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 31 maart: 4e zondag van de Vasten – Halfvasten
11.00u: kerkkoor met Latijnse zang
Geen intentie
Na de H. Mis: Kerkdeurcollecte Vastenactie
Zondag 7 april: 5e zondag van de Vasten
11.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk
kerkkoor met Nederlandse zang
Geen intentie

huishoudens geen toilet heeft. Doordat iedereen zijn behoefte
buiten doet, overlijden veel mensen aan ziektes als cholera en
diarree. Vooral kinderen onder de 5 jaar zijn het slachtoffer van
besmetting door verontreinigd water. Uit datzelfde onderzoek
blijkt dat 90% van de mensen geen idee heeft wanneer je je
handen moet wassen. Niemand kon vijf door water overdraagbare ziektes opnoemen en niemand beschikte over een mogelijkheid tot handen wassen.

BIJEENKOMST GEBEDSGROEP "OREMUS" IN LINNE
De parochiepriesters van het dekenaat Susteren zijn in november begonnen met maandelijks - op de laatste zondag
van de maand - bijeen te komen om samen te bidden voor de
noden van de Kerk. Dat is wat wij doen met de gebedsgroep
"Oremus": waken en bidden. Uiteraard is het gebed op de
laatste zondag van de maand niet alleen bedoeld voor de
priesters, maar alle parochianen van het dekenaat zijn uitgenodigd om mee te bidden.
Daarom aan u allen de uitnodiging: komt u op 31 maart
samen met ons bidden in de Martinuskerk in Linne. Het
gebedsuur begint om 15.00u.

Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld
die zorgen voor veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we er in
2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot
schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf waterprojecten in de
schijnwerpers. Over één daarvan vindt u hieronder wat meer
informatie.
Goed waterbeheer in Kivu, Congo
In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het
waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren. Er
worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is
voor participatie van vrouwen.
Het Masisi gebied in Noord Kivu is het deel van Congo dat het
zwaarst te lijden heeft gehad van de oorlog. Lange tijd leefden
ontheemden er in kampen, waar latrines ontbraken wegens
gebrek aan water. Mensen hebben zich inmiddels permanent
in het gebied gevestigd, maar hun sanitaire omstandigheden
zijn niet verbeterd. Water is niet langer een excuus voor het
gebrek aan hygiëne, het probleem is dat mensen goede gewoonten zijn kwijtgeraakt. Door de oorlog is kennis over goede hygiëne verloren gegaan. Kinderen die tijdens de oorlog
werden geboren, zijn nu volwassen en hebben nooit goede
hygiënepraktijken van hun ouders kunnen leren.
Uit recent onderzoek van Caritas Goma blijkt dat 70% van de

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te
verbeteren en het milieu te beschermen in zes dorpen in het
Masisi gebied. Vrouwelijke leiders worden getraind en begeleid
voor watermanagement en -beheer comités. Het aantal latrines
wordt uitgebreid en er worden goedkope voorzieningen aangelegd om handen te wassen. Tenminste 200 vrouwen krijgen
training op het gebied van algemene hygiëne en ziektes die
worden overgedragen door vervuild water. Ook leren ze technieken om de bodem te beschermen, bijvoorbeeld door het
kweken en planten van bomen. Bomen verbeteren het grondwaterpeil en gaan bodemerosie tegen. Bomen leveren bovendien duurzaam brandhout en bouwmateriaal voor de latrines.
Door bodemerosie te bestrijden verbetert de voedselproductie.
Ook is er aandacht voor het tegengaan van waterverspilling in
de landbouw en recyclen van water.
Kosten project: €50.000,-

Meer informatie - ook over de andere projecten - vindt u
op: https://www.vastenactie.nl/nl/vastenactie2019
Uw bijdrage aan de Vastenactie graag meebrengen
voor de kerkdeurcollecte op 31 maart
Uw bijdrage kunt u elke zondag voor of na de heilige Mis
in de collectebus bij de uitgang van de kerk stoppen. Met
Halfvasten (31 maart) wordt een "kerkdeurcollecte" gehouden worden voor de Vastenactie.
Wie dat wil (i.v.m. fiscale aftrekbaarheid) kan ook een gift
overmaken op rekeningnummer
NL31 RABO 0130901482 van parochie H. Gertrudis
onder vermelding van "gift Vastenactie 2019".

