Parochienieuws O.L. Vrouw Geboorte Ohé en Laak
POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2
6051 DT Maasbracht
http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/
Rekeningnummers Kerkbestuur: NL48 RABO 0138600260
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: minstens 3 weken van te voren (via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: 25,H. MISSEN IN DE FEDERATIE:
Ohé en Laak: zondag: 11.00u
Stevensweert: zaterdag: 18.00u
Linne: zaterdag: 19.15u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maandag + vrijdag: 09.00u; dinsdag: 19.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensdag: 19.00u (kapel Tergouwen)
DOOPZONDAG: 1e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan - voorbereidingsavond voor de ouders: elke eerste
dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan
LITURGISCHE KALENDER
Zondag 13 januari: Doop van de Heer
Géén H. Mis in Ohé en Laak
10.30u: FEDERATIEMIS in Maasbracht
Zondag 20 januari: 2e zondag door het jaar
11.00u: kerkkoor met Latijnse zang
Geen intentie
DOOPSEL
Op 6 januari werden Dunya en Farah Busschops van de Burgemeester Minkenberglaan 4 door het sacrament van het
Doopsel aangenomen als kind van God. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen de ouders veel geloof, hoop en liefde toe
bij de opvoeding van hun kinderen!
13 JANUARI: FEDERATIEMIS
Op zondag 13 januari is er voor de eerste keer een zogenaamde "federatiemis". In dat weekend is er voor de vijf parochies van onze federatie alleen in de Gertrudiskerk in Maasbracht een H. Mis. Die begint om 10.30u. Leden van alle kerkkoren van de vijf parochies luisteren samen de H. Mis op. We
hopen dat zoveel mogelijk parochianen uit de vijf parochies
naar deze feestelijke H. Mis komen en zo laten zien dat de
samenwerking van de parochies een stimulans kan zijn voor
een hernieuwde beleving van ons gemeenschappelijk geloof!
Het is ook een mogelijkheid om samen het nieuwe jaar feestelijk in te zetten met Jezus en God in ons midden. Moge het
zo een intens en hartverwarmend gebeuren worden waarin
iedereen bidt, zingt en meeviert.
LOGO PAROCHIEFEDERATIE
We gaan als
Parochiefederatie ook gebruik
maken van een
"logo" dat ontworpen
werd
door
Gérard
Rutten uit Stevensweert. Jammer dat we het
in de gedrukte
versie van de
parochieberichten niet in kleur
kunnen
laten
zien.

Op de site https://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/
files/parochiebladen/maasbracht kunt u het overigens wel
in kleur zien.

Op de achtergrond in geel een zon, symbool van de Heer die
zegt: "Ik ben het licht der wereld". Maar er is ook het kruis, teken van Jezus die zijn leven voor ons geeft en de duif, symbool
van de H. Geest die ons samenbrengt in het licht en in de liefde.
Verder in blauw de letter "M", die staat voor de meanderende
Maas, maar ook voor de M van de Maasbrachtse parochiefederatie. De "M" bestaat eigenlijk uit 5 "M"-en: de vijf parochies die
samen de federatie vormen.
KERKBESTUUR
In het kerkbestuur zijn er de laatste maanden enkele wijzigingen
gekomen. We zetten ze even op een rijtje:
Eervol ontslag als kerkbestuurslid werd verleend aan Marianne
Goossen-Schols uit Linne en aan Jacqueline Kaumo-Devens uit
Stevensweert. Wij danken de beide dames voor hun jarenlange
inzet als kerkbestuurslid en voor hun betrokkenheid bij onze
geloofsgemeenschap. Beiden blijven overigens als vrijwilliger
werkzaam in hun eigen parochie.
Nieuwe kerkbestuursleden zijn Alcuin Thijssen uit Maasbracht
en René Moonen uit Ohé en Laak. Ook hen danken wij voor
hun toezegging om het bestuur te versterken en hun deskundigheid in te zetten voor het welzijn van onze parochies.
Zodra de website van de Parochiefederatie is aangepast zult u
daar ook alle gegevens kunnen terugvinden.
https://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/
parochiefederatie/bestuur

HET DOOPSEL VAN JEZUS
Het is nooit prettig als je ergens van beschuldigd wordt,
zelfs niet als die beschuldiging terecht is. Mensen zitten
niet graag op het beklaagdenbankje en worden nog minder graag gestraft, zelfs al zouden ze straf verdienen. Het
ergste is wel als je ten onrechte beschuldigd wordt, als je
gestraft wordt voor iets wat je niet gedaan hebt. Als zo
iets gebeurt komt heel onze persoon in verzet. We verdedigen ons met alle mogelijke argumenten en kennen
geen rust tot alle blaam van ons afgewist is. Want we
voelen het aan als de grootste onrechtvaardigheid die
ons kan overkomen.
Daarom is wat Jezus in het evangelie doet ook zo
vreemd voor ons. Alhoewel Hem niet de minste schuld
treft, alhoewel Hij geheel zonder zonde is, gaat Hij vrijwillig op de beklaagdenbank zitten. Hij gaat uit eigen beweging in de rij van de zondaars staan, van de mensen die
een doopsel van bekering nodig hebben. En later bij zijn
kruisdood, laat Hij zich zelfs straffen omwille van het
kwaad dat anderen gedaan hebben. En dat alles zonder
zich te verdedigen, zonder angst voor zijn goede naam.
Zelfs zonder te klagen over het onrecht dat men Hem
aandeed.
Pastoor L. Creemers

