NIEUWSBRIEF 67
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
6051 DT MAASBRACHT
tel.: 0475-468250
mail: info@parochiefederatie-maasbracht.nl
http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl

Kerkplein 2

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
e
Maasbracht:
3 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

OP GLAD IJS ?
Goede tijden, slechte tijden: we maken ze allemaal
mee. Soms lijken slechte tijden lang te duren, maar
goede tijden, ze liggen op de loer. De omslag kan
soms verrassend snel komen. Zo maakten we onlangs nog mee dat het de ene zondag nog vroor en
zich de volgende zondag lenteachtige temperaturen aandienden. Even hadden velen de gelegenheid om de "ijzers" onder te binden en zich op het
ijs te begeven. En zoals het altijd gaat: wie zich op
glad ijs begeeft, die moet oppassen. Het kon dan
ook niet uitblijven dat de EHBO-posten overspoeld
werden met mensen die onderuitgegaan waren met
nare consequenties tot gevolg.

Is het niet zo dat wij in figuurlijke zin ons in ons leven vaak op glad ijs begeven? We weten heel goed

hoe het eigenlijk zou moeten, maar toch bewandelen wij vaak, ja soms te vaak, andere wegen. We
kunnen daarbij wel denken: "Wat kan mij eigenlijk
gebeuren?" Maar vroeg of laat gaan we, al dan niet
door onoplettendheid, onderuit. We zullen de
waarheid onder ogen moeten zien en deze kan
soms hard zijn. Nu kunnen we dan bij de pakken
neer gaan zitten, maar zoals ik laatst las: soms
moet je keihard vallen om verder te kunnen gaan.
Hoe groot je tegenslagen ook zijn, geluk ligt wel
degelijk te wachten, als je de pijn maar recht in de
ogen durft te kijken.
Nu wij ons in de veertigdagentijd bevinden waarin
we ons voorbereiden op het Pasen van de Heer, is
het niet anders gesteld. We mogen onszelf onder
ogen komen en dan zien we dat wij ons in de relatie met onze lieve Heer vaak op glad ijs begeven,
soms meer dan ons lief is. Verleidingen, zij liggen
steeds op de loer en hoe vaak gaan wij er niet op
in? Het begint vaak in het klein en we denken al
vlug dat het niet zo'n kwaad kan. Maar de waarheid is dat het – meer dan ons lief is – van kwaad
tot erger komt. In onze relatie met onze lieve Heer
gaan wij veel te vaak onderuit, met soms nare gevolgen. Maar het kan ook een leermoment zijn. Als
we al eens onderuit gaan zijn we niet reddeloos
verloren nee het gaat verder. Jezus, Hij is gekomen om ons te verlossen en wel door zijn dood

aan het kruis zoals we dat over enkele weken weer
vieren. Hiermee was het niet over en uit, nee, het
ging verder. Jezus is uit de dood opgestaan. En op
deze weg mogen wij Hem volgen.
Dit vooruitzicht mag ons moed en sterkte geven als
wij in ons leven te maken hebben met lijden en verdriet. Het kan soms best wel een tijdje duren voordat wijzelf ons dit eigen gemaakt hebben. Dat wij

mogen gaan zien dat wij ons geluk alleen maar bij
en in Jezus vinden. Laten wij in deze veertigdagentijd onder ogen zien waar wij ons op glad ijs bewegen. Ik hoop dat u nu weet hoe we ons voor een val
kunnen behoeden en zien dat we soms onderuit
moeten gaan om verder te kunnen gaan.
Kapelaan J. Boon

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:
LITURGISCHE KALENDER
Zondag 7 maart: 3e zondag van de Vasten
11.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk
Gest Jrd Mart en Trui Peeters-Slangen en dochter Riet ~ Gest Jrd José Lichteveld-Peeters ~
Anny Frenken-van Melick en overleden familie ~
1e Jrd Henk Savelkouls

Misdienaar: Krista
Maandag 8 maart: H. Johannes de Deo, kloosterling

10,-

Dinsdag 9 maart: H. Francisca Romana, kloosterlinge
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: om medelijden met hen die beproefd worden
Vrijdag 12 maart:
09.00u: voor paus en bisschoppen
Zondag 14 maart: 4e zondag van de Vasten
11.00u: kerkdeurcollecte voor de Vastenactie

09.00u: om kracht voor alle zieken en hen die zieken verzorgen

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 7 maart: 3e zondag van de Vasten
09.30u: collecte voor het onderhoud van de kerk
Gest Jrd overleden ouders Gerard en Tiel Houben-Mestrom ~ pastoor Jozef Linssen en familie
Zondag 14 maart: 4e zondag van de Vasten
09.30u: kerkdeurcollecte voor de Vastenactie
Voor het welslagen van de Vastenactie

Gest Jrd Piet en Ida Beckers-Moors

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 6 maart: 3e zondag van de Vasten
19.15u: Collecte voor het onderhoud van de kerk

Zaterdag 13 maart: 4e zondag van de Vasten
19.15u: Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie
Voor het welslagen van de Vastenactie

Gest Jrd kapelaan Roy De Bie en vader Frans
De Bie

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 13 maart: 4e zondag van de Vasten

