 
Mestrom-van Loon en alle andere overledenen 
van de familie  

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,- 

NOGMAALS KERKHOF  

Vorige week konden we nog heel trots vertellen 
dat op 27 oktober voor het eerst een groep vrijwil-
ligers een dag lang gewerkt had op het kerkhof. 
Ze hadden  goed werk geleverd, alles netjes 
schoongemaakt en opgeruimd. Maar wat bleek 
amper een dag later. Een of andere vandaal 
(hopelijk was het geen parochiaan!) heeft een 
groot gat gemaakt in de haag om zich toegang te 
verschaffen tot het kerkhof terwijl er 15 meter ver-
der een grote poort openstaat. Totaal onbeschoft! 
Mocht iemand de onverlaat aan het werk gezien 
hebben, dan mag hij/zij dat graag melden bij het 
kerkbestuur. Er is inmiddels ook aangifte gedaan 
bij de politie.  

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 13 november: 33
e
 zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

Woensdag 16 november: H. Margarita van Schotland 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

 Gest Jrd Christina Vogels-Coenen  

Zondag 20 november: Christus Koning 

09.30u: voor de levende en overleden leden van het 
parochiekoor b.g.v. St. Cecilia ~ Gest Jrd Peter 
en Maria Linssen-Wilms en familie ~ Jrd Jac 
Sentjens ~ Jrd Mia Leenen-Hawinkels  



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 12 november: 33
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 Voor de leden van Dameskoor "de Maasgalm" 
b.g.v. St. Cecilia ~ Piet Peeters, Maria Peeters-
van den Bergh en zoon Albert en voor Harie 
Jonk en Maria Jonk-van der Sterren ~ overle-

den familie Seegers-Rutten ~ 
Gest Jrd Wim Jessen en Corrie 
Jessen-Aben ~ Elisabeth See-
gers ~ Jrd Toos Kehrens 

Zaterdag 19 november: Christus Koning 

16.00u: H. Mis in Ohé en Laak   

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 12 november: 33
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Dameskoor 

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

Zondag 20 november: Christus Koning 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

DANK aan de vrijwilligers van het kerkhof 

Soms weet je iets en zie je het toch onbewust over het 
hoofd. Zo verging het mij met het bericht over de vrijwil-
ligers die het kerkhof onderhouden. Vorige schreef 
ik in de Nieuwsbrief dat er na Stevensweert en Ohé 
en Laak ook in Brachterbeek een groep vrijwilligers 
het kerkhof ging onderhouden. Maar in Linne is er 
ook al enkele jaren een groep die het oude kerkhof 
rond de kerk onderhoudt! De "schoffelaars" zijn in 
actie gekomen toen dhr. Janissen, die dat zo'n 25 
jaar lang in zijn eentje gedaan had, het qua gezond-
heid niet meer aankon.  

In de twee jaar dat deze vrijwilligers actief zijn heb-
ben ze gemerkt dat het oude kerkhof tot hun verba-
zing nog steeds regelmatig door mensen wordt be-
zocht, ook door mensen van buiten Linne. De be-
zoekers van Linne hebben herhaaldelijk laten blij-
ken het zeer te waarderen, dat er aan onderhoud 
wordt gedaan.  

Daarom ook hartelijke dank aan deze vrijwilligers!!! 

Pastoor Creemers 

OVERLEDEN 

Op 3 november overleed op zijn 
naamdag onze oud-parochiaan 
Huub Pauli (voorheen Schutters-
straat) in  Baexem. Hij werd 97 
jaar. Huub was jarenlang actief in 
onze parochie als acoliet en lector 
en zette zich in stilte in voor tal 
van menslievende projecten.   

Op 7 november overleed in hospi-
ce "de Ark" in Roermond onze 
parochiane Annie Crijns van de 
Rijksweg. Zij werd 77 jaar.  

Bidden wij voor hun zielenrust en vragen we om troost 
voor hun familieleden die achterblijven.  



