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 Parochiefederatie Maasbracht e.o. 
 Parochies  H. Gertrudis, Maasbracht  

  H. Hart van Jezus, Maasbracht 

  H. Martinus, Linne  

  H. Stephanus, Stevensweert 

  O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak 

 Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT tel.: 0475-468250 

  mail: info@parochiefederatie-maasbracht.nl    

  http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl 

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: J. Boon  Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht 

  tel: 480867  (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)  

  e-mail: kapelaan.boon@parochiefederatie-maasbracht.nl 

 

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE 

Maasbracht      zondag:  11.00u  maandag en vrijdag:  09.00u       dinsdag: 19.00u     

Brachterbeek    zondag:    09.30u   woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)  

Linne      zaterdag:  19.15u    

Stevensweert   zaterdag:  18.00u  

Ohé en Laak  zondag:  11.00u  

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 aanvragen bij de pastoor of de kapelaan. 

• Voorbereidingsavond voor de ouders: 1e dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2) 

ZIEKENCOMMUNIE:  

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

GA TERUG NAAR… 
Iemand die 
van bordspel-
letjes houdt, 
die herkent 
bovenstaande 
wel van het 
monopolyspel. 
In menig huis-
gezin zijn de 
oude bordspe-
len weer van 
stal gehaald 
nu we meer 
moeten binnen 
zitten. In deze 
toch wel bij-

zondere tijd wordt het duidelijk dat wij mensen weer 
meer 'hang' naar vroeger hebben. Hopelijk leren 
we nu dat de snelheid waarmee we door het leven 
racen het ook niet is, een halt op zijn plaats is niet 
verkeerd, zoals ons dat nu wel duidelijk wordt ge-
maakt. Het mag ons dan ook niet verbazen dat we 
dit ook terugzien in ons kijkgedrag voor de beeld-
buis. Langzaamaan programma's die zijn immens 
populair, niet alleen bij de oudere generatie, maar 
ook bij de jongeren. Wie heeft er nog nooit gekeken 
naar de groep 50-plussers die in groepsverband 
met hun campers een vakantietour maakten? En 

dan een programma als: "Ik vertrek" en op dit mo-
ment ook weer "Big Brother". Op zich niet zo'n 
spannende programma's, maar er wordt wel volop 
naar gekeken.  
Het lijkt er wel op dat we met zijn allen teruggaan 
in de tijd en op zijn minst hiernaar verlangen. Ga 
terug… Dit is ook een goede raad in vertroebelde 
relaties. Nu we, gedwongen, meer op elkaars lip-
pen zitten en ook de feestdagen achter de rug heb-
ben zien we ook de scheurtjes in relaties opduiken. 
Op zich niet zo erg als je ze op tijd opmerkt en er 
met elkaar aan werkt. Jammer genoeg gaat het 
vaak ook anders. Wie kent er geen voorbeelden 
van gedoe in de familie? Het is vaak verdrietig en 
onbegrijpelijk om te zien hoe we soms vastlopen in 
onze relaties, hoe we er niet in slagen om bruggen 
te slaan. Nu laat ik het even in het midden of het 
aan onszelf ligt of aan de ander. Van beide kanten 
hebben we oevers nodig om de verbinding te her-
stellen. Wat ook kan helpen is om terug te gaan 
naar 'af'. Kijk eens hoe het er allemaal voorstond 
toen een relatie begon en ga dan langzaam naar 
het punt van 'nu' om te kijken waar het is misge-
gaan. Dat is dan meteen het punt om aan te pak-
ken, om eraan te gaan werken.  
In ons gelovig leven is het niet anders. Ook hier 
loopt niet altijd alles op rolletjes. We in tijden te-
recht waar we 'vastlopen', waar we zien dat we 
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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 24 januari: 3

e
 zondag door het jaar  

11.00u: Gest Jrd pastoor Willem Smeets ~ Jrd Mia Ver-
laan-Verreussel  ~ Jac en Liny Houben-Wilms 

