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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  

ADVENT IS DROMEN 

"Advent is dromen dat Jezus zal komen," zo luidt de be-
ginregel van een adventslied voor kinderen. Dromen 
heeft in meerdere opzichten wat met de Advent te ma-
ken. Natuurlijk kun je zeggen dat dromen gelijk staat met 
vluchten uit de werkelijkheid. En die werkelijkheid geeft 
ons vaak redenen genoeg om de ogen te sluiten en aan 
wat anders te denken.  

Dag na dag worden we geconfronteerd met afschuwelij-
ke dingen die om ons heen gebeuren. Wat de meeste 
indruk op ons gemaakt heeft in het (bijna) voorbije jaar is 
waarschijnlijk de oorlog in Oekraïne. Dagelijks zien we 
de beelden van dood en vernietiging. Niet alleen militaire 
doelwitten worden getroffen, maar ook energiecentrales 
en burgerdoelen. Mensen zitten zonder elektriciteit in 
kapotgeschoten woningen. Ook kan niemand onbewo-
gen blijven voor de beelden van de honderdduizenden 
die met gevaar voor eigen leven de overtocht door de 
Middellandse Zee wagen en hier een betere toekomst 
zoeken. Het zijn de vluchtelingen uit Afrika en Azië.  

Maar ook dichter bij huis vallen er klappen: door de stij-
gende prijzen van energie en consumptiegoederen be-
landen veel mensen in armoede en moeten ze hun toe-
vlucht nemen tot de voedsel- en kledingbank. We lijken 
gelukkig eindelijk een beetje verlost van de coronapan-
demie. Maar er zijn wel nog de "kleine" drama's van 
moorden en familievetes waarbij vaak onschuldige 
slachtoffers vallen. Denk ook maar aan het leed dat in 
stilte gedragen moet worden: er was een sterfgeval in de 
familie; de dokter heeft gezegd dat je een ernstige ziekte 
hebt; je hebt bericht gekregen dat je ontslagen zal wor-
den; je bent gezakt voor een examen... Grote en kleine 
drama's.  

Advent is dromen. Dromen van een betere wereld, dro-
men van vrede, dromen van liefde. Ook de profeten van 
het Oude Testament droomden van een betere toe-
komst. Ze keken uit naar een Verlosser.  

Jesaja had een visioen: "In die dagen zal een twijg ont-
spruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn 
wortels zal vrucht dragen... De Geest van de Heer zal 
op hem rusten. Oordelen zal Hij de volkeren, rechtspre-
ken over de talloze naties. Zij zullen hun zwaarden om-
smeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen 
volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander en 
niemand zal nog leren oorlog voeren." (Jes. 11,1 en 2,4-
5) 

Advent is dromen dat Jezus zal komen. Droomt u mee? 
Niet als een vlucht voor de werkelijkheid, maar als een 
bron van inspiratie om de werkelijkheid te veranderen, 
om ze beter te maken. Het kan! Jezus heeft het ons be-
wezen.  

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 27 november: 1
e
 zondag van de Advent  

11.00u: Tijdens deze H. Mis wordt de Gregoriaanse zang 
verzorgd door de Schola Cantorum van het Ward
-Instituut o.l.v. Cyriel Tonnaer 

 Mien Mooren-van Rens (C)  

Maandag 28 november: Z. Maria Helena Stollenwerk 

09.00u: voor allen die zich inzetten voor vrede en vrijheid 

Dinsdag 29 november: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor alle die het Woord Gods verkondigen 

Vrijdag 2 december:  

09.00u: om moed en kracht voor onze zieken 

Zondag 4 december: 2
e
 zondag van de Advent  

11.00u: 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 27 november: 1
e
 zondag van de Advent  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Woensdag 30 november: H. Andreas, apostel 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 4 december: 2
e
 zondag van de Advent  

09.30u: Zeswekendienst Sjaak Slangen ~ pastoor Jozef 
Linssen en fa-
milie ~ alle over-
ledenen van de 
familie Pex-
Bongaerts 

