Parochienieuws

H. Gertrudis Maasbracht

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
WEBSITE FEDERATIE:
http://www.parochiefederatiemaasbracht.nl/
MISINTENTIE BESTELLEN:
minstens 3 weken van te voren via envelop
• In Maasbracht: brievenbus pastorie Kerkplein 2
• in Brachterbeek: groene bus bij de deur van de sacristie
Bijdrage H. Mis: in het weekend: 25, op weekdagen:
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Zondag 17 maart: 2e zondag van de Vasten
11.00u: familie Martens-Berghs ~ Jrd Piet Hansen en
Miet Hansen-van Daal ~ Jrd Franz Dedrog ~ Jrd
Louis Jansen

Misdienaar: Krista

OVERLEDEN
Op 24 februari overleed in het Laurentiusziekenhuis in
Roermond onze parochiane Kitty van Duinen-Verspuij
van de Suikerdoossingel. Zij werd 80 jaar. Moge God
haar opnemen in zijn vrede. Wij bidden ook om troost en
kracht voor haar man, kinderen en kleinkinderen.

10,-

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE
Maasbracht
zondag: 11.00u
maand + vrijdag: 09.00u
dinsdag: 19.00u
Brachterbeek
zondag: 09.30u woensdag: 19.00u
Linne
zaterdag: 19.15u
Stevensweert
zaterdag: 18.00u
Ohé en Laak
zondag: 11.00u
DOOPZONDAGEN:
• H. Gertrudis: 3e zondag van de maand om 13.30u.
• H. Hart van Jezus: 4e zondag van de maand om 13.30u.
• a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan.
• Voorbereidingsavond voor de ouders: 1e dinsdag van de
maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)

VASTENACTIE 2019

Ieder mens is waardevol!

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen die
leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen we omdat
we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we
vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen.
Wij hopen dat dan ooit de dag komt dat iedereen een
goed leven kan leiden. Onze hulp is dan ook voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht of afkomst.

ZIEKENCOMMUNIE:
Eerste zaterdag van de maand:
s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan

PAROCHIE
H. GERTRUDIS

Postadres kerkbestuur:
Kerkplein 2
6051 DT Maasbracht
Adres kerk: kerkplein 1
Kerkbijdrage:
rekeningnummer:
NL09 RABO 013.09.01.490
Misstipendia, giften, etc.:
rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

LITURGISCHE KALENDER
Zondag 10 maart: 1e zondag van de Vasten
11.00u: Gest Jrd Huub Vrancken ~ Gest Jrd Piet en Ida
Beckers-Moors ~ Gest Jrd Jan Vluggen en Toos
Vluggen-Janssen ~ familie Martens-Berghs ~ Dik
van Laar (C) ~ Jrd Jan Koks, overleden ouders,
broer Frans en schoonbroer Antoon ~ Jrd Maria
Kreuze-Hurkens

Misdienaar: Krista

Thema van het jaar: Schoon water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc
doorspoelen, koffie of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen
in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak
ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het
gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en
vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de waterscrisis. Vastenactie
steunt daarom diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!
Meer informatie kunt u vinden in de foldertjes die u in de
kerk vindt of op de website van vastenactie:
www.vastenactie.nl.

Maandag 11 maart:
09.00u: om een gezegende voorbereidingstijd op Pasen
Dinsdag 12 maart:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor alle vrijwilligers en vrijwilligsters van onze
parochiefederatie
Vastenactieperiode
Vrijdag 15 maart:
Van Aswoensdag 6 maart 2019 tot Paaszaterdag 20
09.00u: voor de slachtoffers van geweld, oorlog, haat en april is het vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om
misbruik
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het met wat minder te doen. Uw tijd, geld en aandacht
kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij. We
steunen in 2019 waterprojecten in Niger, Congo, Sierra
Leone, Nicaragua en Indonesië. Met die projecten willen
we zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of
opslagtanks.
In de veertigdagentijd kunt u in bijna alle parochies van
het dekenaat Susteren foldertjes vinden waarop aanvullende informatie staat over de projecten die door de
Stichting Vastenactie zullen worden ondersteund. Tevens zult u envelopjes vinden waarin u uw bijdrage kunt
aanbieden. In sommige parochies worden de folders en
de envelopjes rondgebracht (maar niet meer opgehaald).