Misdienaar: Krista 

Maandag 25 januari: bekering van de H. apostel Paulus 

09.00u: voor de vervolgde christenen  

Dinsdag 26 januari: HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de bisschoppen van Nederland 

Vrijdag 29 januari:  

09.00u: voor onze zieken 

Zondag 31 januari: 4
e
 zondag door het jaar 

11.00u: voor de artsen en verplegenden 

Misdienaar: Krista 

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 24 januari: 3
e
 zondag door het jaar  

09.30u: familie Puts–van der Loo en kinderen   

Zondag 31 januari: 4
e
 zondag door het jaar  

09.30u: Gest Jrd  Michiel Rulkens en Suzanne Rulkens-
Stassen   

God niet begrijpen. Dat is ook 
niet verbazend. Gaat het vaak 
mis in menselijke relaties omdat 
we elkaar niet (meer) begrijpen, 
dan zeker ook bij God. Nu moe-
ten we niet alle moeite gaan 
doen om God te begrijpen, want 
dat kunnen we toch niet. Zijn 
wegen zijn immers niet onze 
wegen en Hij gaat ons begrip 
verre te boven. 's Avonds laat 
voor het slapen 'liep' ik op een 
avond nog even langs de televi-
siekanalen en kwam terecht bij 
een uitzending bij omroep Brabant die ging over de 
Franciscanen. Een jonge Franciscaan vertelde dat 
ook hun gelovig leven vaak een worsteling is, een 
strijd.  
Soms kan zo’n strijd veel energie kosten, maar we 
moeten ervoor waken dat we ook in onze relatie 
met God vastlopen. Ook hier geldt: ga terug naar af. 
Kijk eens waar God je leven binnenkwam en hoe 

het verder gegaan is. Dit 
weer eens bewust voor 
ogen krijgen is al een hele 
stap op weg naar herstel. 
Ook hier moet er een brug 
geslagen worden, ook hier 
hebben we twee oevers 
nodig voor herstel. God, Hij 
staat altijd klaar met zijn 
liefde en vergeving… Nu wij 
nog! Een verbroken band in 
menselijke relaties en in 
ons geloofsleven kan veel 
verdriet opleveren. We heb-

ben liefde, wijsheid en geluk nodig om de oever in 
onszelf én de ander, met of zonder hoofdletter, te 
bereiken. Liefde, wijsheid en geluk is wat God ons 
steeds geeft, een vaste oever in herstel van een 
relatie. Misschien is het aan ons om de stap te zet-
ten naar 'terug naar' of misschien zelfs wel van: 'ga 
terug naar af'. 
Kapelaan J. Boon  



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 
Zaterdag 23 januari: 3

e
 zondag door het jaar 

19.15u: Dameskoor  

 Voor allen die kampen met gevoelens van een-
zaamheid   

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 23 januari: 3
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Voor een maatschappij waarin iedereen zich 
verantwoordelijk voelt voor elkaar 

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 

Zondag 24 januari: 3
e
 zondag door het jaar  

11.00u: kinderkoor  

 Voor allen die kampen met gevoelens van een-

zaamheid   

Zondag 31 januari: 4
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Gest Jrd Pierre Knarren en Anna Knarren-Coolen  

Zaterdag 30 januari: 4
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Clim Aerdts-Beeren   

 

Zaterdag 30 januari: 4
e
 zondag door hert jaar  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Voor onze zieken  

 



ZUSTER HELEN PREJEAN ONTZET DOOR  
EXECUTIE LISA MONTGOMERY 
De dood van Lisa Montgomery was de eerste federale 
executie van een vrouw sinds 1953 in de VS. 