Collecte voor 
het onderhoud 
van de kerk 

ADVENT IS DROMEN... 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
En weer in geuren en kleuren verhalen 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
Herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
Dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed! 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
omdat het bijna kerstfeest is. 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
Niet als een kind en niet in een kribbe 
maar als een vredevorst hier in ons midden, 
dan is er nergens verdriet meer of pijn, 
dan zal het altijd kerstfeest zijn. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 



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 26 november: 1
e
 zondag 

van de Advent  

18.00u: Dameskoor  

 Zeswekendienst Annelies 
Minke-Timmermans ~ over-
leden familie Hendrik See-

gers-Rutten ~ Gest Jrd overle-
den ouders Lormans-Knoors, 
kinderen en kleinkind  

Zaterdag 3 december: 2
e
 zondag van 

de advent  

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 26 november: 1
e
 zondag 

van de Advent  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Levende en overleden leden 
van het Kerkkoor St. Martinus 
b.g.v. St. Cecilia ~ Gest Jrd 

pastoor Victor Lemmens ~ Jrd 
Jan en Annie Leurs-Tholen  

Zondag 4 december: 2
e
 zondag van 

de Advent  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H.  Mis in Maasbracht 

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 26 november: 1
e
 zondag van de Advent  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Zaterdag 3 december: 2
e
 zondag van de Advent  

16.00u:  H. Mis met Nederlandse zang  

 voor vrede in Oekraïne 

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 



DE ADVENTSKRANS 

Je ziet tegenwoordig Adventskransen in allerlei soorten 
en vormen: kleine en gro-te, eenvoudige en prachtig 
versierde. Maar wat betekent deze krans? Waarop is de 
traditie van een Adventskrans gebaseerd? Het gebruik 
hebben we overgenomen uit de Duitstalige gebieden. 
De krans is een symbool van de tijd van 4.000 jaar die 
volgens de Bijbelse jaartelling na de zondeval van de 
eerste mensen voorbijgaan is, tot de Verlosser kwam. 
Hij spreekt van de Adventus Domini, de komst des He-
ren en spoort ons aan ons op deze komst voor te berei-
den. In de krans staan vier kaarsen: vier zondagen, vier 
maal duizend jaar van wachten. Maar het getal vier is 
ook weer symbolisch. We komen het in de H. Schrift 
heel vaak tegen. De betekenis ervan is: 'heel veel'. Zo 
betekenen de vier maal duizend jaar een zeer lange tijd. 
Advent staat voor het wachten gedurende de eindeloze 
gang van de tijd. Elke zondag wordt er een kaars méér 
aangestoken, wat wil zeggen: weer is een tijd of een 
tijdperk van duisternis voorbij. Wanneer ze alle vier 
branden en de krans in volle licht staat is de 'volheid der 
tijden' gekomen. Dan is het Kerstmis.  

De krans wordt gemaakt van groene takken. Groen 
staat symbool voor leven en hoop. Ook in de winter, 
wanneer alles dood schijnt te zijn, is er het groen van 
bepaalde boomsoorten dat ons eraan herinnert dat het 
leven sterker is dan de dood, dat hoop sterker is dan 
wanhoop. De kaarsen op de krans zijn meestal wit of 
rood en de groene takken worden samenge-houden 
door een rood lint. Rood is de kleur van de liefde. Het is 
de liefde van God die alles samenbindt. Het is de liefde 
van God die ons de Verlosser schenkt en die ons ver-
bindt met alle mensen van alle tijden.  

Ik wens u allen een genadevolle Advent! 

