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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: TOT RUST KOMEN 

Wachten op de komst van de Verlosser wil zeggen: het 
heil verwachten van iemand anders, niet menen dat je 
het zelf allemaal moet doen. Hoe hard we ook ons best 
doen: wíj zullen de wereld niet redden. Hoeveel we ook 
presteren: uiteindelijk zullen wíj noch onszelf, noch de 
anderen gelukkig maken. We verwachten Jezus, die ons 
het geluk komt brengen, gratis en voor niets, als een 
geschenk van zijn goedheid. Hij wil ons vervullen van 
liefde en geluk. Maar je kunt je niet laten vullen als je al 
vol bent.  

Daarom is de Advent ook een tijd van "jezelf ontledigen", 
een tijd van bezinning, een tijd van tot rust komen. Moei-
lijk in onze tijd!!! Paul Boon, een neuroloog, zegt daar-
over o.a. dat de huidige tijd alles en iedereen verplicht 
om in een razend tempo goederen en gedachten te pro-
duceren. Maar door de permanente vermoeidheid die 
daaruit voortkomt gaat juist enorm veel energie verloren. 
Je kunt het vergelijken met iemand die met alle macht 
zoveel mogelijk zand in zijn hand tracht te houden. Maar 
door het krampachtig samenknijpen van zijn hand vloeit 
het zand tussen zijn vingers weg.  

Als je tegenwoordig op je veertigste geen eigen huis, 
twee auto’s en een paar voorbeeldig presterende kin-
deren hebt, ben je in de ogen van de "strebers" maat-
schappelijk gezien al "mislukt". En dan praten we niet 
eens over een hele industrie die ons wijs wil maken dat 
we zelfs in onze vrije tijd op het belachelijke af actief 
moeten zijn. De laatste rivier moet bevaren worden, het 
laatste pad befietst. Als je in sommige milieus niet lid 
bent van minstens vijf sportclubs, hoor je er niet meer 
bij. Paul Boon spreekt in dit verband van een 
“rusttaboe”.  

Daarom: zoek in de Advent eens wat rust: thuis in je ei-

gen kring, in je eigen gezin. Doe eens niets of lees een 
boek. Doe een gezelschapsspelletje met je kinderen of 
kleinkinderen en geniet van elkaar. Zoek die rust ook 
om eens te bidden, alleen of met elkaar. Zo maak je 
jezelf leeg van je prestatiezucht en kun je je hart laten 
vullen met de liefde, het licht en de warmte die Jezus 
ons wil brengen. 

Pastoor L. Creemers 

WAT DOEN WE MET DE VERWARMING 

VAN ONZE KERKEN TIJDENS DE WINTER ? 

Lees er alles over op p. 4 van deze Nieuwsbrief. 

 

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 4 december: 2
e
 zondag 

van de Advent  

11.00u: Dinie Brugman-Cybulski   

 Collecte voor het onder-
houd van de kerk 

Maandag 5 december: 

09.00u: voor de politieke leiders 
— dat zij streven naar 
vrede overal ter wereld  

Dinsdag 6 december: H. Nicolaas, bisschop 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor alle kinderen, bijzonder voor hen die geen 
Sinterklaas kunnen 
vieren 

Vrijdag 9 december: 

09.00u: voor allen die lijden 

Zondag 11 december: 3
e
 

zondag van de Ad-
vent  

11.00u: Henk en Thea Savel-
kouls-Sanders (C) ~ 
Jrd Toos Stock-
broeks-Ridderbeks ~ 
Jrd Jos Tinnemans  

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 4 december: 2
e
 zondag 

van de Advent  

09.30u: Zeswekendienst Sjaak 
Slangen ~ pastoor Jozef 
Linssen en familie ~ alle 
overledenen van de fa-
milie Pex-Bongaerts ~ 
Jrd Sjang Cuijpers en 
Mia Cuijpers-Houben 

 Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Woensdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerk-
leraar 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 11 december: 3
e
 zon-

dag van de Advent  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

 

 

 

 

MARIA 

 

Zij keert zich naar het Licht 

en op haar blank gezicht 

valt plots een zachte gloed 

en maakt haar wonderzoet. 

Haar ogen stralen zacht  

— als door een wonderlijke kracht —  

daar zij juist heeft vernomen 

dat uit  haar de Verlosser zal komen. 