 
Zuster Helen Prejean, de internationaal gerenommeerde 
activiste tegen de doodstraf en stichtster van het  Ministry 
Against the Death Penalty, zegt diep geschokt te zijn door 
de executie van Lisa Montgomery ondanks haar ernstige 
psychische problemen. De vrouw werd in 2007 tot de 
doodstraf veroordeeld wegens moord. Zij had in 2004 in 
Missouri een hoogzwangere vrouw gewurgd en daarna de 
baby uit haar baarmoeder gesneden. Het meisje overleef-
de het drama en is nu 16 jaar oud. 
De 52-jarige Montgomery , die als kind ernstig werd mis-
handeld, werd woensdagmorgen in Indiana geëxecuteerd, 
nadat het Hooggerechtshof de bezwaren tegen de execu-
tie had verworpen. Volgens zuster Prejean maakt de exe-
cutie duidelijk dat de VS niet in staat zijn om de meest 
kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Vlak voor 
de terechtstelling had zij nog benadrukt dat niet-blanken 
veel sneller tot de doodstraf worden veroordeeld en dat 
niet iedereen over de nodige financiële middelen beschikt 
om gepaste juridische bijstand te krijgen. Bovendien wordt 
de straf vrijwel uitsluitend uitgesproken als blanken het 
slachtoffer zijn. 
In 2020 werden de federale executies op vraag van presi-
dent Donald Trump hervat. Sindsdien werden tien ter-
doodveroordeelden terechtgesteld. Vandaag zou een 
meerderheid van de Amerikaanse bevolking ervoor ge-

wonnen zijn om een terdoodveroordeling automatisch 
om te zetten in levenslang. Onder Trumps president-
schap vonden in totaal 14 executies plaats, terwijl pre-
sidenten met een veto executies kunnen tegenhouden. 
Volgens zuster Prejean is dat niet toevallig, omdat die 
executies de uitdrukking zijn van een cultuur van ge-
weld, die door Trump werd verkondigd. 
Bron: America/Kathpress/Wbur 
 
RESTAURATIE BEELDEN VAN DE H. AUGUSTINUS 
EN DE H. AMBROSIUS 

Een jaar geleden stond deze foto in de Limburger bij 
een verslag over de restauratie van de 17

e
 eeuwse 

beelden van de H. Augustinus en de H. Ambrosius. De 
beelden stonden lange tijd opgeslagen in het Bonne-
fantenmuseum in Maastricht en verkeren in een abo-
minabele toestand.  Vandaag kunnen we aankondigen 
dat de beelden deze maand naar het restauratie-atelier 
(SRAL) in Maastricht gaan. We hebben veel giften ge-
kregen en er zijn subsidies ontvangen of toegezegd 
van de provincie, de gemeente, het Prins Bernhard 
cultuurfonds e.a. Toch komen we nog enkele duizen-
den Euro's tekort. Wie een gift wil doen, klein of groot, 
kan dat op rekening nr. NL31 RABO 0130901482 van 
parochie H. Gertrudis Maasbracht o.v.v. "restauratie 
beelden". 

AANMELDEN VOOR DE H. MISSEN  

• meld u tijdig aan! 

• kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft 

• draag een mondkapje 

• ga op de aangeduide plaatsen zitten 

• houd anderhalve meter afstand 
Aanmelden (met naam en telefoonnummer) kan (met een briefje in de brievenbus, met een mail of met een telefoon-
tje) bij de volgende personen: 

• In Maasbracht: bij de pastoor, Kerkplein 2  
 tel. 468250  
 of info@parochiefederatie-maasbracht.nl   

• In Brachterbeek: bij de kapelaan, Kerkstraat 9  
 of bij dhr. P. Knoben, tel. 453888  
 of secretaris@parochiefederatie-maasbracht.nl  

• In Linne: bij dhr. Clerx, Eikenstraat 32  
 tel. 461548 of r.clerx@ziggo.nl 

• In Stevensweert: bij dhr. Dirks, Eiland 41 B 
 tel. 551785 of w.dirks@ziggo.nl 

• In Ohé en Laak: bij Mw. Eekers, Kerkstraat 4 of  patriciaeekers@gmail.com 
Uiteraard krijgen de mensen die een H. Mis hebben besteld voorrang. 

Zuster Helen Prejean © RNS 
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