Pastoor L. Creemers  

LICHT 

Je staat er nog nauwelijks bij stil in onze technologische 
maatschappij, maar hoe kostbaar blijft het licht! Zonder 
licht ben je in de dichte duisternis van de nacht hope-
loos verloren. Net als in het donker van verdriet en uit-
zichtloze zorgen. Je hebt dan de indruk dat je moeizaam 
voortstrompelt in een sombere tunnel. Als christenen 
moeten we echter blijven zeggen: "Iemand wil je duister-
nis doorbreken." Jezus' naam mag niet verzwegen wor-
den. "Het Woord was het ware licht dat in de wereld 
kwam en ieder mens verlicht," lezen we in het evangelie 
volgens Johan-nes (1,9). De Adventskaarsen, onze ver-
lichte huizen en straten, over enkele weken de verlichte 
kerstboom, de vrolijke of weemoedige muziek, de wen-

sen van vrede en geluk, de kleine gestes van goede wil: 
het zijn allemaal uitnodigingen om je dankbaar open te 
stellen voor het Licht dat in de wereld komt en ons het 
Leven wil brengen. God is mens geworden, opdat de 
mens dichter bij God zou kunnen komen, meer op Hem 
zou kunnen lijken. Als er licht is in het huis van je hart, 
zal je vlugger je deur kunnen openmaken voor mensen 
die op een of andere manier nog in duisternis zijn.                                                

Pastoor L. Creemers 

 
BISDOM ROERMOND ZOEKT KANDIDATEN  
VOOR DIOCESANE PASTORALE RAAD  
Elk bisdom hoort een Diocesane Pastorale Raad (DPR) 
te hebben. Dit is een adviesraad die samengesteld is uit 
gelovigen van het bisdom. De afgelopen jaren kende 
het bisdom Roermond geen DPR. Bisschop Harrie 
Smeets wil deze nu weer in het leven roepen. Anders 
dan voorheen wordt deze raad niet meer samengesteld 
uit afgevaardigden van dekenaten of maatschappelijke 
organisaties, maar kan iedereen die geïnteresseerd is 
zichzelf aanmelden.  
Het belangrijkste doel van de Diocesane Pastorale 
Raad is om samen met de bisschop en zijn staf na te 
denken over de plaats en de opdracht van de katholieke 
Kerk in de huidige Limburgse samenleving en over de 
vraag hoe het geloof kan worden doorgegeven aan toe-
komstige generaties. De Kerk wordt gevormd door alle 
gelovigen – leken, priesters, diakens en religieuzen – die 
samen het volk Gods vormen en ook samen staan voor 
de beleving, de viering en het uitdragen van het geloof. 
Het lidmaatschap van de DPR biedt gelovigen een mo-
gelijkheid om actief invulling hieraan te geven. Dit past 
ook geheel in het synodale proces dat paus Franciscus 
in gang heeft gezet.  
Profiel kandidaten  
Voor de nieuwe Diocesane Pastorale Raad in het bis-
dom Roermond worden 30 leden gezocht, onder wie 
twee priesters en twee diakens. Bij de selectie zal gelet 
worden op een evenwichtige en representatieve afspie-
geling van de katholieke Kerk in Limburg. Van geïnte-
resseerde kandidaten wordt verwacht dat zij rooms-
katholiek zijn, kerkelijk geëngageerd en een brede 
maatschappelijke interesse hebben. Belangstellenden 
kunnen zich in een sollicitatiebrief kort voorstellen aan 
de hand van een persoonlijke situatieschets, de maat-
schappelijke en kerkelijke omgeving waarin zij actief zijn 
en een motivatie waarom ze graag lid willen zijn van 



deze raad en welke bijdrage ze daaraan denken te kun-
nen leveren. Ook wordt van belangstellenden gevraagd 
om een of meer namen op te geven van mensen bij wie 
de voordrachtscommissie desgewenst achtergrondinfor-
matie kan opvragen. Het lidmaatschap van de DPR is 
onbezoldigd. Lees meer over de taken en bevoegdhe-
den van een DPR op www.bisdom-roermond.nl.   
Aanmelden  
Aanmeldingen dienen uiterlijk 10 december 2022 bij het 
bisdom binnen te zijn.  
Een voordrachtscommissie maakt een selectie en legt 
deze ter benoeming voor aan de bisschop. De benoe-
ming geldt in principe voor een zittingsperiode van de 
raad van vier jaar. De bedoeling is dat de nieuwe Dioce-
sane Pastorale Raad met ingang van het nieuwe jaar 
zijn werkzaamheden kan beginnen.  
Geïnteresseerd?  
Stuur uw sollicitatiebrief met motivatie naar:  
Bisdom Roermond,  
t.a.v. Voordrachtscommissie DPR  
Postbus 470  
6040 AL Roermond  
of per e-mail naar: info@bisdom-roermond.nl  
 