 

Bernardine Ficken-van Luin 



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 3 december: 2
e
 zondag van de advent  

16.00u: H. Mis in Ohé en Laak 

Zaterdag 10 december: 3
e
 zondag van de Advent  

18.00u: Dameskoor  

 Antoon Sevriens ~ Gest Jrd Bèr Bongers en Ma-
ria Bongers-Heynen ~ Elisabeth Seegers    ~ 
Gest Jrd Victor en Netje Duchateau-Goossens ~ 
Gest Jrd overleden ouders Frans Heuts en Hele-
na Heuts-Seegers, zoon Huub en kleindochter 
Dorien ~ Gest Jrd Elisabeth Fincken ~ overleden 
familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Harrie Stams  

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 4 december: 2
e
 zondag van de Advent  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H.  Mis in Maasbracht 

Zaterdag 10 december: 3
e
 zondag van de Advent  

19.15u: Dameskoor 

 Zeswekendienst Annie Crijns ~ Gest Jrd Karel 
Beunen en Maria Willems ~ Gest Jrd Harrie He-
ijnen en Elisabeth Heijnen-van der Beek  

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 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 

Zaterdag 10 december: 3
e
 zondag van de Advent  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

VIERINGEN KERSTMIS 
 
24 december: 
Stevensweert: 20.00u 
Linne:   18.00u 
Brachterbeek: 19.00u (muzikaal Kerstspel) 
Ohé en Laak: 22.00u 
25 december: 
Brachterbeek: 09.30u 
Maasbracht: 11.00u 
26 december: 
Stevensweert: 09.30u 
Maasbracht: 11.00u 
Linne:  11.00u  

Advent 



WAT DOEN WE MET DE VERWARMING VAN DE 
KERKEN TIJDENS DE WINTERPERIODE? 
Net zoals u thuis de gevolgen van de exorbitant hoge 
energiekosten voelt, zo voelt het Kerkbestuur die ook 
voor onze kerken. We hebben elk weekend in drie ker-
ken een H. Mis. Als we de verwarming aanzetten gaat 
dat qua gasverbruik wekelijks zo'n € 600,- kosten. De 
collecteopbrengst van een weekend is gemiddeld € 120 
voor drie kerken samen. We redden het dus niet met de 
opbrengst van de collecte! Bovendien wordt er niet al-
leen gas verbruikt, maar ook elektriciteit.   
Het kerkbestuur heeft daarom tijdens de vergadering 
van 24 november verschillende alternatieven overwo-
gen. Eén mogelijkheid was: we doen alsof er niets aan 
de hand is en blijven de kerken verwarmen. Die moge-
lijkheid werd al vrij snel verworpen, omdat ze niet be-
taalbaar is. Een andere oplossing zou kunnen zijn: één 
centrale H. Mis per weekend in één verwarmde kerk. 
Ook dat alternatief haalde het niet omdat we denken dat 
dan toch heel wat mensen niet de verplaatsing naar die 
éne kerk zouden willen maken. De derde mogelijkheid 
was: géén verwarming. 
Het kerkbestuur heeft het moeilijke besluit genomen om 
voor deze laatste optie te kiezen. Het was een pijnlijk 
besluit, maar het bestuur wil beslist niet dat verwarming 
leidt tot verarming. We sluiten ons dus aan bij wat op de 
meeste plaatsen in ons bisdom wordt gedaan:  

 We gaan de kerken niet verwarmen, maar 
vragen aan de parochianen om zich extra 
warm te kleden! 

 We maken een uitzondering voor de kerstda-
gen; dan worden de kerken wel verwarmd. 

Het kerkbestuur hoopt dat u begrip hebt voor deze be-
slissing en hoopt met u dat we geen al te strenge winter 
krijgen. 
 

H. NICOLAAS (6 december): PATROON  

VAN KINDEREN, SCHIPPERS EN BAKKERS 

Op 6 december (of op de vooravond) vieren we de grote 
kindervriend, de H. Nicolaas, of "Sinterklaas" zoals wij 
hem plegen te noemen. Wie is deze heilige die het hart 
van zoveel kinderen (en volwassenen) vol verwachting 
doet kloppen?  

