Parochienieuws H. Martinus Linne
POSTADRES KERKBESTUUR:
Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/
Rekeningnummer Kerkbestuur:
Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: NL30 RABO 0129301388
PASTOOR: L. Creemers
Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht  468250 (in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber
Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht  480867 (in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN:
minstens 3 weken van te voren!
Envelop met intentie en bedrag in de brievenbus bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: 25,H. MISSEN IN DE FEDERATIE: Linne: zaterdag: 19.15u;
Stevensweert: zaterdag: 18.00u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maand + vrijd: 09.00u; dinsd.: 19.00u Ohé en Laak: zondag: 11.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensd. (kapel Tergouwen): 19.00u
DOOPZONDAG: 2e 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
Zaterdag 18 mei: 5e zondag van Pasen
19.15u: Kerkkoor St. Martinus
Gest Jrd Thei en To Theunissen-Peeters en zoon Jan
~ Gest Jrd ouders Puts-Houben ~ Gest Jrd Thomas
Haldermans en Elisabeth Kuijpers ~ Gest Jrd ouders
Daamen-Hulsbosch ~ Truus Herfs ~ Jrd ouders Hansen-Evers en zoon Bair en Liesa Hansen
Zaterdag 25 mei: 6e zondag van Pasen
19.15u: Dameskoor Linne en Dameskoor de "Maasgalm" uit
Stevensweert
Gest Jrd Eugène Declerck en Aldegonda Verboeket
en kinderen
GEDOOPT
Op 12 mei ontving Pit Creemers van de Maasbrachterweg het sacrament van het doopsel en
werd daardoor aangenomen als kind van God en
opgenomen in onze Kerkgemeenschap.
Van harte proficiat aan dopeling en ouders! Wij
wensen de ouders veel liefde, geloof en geduld
toe bij de gelovige opvoeding van hun kind!
OPROEP OM TE GAAN STEMMEN
VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT
Op donderdag 23 mei
2019 worden stemgerechtigden in Nederland opgeroepen om te
kiezen voor de Nederlandse afgevaardigden
in het Europees Parlement. Zij zullen de komende jaren niet alleen
de belangen van Nederland in Europa verdedigen, maar ook de
belangen van Europa
in Nederland dienen te vertegenwoordigen. Ik wil dus iedereen
oproepen om gebruik te maken van zijn of haar stemrecht.
Maar waarom meedoen? Aan de ene kant hebben wij het
recht om te mogen meedoen. Een recht om te kiezen voor de
richting die Europese Unie de komende jaren dient te gaan.
Het gaat uiteindelijk om de samenleving van mensen in Euro-

pa. Het is dus een belangrijke mogelijkheid om te kiezen voor
leden die zich inzetten voor een Europa dat gegrondvest is op
christelijke waarden en normen. Op die manier kunnen wij getuigen van ons geloof. Aan de andere kant is het ook een morele verplichting. Alle stemgerechtigden worden geacht om hun
voorkeur tot uitdrukking te brengen en dit niet over te laten aan
anderen. Het woord "verplichting" hoort men eigenlijk niet meer
graag. De stemplicht bestaat in Nederland immers niet meer.
Men dient zich echter ervan bewust te zijn dat de Europese
Unie veel kan betekenen. Ik denk met name aan het recht om
in een ander land te kunnen werken en wonen. Anders was ik
bijvoorbeeld waarschijnlijk niet hier in de parochiefederatie
werkzaam.
Wat het meedoen moeilijk maakt is misschien de overtuiging
dat wij weinig invloed kunnen uitoefenen op datgene wat het
Europees Parlement de komende jaren gaat doen, want onze
individuele stem weegt immers niet zo zwaar door. Als wij echter willen dat het Europees Parlement christelijke waarden en
normen als vertrekpunt respectievelijk richtsnoer dient te gebruiken dan moeten er ook leden zijn die hiervoor gaan. Als u
dit wilt kunt u uw stem hiervoor inzetten!
Kapelaan R. Schreiber
MARIA, ONZE TOEVLUCHT

Liefdevolle Maagd Maria,
gedenk dat men nooit heeft gehoord,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
verlaten is geworden.
Aangemoedigd door dit vertrouwen,
komen wij tot U,
met onze zonden en
met onze zorgen.
Versmaad onze gebeden niet,
maar neem ze goedgunstig aan
en wil ons verhoren,
o lieve Maagd Maria.
H. Bernardus van Clairvaux

DANK
Langs deze weg willen we iedereen die heeft meegedaan aan de Vastenactie hartelijk danken voor hun bijdrage.
De opbrengst voor onze Parochiefederatie ziet er als volgt uit:
Maasbracht:
€ 1.850,00
(waarvan € 825 via de bankrekening van de parochie)
Brachterbeek:
€ 674,79
Linne:
€ 1.362,90
(waarvan € 1.097,50 via de bankrekening van de parochie)
Ohé en Laak:
€ 638,23
Stevensweert:
€ 665,49 (waarvan € 252 ingezameld door de kinderen van BS Maasparel)
Totaal federatie:
€ 5.191,41 (ter vergelijking: in 2018 was het totaalbedrag € 4.851,73)