BISDOM VERHUIST NAAR ÉÉN LOCATIE  
IN ROERMOND 
Het bisdom Roermond gaat de kantoren van alle mede-
werkers en de woning van de bisschop concentreren op 
één centrale locatie in Roermond. Op dit moment is het 
bisdom nog op twee plekken gevestigd. In de toekomst 
wordt het voormalige grootseminarie aan de Swalmer-
straat het woon- en werkadres van de bisschop en het 
kantooradres voor de medewerkers van het bisdom. 
Bisschop Harrie Smeets heeft na uitvoerig overleg met 
diverse adviseurs dit principebesluit genomen. De ko-
mende maanden zal dit plan verder uitgewerkt worden. 
Binnen het bestaande gebouwencomplex aan de Swal-
merstraat worden een appartement voor de bisschop en 
enkele gastenruimtes gecreëerd. De rest van het pand 
is al in gebruik als kantoor voor een deel van het bis-
dompersoneel en wordt geschikt gemaakt voor alle me-
dewerkers, met aandacht voor duurzaamheidsmaatre-
gelen. Ook worden de bestaande ruimtes voor vergade-
ringen en representatieve ontvangsten gerenoveerd. 
Het besluit dat nu genomen is, is een uitvloeisel van de 
reorganisatie van het bisdom drie jaar geleden. Toen 
werd al aangekondigd de huisvesting van het bisdom te 
heroverwegen. Voor de locatie Swalmerstraat is onder 
andere om historische en praktische redenen gekozen. 

Het pand is goed bereikbaar, heeft een eigen parkeer-
gelegenheid en ruime vergaderfaciliteiten. Bovendien 
heeft het gebouw met de bekende Caroluskapel al meer 
dan 600 jaar een religieuze bestemming. 
De oudste delen van het complex dateren uit de 14

e
 

eeuw. In de 19
e
 eeuw bracht toenmalig bisschop Johan-

nes Paredis de priesteropleiding in het gebouw onder. 
Sindsdien is het pand eigendom van het bisdom Roer-
mond. In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben 
diverse diensten van het bisdom al hun intrek in het 
pand genomen. 
Nu de hele bisdom-organisatie naar de Swalmerstraat 
verhuist, betekent dit dat het huidige bisschopshuis aan 
de Paredisstraat in Roermond een andere bestemming 
gaat krijgen.  
 
VRIJWILLIGERSAVOND 
Op 17 november waren de vrijwilligers van onze vijf pa-
rochies uitgenodigd voor een vrijwilligersavond in het 
"Baeker Hoes" in Brachterbeek. Het was een gezellige 
bijeenkomst met een hapje en een drankje. Pastoor 
Creemers dankte de vrijwilligsters en vrijwilligers voor 
hun inzet in het voorbije jaar. Onze vrijwilligers zijn on-
misbaar in onze parochies. Denk maar aan de koorle-
den, de kosters, lectoren, collectanten, de ziekenbezoe-
kers, de mensen die het kerkhof schoonhouden, de da-
mes die de kerkversiering verzorgen, koper poetsen of 
de was doen van de liturgische benodigdheden, de op-
bouwers van de kerststal, de klussers, etc… 
Bij deze gelegenheid ontvingen ook twee leden van het 
dameskoor "de Maasgalm" uit Stevensweert een onder-
scheiding + oorkonde van de Gregoriusvereniging van 
het bisdom Roermond. Lenie Kuijpers en Tiny Sormani 
zijn al 25 jaar lid van het dameskoor. Van harte gefelici-
teerd, dames! 

http://www.bisdom-roermond.nl
mailto:info@bisdom-roermond.nl