Uw bijdrage aan de Vastenactie

Uw bijdrage stellen wij heel erg op prijs. In het kader van
de Vastenactie vragen wij u dus niet alleen om gebed
om verbetering voor de leefomstandigheden, maar ook
om een financiële bijdrage die u in een envelop kunt
stoppen en voor of na de heilige Mis in de collectebus
kunt stoppen bij de uitgang van de kerk. Ook zullen er
met Halfvasten en met Pasen "kerkdeurcollectes" gehouden worden voor de Vastenactie.
Wie dat wil (ivm fiscale aftrekbaarheid) kan ook een gift
overmaken
op rekeningnummer NL31 RABO 0130901482
van parochie H. Gertrudis
onder vermelding van "gift Vastenactie 2019".
WAT HEEFT DE VASTENACTIE IN 2018 GEDAAN?
De definitieve cijfers zijn nog niet vastgesteld, maar we
kunnen u wel alvast een indicatie geven van de resultaten die we met elkaar hebben bereikt in 2018. We hebben 63 projecten gesteund voor in totaal € 2.018.421.
Daarmee hebben we zo’n 80.000 mensen op de een of
andere manier kunnen helpen: met bijvoorbeeld voorlichting, training, een opleiding, schoon water, medische
zorg, opvang en begeleiding en voedsel. We hielpen
ook mensen in noodsituaties, zoals op Sulawesi.
 14.950 mensen kregen voorlichting over HIV/aids.
 1.050 mensen hebben traumabegeleiding ontvangen
en 207 vrijwilligers zijn opgeleid om traumabegeleiding te geven.
 Ruim 1.500 mensen hebben landbouwtrainingen en
beroepsopleidingen gevolgd.
 3594 kinderen hebben onderwijs gevolgd.
 511 gehandicapte kinderen hebben ondersteuning

H. Hart van Jezus Brachterbeek
gekregen in de vorm van onderwijs of medische zorg.
 14.115 mensen hebben toegang gekregen tot schoon
drinkwater.
 21.500 mensen hebben medische voorlichting gekregen.
 18.375 mensen hebben noodhulp gekregen.
 500 leerlingen hebben verbeterde voeding op school
gekregen en 4600 ouders en kinderen hebben voorlichting gekregen over goede voeding.
 2.000 kinderen hebben een geboortecertificaat gekregen; 7.000 mensen hebben voorlichting over geboortecertificaten gekregen.
 475 mensen hebben microkrediet gekregen.
UIT DE VASTENBRIEF VAN BISSCHOP SMEETS
Ik wil aan het begin van de voorbereidingstijd op Pasen
graag uw aandacht vragen voor de woorden uit de 2 e prefatie van de Veertigdagentijd: "Het vergankelijke zo gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige." De
goederen die we gebruiken, worden vaak al gemaakt met
de verwachting van een beperkte levensduur. Ze worden
gemaakt om vergankelijk te zijn. Een smartphone gaat
gemiddeld tweeëneenhalf jaar mee. En de meest voorkomende reden om hem te vervangen, is dat het abonnement afloopt en een nieuwer model voor het grijpen ligt.
Bij alle mooie verhalen over duurzaamheid is onze economie er toch vooral op gericht om ons vaak en veel nieuw
gerei te laten aanschaffen. Het ene vergankelijke wordt
vervangen door iets wat aantrekkelijker lijkt, maar net zo
goed vergankelijk is. Onze consumerende wereld gebruikt
het vergankelijke eigenlijk zo, dat ons hart ook op het vergankelijke gericht blijft. (…)
Dus kan het geen kwaad ons hart wat in de gaten te houden en niet altijd zomaar te doen, wat het ons ingeeft. Als
het om materiële zaken gaat: wanneer we zomaar doen
wat ons hart ons ingeeft, lopen we dan niet het risico elke
willekeurige gril die in ons opkomt, tot hoogste prioriteit te
maken? Als de materiële wereld ons enige kompas is,
lopen we gerede kans ons hart gevuld te houden met alles wat we willen hebben.
Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond

PAROCHIE
H. HART VAN JEZUS

Postadres kerkbestuur:
Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
Adres kerk: Kerkstraat 7
Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:
rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598
H. Missen bestellen: in de brievenbus bij de
ingang naar de sacristie van de kerk.

LITURGISCHE KALENDER
Zondag 10 maart: 1e zondag van de Vasten
09.30u: Zeswekendienst Thei Daemen ~ Gest Jrd overleden Ouders Gerard en Tiel Houben-Mestrom ~
Jrd Lambert Linssen
Woensdag 13 maart:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen
Zondag 17 maart: 2e zondag van de Vasten
09.30u: Gest Jrd Familie Linssen (b.g.v. St. Jozef) ~
Frans van Montfort (verjaardag) ~Jrd Huub Bekkers