Nicolaas werd geboren in Patras in Lycië. Hij werd bis-
schop van de havenstad Myra (in het huidige Turkije) en 
stierf vermoedelijk op 6 december van het jaar 350. Met 
zijn levensgeschiedenis zijn tal van legenden verbon-
den. Na de dood van zijn ouders deelt Nicolaas heel zijn 
bezit uit aan de armen. Daardoor heeft hij meteen naam 

gemaakt als vriend van de armen. 
Wanneer de verarmde vader van 
drie meisjes zijn dochters wil ver-
kopen, strooit de heilige drie zak-
ken met goudstukken in de kamer 
van de vrouwen zodat zij een 
bruidsschat hebben om te kunnen 
trouwen. In onze tijd strooit Sinter-
klaas snoepgoed i.p.v. goudstuk-
ken. In 325 neemt de bisschop 
deel aan het Concilie van Nicea 
waar de leer over de Drievuldig-
heid tot Dogma wordt verklaard. In 
diezelfde tijd verschijnt hij aan een 
aantal zeelieden, die hij voor schip-
breuk behoedt. Vandaar dat de H. 
Nicolaas patroon werd van de 
schippers en nog elk jaar met de 
"stoomboot uit Spanje" komt.  

Zijn reputatie als kindervriend wordt nog versterkt wan-
neer hij een klein kind uit kokend badwater redt en drie 
vermoorde kinderen weer tot leven wekt. Tijdens een 
hongersnood vaart er een schip met een lading graan 
de haven binnen. Nicolaas vraagt de kapitein om een 
deel van de lading om het graan te kunnen verdelen 
onder de hongerige bevolking, zodat ze weer brood 
kunnen bakken. De kapitein weigert aanvankelijk, om-
dat het graan precies afgewogen is en hij de lading el-
ders moet afleveren. Maar Nicolaas blijft aandringen en 
krijgt zijn graan. Wanneer het schip de stad weer ver-
laat, ontbreekt er wonder boven wonder niets aan de 
lading. De mensen van Myra kunnen weer brood bak-
ken. Vandaar dat de H. Nicolaas ook patroon is van de 
bakkers. 

Behalve van bakkers en schippers is Nicolaas ook pa-
troon van de kinderen, van de misdienaars, van pel-
grims en reizigers, van slagers en handelslui, van 
brandweerlui en advocaten. 

Alle kinderen en volwassenen wensen wij een mooi Sin-
terklaasfeest toe en een gezellige pakjesavond! 

Pastoor L. Creemers 

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN  

DE HEILIGE MAAGD MARIA 

(8 december patroonsfeest van het bisdom Roermond)  

De Onbevlekte Ontvange-
nis van Maria mogen we 
niet verwarren met haar 
maagdelijkheid… Dat Ma-
ria maagd was vóór, tij-
dens en na de geboorte 
van Jezus, is de leer die 
de Kerk ontleent aan de 
Bijbel zelf, aan de 
"kindsheidsverhalen" van 
Lucas en Matteüs die we 
in de kersttijd lezen en 
aan het evangelie van 
Johannes over het 
"Woord dat vlees gewor-
den is". 

Dat Maria onbevlekt ont-
vangen is, betekent dat zij 
vanaf haar ontvangenis in 
de schoot van haar moe-
der Anna – in tegenstelling 
tot alle andere mensen – 
niet "bevlekt" was met de 
erfzonde. Terwijl de andere mensen door de verdienste 
van Christus, de Verlosser, in het doopsel gezuiverd 
worden van de erfzonde, heeft Maria nooit de erfzonde 
gehad en is zij daarvan vooraf verlost, zoals Paus Pius 
IX het formuleerde toen hij deze leer als dogma verkon-
digde op 8 december 1854. 



Bijbelse grondslag? 

In de bijbel staat nergens dat Maria de erfzonde niet 
heeft gehad. Wel spreekt de engel Gabriël haar aan 
met: "Ik groet u, gezegende, de Heer is met u" en haar 
nicht Elisabeth noemt haar "de gezegende onder de 
vrouwen" (Lc 1, 28 en 42). Al in de 2

e
 eeuw meldde een 

tekst over de ouders van Maria, die aanvankelijk geen 
kinderen kregen, dat een engel hun de geboorte van 
Maria aankondigde. De ontmoeting van Joachim en An-
na (de ouders van Maria) bij de Gouden Poort in Jeruza-
lem die vanaf de Middeleeuwen dikwijls is afgebeeld, 
werd in de christelijke traditie gezien als het moment 
van Maria's Onbevlekte Ontvangenis. 