Zaterdag 6 maart: 3e zondag van de Vasten

18.00u: Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie

18.00u: Collecte voor het onderhoud van de kerk
Gest Jrd Peter Vos en Marie Ruyten en
schoondochter Soetie Vos-Rowongso ~ Gest
Jrd Huub in ’t Panhuis ~ Elisabeth Seegers ~
Gest Jrd Victor en Netje Duchateau-Goossens

Gest Jrd overl familie Seegers-Ruttten en Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd overleden ouders Frans
Heuts en Helena Heuts-Seegers, zoon Huub en
kleindochter Dorien

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
e

Zondag 7 maart: 3 zondag van de Vasten
11.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk
Voor de werkers in de zorg
Zondag 14 maart: 4e zondag van de Vasten
11.00u: kerkdeurcollecte voor de Vastenactie
Zeswekendienst Lène Welp-Sleuters ~ Gest
Jrd Hendrik Hubert Mofers en Elisabeth Omloo

Een beetje humor in de Vasten moet ook kunnen

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 telefoontje) 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.
VASTENACTIE DEKENAAT SUSTEREN
U hebt hem misschien al ooit gezien: Kapelaan Amir
(voluit Leonard Amirtharaj), de kapelaan van het parochiecluster Susteren en woonachtig in Dieteren. Kapelaan
Amir komt uit India en kent de noden daar bijzonder goed.
Ons dekenaat wil dit jaar met de Vastenactie een project
steunen dat hij heeft ingediend. De uitwerking van het project zal drie jaar in beslag nemen.

Steun aan Dalit-vrouwen

"Dalit" betekent letterlijk "vertrapt", onderdrukt". Een Dalit
valt buiten het Indiase kastenstelsel. Hij hoort dus eigenlijk
nergens bij. Hij is kasteloos en wordt ook wel eens
"onaanraakbaar" genoemd. Niemand wil met hem omgaan. Een Dalit valt dus altijd uit de boot; wordt op alle
mogelijke manieren gediscrimineerd. Een Dalit heeft zelfs
geen achternaam. Gedreven door acute armoede, werkeloosheid en analfabetisme maken de overgrote meerderheid van de Dalits tot slaven van de rijken. Ze ondergaan
extreme uitbuiting, onmenselijke behandeling en wreedheden. Zelfs in de Kerk worden ze vaak behandeld als tweederangs christenen.

Voor sommige mannelijke Dalits bestaan er tegenwoordig
wel wat mogelijkheden om met veel moeite een beetje te
stijgen op de maatschappelijke ladder. Het zijn vooral de
vrouwen die slachtoffer blijven van dit systeem. De christelijke Dalit-vrouwen worden drie keer gediscrimineerd: ze
zijn arm, ze zijn vrouw en ze zijn Dalit.
Het Vastenactieproject is dan ook heel speciaal bedoeld
voor Dalitvrouwen, weduwen, alleenstaande moeders die
een kans voor een menswaardig bestaan moeten krijgen.
De Tamil Nadu bisschoppelijke commissie voor Dalit katholieken in de zuidoostelijke deelstaten van India (Tamil
Nadu en Pondicherry) wil de de kansarme plattelandsbe-

volking helpen zich te ontwikkelen. 49,9% van het totaalaantal christenen in de Tamil Nadu kerkprovincie
zijn Dalit-vrouwen. Als dagloners moeten ze hun brood
verdienen om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Op de arbeidsmarkt worden ze uitgebuit en
mishandeld. In deze schuldsituatie worden ze bovendien misbruikt omdat ze kwetsbaar zijn.

Concrete hulp voor 250 vrouwen

De Dalit-vrouwen zijn traditioneel landarbeidsters en
zijn niet voor andere beroepen opgeleid. De overgeërfde landbouwkennis en de daaraan gelieerde werkzaamheden zouden voor deze kansarme Dalitvrouwen zeer praktisch zijn om zich volledig te engageren en zich in te zetten om er economisch gezien
winst van te maken.

10 bisdommen willen nu om te beginnen 250 vrouwen
helpen om "zelfstandig" te worden.

1e jaar: financiële steun training voor het houden
van kippen. (Elke vrouw krijgt 100 kippen. Eieren kunnen verkocht worden, etc.)

2e jaar: financiële steun en training voor het houden van geiten en het bouwen van stallen. De
vrouwen verdienen geld door de verkoop van
melk van geiten.

3e jaar: steun voor het trainen voor het houden
van koeien en het bouwen van stallen. Melk kan
verkocht worden en zo voor een inkomen zorgen
De vouwen krijgen aldus eigen bedrijfje en kunnen aan
anderen laten zien dat er ook voor hen mogelijkheden
zijn.
Om het project te financieren zijn € 46.000 nodig. Wij
hopen samen met de andere parochies van het dekenaat Susteren een groot deel van dit bedrag bijeen te
halen. Met uw steun!

U kunt uw bijdrage overmaken via de site: https://
vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/dalit-vrouwen
of door uw gave bij de kerkdeurcollecte met Halfvasten.

11 VASTENTIPS VAN PAUS FRANCISCUS