BISSCHOPPEN OP AD LIMINABEZOEK IN ROME 
De Nederlandse bisschoppen zijn op "Ad Liminabezoek" 
in Rome. Van 7 tot en met 12 november bezoeken ze de 
graven van de apostelen Petrus en Paulus en brengen 
aan de paus verslag uit over de situatie van de Kerk in 
Nederland. Ook bisschop Harrie Smeets en hulpbis-
schop Everard de Jong zijn erbij. 
Officieel heet het bezoek "Visitatio ad Limina Apostolo-
rum". Letterlijk betekent dit: een bezoek aan de drem-
pels van de apostelen. Met "drempels" worden de gra-
ven bedoeld van de apostelen Petrus en Paulus. Het is 
op de eerste plaats een bedevaart van de bisschoppen 
naar het graf van Petrus, om daarmee hun verbonden-
heid met de wereldkerk uit te drukken. Die verbonden-
heid komt ook tot uitdrukking in een bezoek aan de 
paus, de opvolger van Petrus.  
De laatste keer dat de Nederlandse bisschoppen zo'n 
Ad Liminabezoek aflegden, was in december 2013. 
Paus Franciscus was toen net aangetreden. Door de 
drukke agenda van de paus heeft het lang geduurd 
voordat er een bezoek kon worden gepland. Eigenlijk 
hoort een Ad Liminabezoek elke vijf jaar plaats te vin-
den.  
Eigenlijk stond dit bezoek gepland voor 2020, maar door 
de coronapandemie is het twee keer uitgesteld. Deze 
week kan het dan toch plaatsvinden. Vanaf maandag 7 
november zijn de bisschoppen samen in Rome en be-
zoeken ze de belangrijke basilieken en gaan ze ook op 
bezoek bij diverse dicasteries (= afdelingen van het Va-
ticaan) om over actuele zaken in de Nederlandse kerk te 
spreken. Toevallig was het maandag ook de feestdag 
van Sint-Willibrord, de patroonheilige van de Nederland-
se Kerkprovincie. Voor vrijdag 11 november staat een 
gezamenlijke audiëntie bij paus Franciscus op de plan-
ning.  
 
NOBELPRIJS 

De instelling van de Nobelprijs, de belangrijkste prijs ter 
wereld op het gebied van kunsten en wetenschappen, 
heeft zijn eigen geschiedenis. De Zweedse chemicus, 
Alfred Nobel, verdiende een fortuin met de uitvinding 
van een uiterst krachtige springstof (dynamiet) en het 
verlenen van vergunningen aan regeringen om de for-
mule te gebruiken voor de vervaardiging van wapens. In 
1888 woonde Nobel in Parijs en daar las hij op 13 april 

tot zijn grote verbazing in een plaatselijke krant dat hij 
overleden was. Maar het was een broer van hem die 
gestorven was. De krant had het overlijdensbericht ver-
keerd verstaan en dacht dat Alfred Nobel zelf overleden 
was. Zij publiceerde daarom een "in memoriam" voor 
Alfred. Daarin werd hij beschreven als de uitvinder van 
het dynamiet en de man die een fortuin had verdiend 
door legers nog betere mogelijkheden tot massavernie-
tiging te geven. Hij werd zelfs de "handelaar in de dood"   
genoemd! Alfred Nobel kwam daardoor in de unieke 
situatie dat hij tijdens zijn leven zijn eigen overlijdensbe-
richt onder ogen kreeg en kon zien om welke dingen hij 
in de herinnering van de wereld zou blijven voortleven. 
Hij was diep geschokt bij de gedachte dat dit de balans 
van zijn leven zou zijn en dat de mensen hem zich zou-
den herinneren als een handelaar in dood en vernieti-
ging. Dat wilde hij niet. Hij wilde zijn naam zuiveren.  

En daarom besloot hij om van zijn fortuin prijzen in te 
stellen als beloning van prestaties op diverse gebieden, 
die de mensheid tot zegen zouden zijn. En dáárom is hij 
uiteindelijk beroemd geworden, niet om zijn explosie-
ven. Op het moment dat hij het meeste "succes" had, 
was het werk van Nobel gericht tegen het leven en te-
gen de vriendschap. Toen besefte hij wat zijn nalaten-
schap zou zijn als het daarbij zou blijven. En daarom gaf 
hij aan zijn laatste levensjaren een andere richting.  

Het is nooit te laat om een positieve wending te geven 
aan je leven! 

Pastoor L. Creemers 

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 12 november: 33
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Zaterdag 19 november: Christus Koning 

16.00u: H. Mis met Latijnse zang  

 Voor de levende en overleden leden van het 
parochiekoor b.g.v. St. Cecilia  

 

 

 

Sint Cecilia,  

Patrones van koren, mu-
ziekgezelschappen, zan-
gers, zangeressen, orga-
nisten 