Terwijl het gelovige volk al vroeg dit feest van 8 decem-
ber vierde, is het voor de theologen eeuwenlang een 
twistpunt geweest, met name tussen de franciscanen, 
die met dit volksgeloof meegingen en de dominicanen, 
die het bestreden. Maar vanaf de 16

e
 eeuw werd dit ge-

loof geleidelijk algemeen aanvaard en was de dogma-
verklaring door Pius IX een logisch gevolg. Vier jaar la-
ter verscheen Maria te Lourdes aan Bernadette Soubi-
rous en zei in het dialect van de streek: "Que soy era 
Immaculata Counception" (ik ben de onbevlekte ontvan-
genis). Later schreef deze zieneres aan de Paus: "Je 
zou denken dat zij de woorden van de Heilige Vader 
kwam bevestigen."  

(naar een tekst op: http://www.omroep.nl/rkk/) 

 

ADVENT IS WACHTTIJD 

Ik kijk uit naar de Advent, maar ik ben bang dat deze 
Advent niet hetzelfde zal zijn als vroeger. Ik verlang 
naar de jaren dat de Advent nog Advent was, en Kerst-
mis nog Kerstmis. Wat mij nu stoort is het vooruitschui-
ven van Kerstmis tijdens de Advent. Ik zou liever een 
Advent willen die authentiek is en sober: een tijd van 
stilte, van zuiver worden, van vasten, een voorbereiding 
op Kerstmis. Ik zou Johannes de Doper als gids willen, 
niet een reclamekerstman. Ik zou van de Advent een tijd 
willen maken waarin ik kan leren wat het betekent naar 
iets uit te kijken. 

Nu kan je denken dat ik ouderwets ben of fanatiek. Maar 
tijdens de Advent ben ik tégen kerstbomen en vóór ad-
ventskransen, tégen kerstliederen en vóór adventshym-
nen, tégen kerstfeestjes en vóór adventsgebeden, tégen 
de jacht op kerstcadeautjes en vóór het voorbereiden 
van Kerstmis. Tijdens de Advent ben ik tégen gezellige 
drukte en vóór alleen zijn, tégen stress en vóór een rus-
tig tempo, tégen vooruitschuiven en vóór VERWACH-
TEN. Ik wil volharden in het "nog niet" van de Verlos-
sing, niet de al gebeurde redding vieren. De kleur van 
de adventsliturgie is paars, de kleur van boetedoening 
en voorbereiding, niet het wit van de feesten. WE HEB-
BEN DE ADVENTSTIJD NODIG OM HET WONDER 
VAN KERSTMIS ECHT TE KUNNEN ERVAREN. 

(R. Bieringer in maandblad "Het Teken")  

 

EINDEJAARSVERRASSSING 

Op het einde van het jaar zijn er altijd parochianen die 
het kerkbestuur aangenaam verrassen door de kerkbij-
drage van het voorbije jaar te betalen. Sommigen beta-
len in december zelfs voor 2022 en 2023 tegelijk. Dat 
levert fiscaal voordeel op, want je kunt dan bij je belas-
tingaangifte een groter bedrag opvoeren bij de aftrek-
post "giften". Misschien is dat ook voor u een tip? Hoe 
dan ook, we zijn altijd dankbaar voor de kerkbijdrage, 

zeker ook in de donkere dagen voor Kerstmis en in de-
ze tijd van energiecrisis. Bij deze gelegenheid willen we 
alle parochianen bedanken, die dit jaar hebben meege-
daan aan de kerkbijdrage. Sommigen doen dat al jaren 
heel erg trouw, maar er zijn ook een aantal 
"nieuwelingen" bij. Anderen hebben hun jaarlijkse bij-
drage verhoogd. Reden genoeg om van harte dankjewel 
te zeggen tegen al deze deelnemers.   

Wie alsnog de Kerkbijdrage wil betalen kan dat doen 
door een bedrag over te maken op het rekeningnummer 
van zijn parochie. 

Het Kerkbestuur 

11 DECEMBER LICHTJESAVOND 

Ieder jaar op de 2
e
 zondag van december bestaat sinds 

1997 "Wereldlichtjesdag". "World Wide Candle Lighting" 
is ontstaan in 1997 in Amerika, door "the Compassiona-
te Friends". Inmiddels worden er wereldwijd, op de 2

e
 

zondag van december om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen 
gebrand voor overleden kinderen. Omdat we in verschil-
lende tijdzones leven is de idee dat er die dag, ieder uur 
ergens op de wereld, kaarsen worden aangestoken voor 
overleden kinderen. Wereldwijd komen mensen bij el-
kaar om overleden kinderen te herdenken en steken zij 
een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de 
wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de 
wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun 
kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij 
niet alleen zijn met hun verdriet. 

De Heemkundekring "Maasbracht in beelden" vond het 
een mooi idee om dit initiatief ook in Maasbracht gestal-
te geven, maar het ook wat breder te trekken. Niet al-
leen een kaarsje aansteken voor overleden kinderen, 
maar ook voor alle overledenen. Op zondag 11 decem-
ber wordt in samenwerking met de Rozenkransbroeder-
schap een eerste "lichtjesavond" georganiseerd. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om hieraan deel te nemen. Om 
19.00u wordt verzameld bij het 
"Baeker Hoes". Vandaar gaat de 
stoet naar het kerkhof in Brachter-
beek. Bij de graven van de overle-
denen zal een kaarsje aangesto-
ken worden. Op die manier kun-
nen we laten zien dat we mensen 
die verdriet hebben niet alleen 
laten staan. 
Op het kerkhof luisteren we naar 
muziek van Fanfare Eensgezind-
heid en naar woorden van troost. 
Deelname aan de "lichtjesavond" is uiteraard gra-
tis. Aanmelden is niet nodig. 

http://www.omroep.nl/rkk/


ONDERSCHEIDING 
Je moet het maar 
kunnen: 75 jaar - ja u 
leest het goed : vijf-
enzeventig jaar - 
koorzanger zijn in 
dezelfde parochie! 
Dat is wat Ton Linn-
sen gedaan heeft en 
nog steeds doet. Bo-
vendien is hij al meer 
dan 25 jaar "tweede 
dirigent" van het pa-
rochiekoor. 
Om zijn inzet voor de 
Gertrudisparochie 
(waar hij ook lange 
tijd kerkbestuurslid 
was) kreeg hij de 
bronzen legpenning  

 
van de parochie. 
We hopen dat Ton in 
goede gezondheid nu 
op weg gaat naar 80 
jaar koorlidmaatschap! 
Proficiat! 

STEUN DE VOEDSELBANK 

Na de coronacrisis heeft de oorlog in  Oekraïne 

onze wereld op zijn kop gezet en ervoor gezorgd 

dat het leven een heel stuk duurder is geworden. 

Steeds meer mensen leven in armoede en komen 

bij de Voedselbank aankloppen.  

Net zoals de voorbije jaren willen wij gedurende 

de kerstdagen extra aan hen denken.  

Vóór en na de H. Missen op 24, 25 en 26 decem-

ber en tijdens de openstelling van de kerken van 

14.00u tot 16.00u op 25 en 26 december kunt u 

in onze kerken uw gave deponeren in de daartoe 

aanwezige kratten. 

Waar kunt u mee helpen? 

HOUDBARE PRODUCTEN 

Zoals: soepen, macaroni, spaghetti, bami, mie, 

rijst, pastasauzen, groenteconserven in glas of 

blik, thee, koffie (ook pads), suiker, jam, hagelslag, 

pindakaas, olie, margarine, halvarine, braadboter, 

waspoeder, tandpasta, zeep, shampoo, douchegel, 

etc.  

Helpt u mee?  

KERSTACTIE 

PAROCHIEFEDERATIE 

MAASBRACHT 

24 – 25 – 26 DECEMBER 

 

 

 

LAAT UW HART SPREKEN 

NB:  De actie geldt niet voor Linne. Daar 

vindt op 17 december vanaf 10.00u de actie 

"Lin voor de Voedselbank" plaats. Uiteraard 

steunen we dit initiatief van harte! 


