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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
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

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021
Tegen de tijd dat u dit leest, draait de verkiezingscampagne voor de 2e Kamer op volle toeren. Ik hoop dat u
gaat stemmen, want dat is niet alleen uw democratisch
recht, maar eigenlijk ook uw plicht. Het afgelopen coronajaar is voor iedereen een ramp geweest. De regeringspartijen hebben hun best gedaan om de crisis te
beheersen, maar natuurlijk is niet iedereen tevreden
over hun werk. Hadden ze meer moeten doen? Of misschien juist minder? Iedereen heeft er wel een mening
over. En die meningen worden vaak met schelden en
schimpen gedeeld op de sociale media. Als je dat allemaal leest, schaam je je soms en denk je bij jezelf:
"Leven wij nu in een beschaafd land? Of is ons niveau
van communiceren zo laag dat we onze toevlucht moeten zoeken in vaak ongefundeerd geroep en getier?"
Bij de verkiezingen heb je de
mogelijkheid om
op een beschaafde manier je mening te geven en
je stem uit te
brengen op een
partij of een persoon waarvan je
denkt dat die het beste de belangen van alle inwoners
van Nederland zal behartigen. Ik schrijf bewust van
"alle" inwoners van Nederland. Want in de politiek gaat
het over het algemeen welzijn en niet alleen over particuliere belangen van kleine groepjes.

Zelf mag ik niet deelnemen aan de verkiezingen – ook al
woon ik al 45 jaar in Nederland – maar ik ben een Belg.
Goed geïntegreerd in Nederland, maar ook af en toe
nog heel verbaasd over de politiek. Een land met bijna
17,5 miljoen inwoners, waarvan heel wat "immigranten".
Maar ook een land met maar liefst 37 partijen die dingen
om de gunst van de kiezer. Het lijkt er soms op dat ieder
die een mening heeft een politieke partij kan oprichten
om dan bij de verkiezingen helemaal de mist in te gaan
of – als ze toch een paar zetels krijgen – op korte tijd ten
onder gaan aan interne onenigheid. Heel wat van die
partijtjes dienen een particulier belang, maar zijn niet of
nauwelijks begaan met het algemeen belang. Jammer…
en verspilling van energie.
"Stemadvies" geven wil ik niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen gaan stemmen en dat ze niet alleen
naar de "poppetjes" kijken, maar ook naar de partijprogramma's en dat ze kiezen voor partijen die het algemeen welzijn dienen en vooral dat van de zwakken: de
ouderen, de zieken, de ongeboren kinderen, de mensen
met een beperking, de migranten, maar ook: de mensen
in de zorg, de slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel, de werkelozen, de kinderen, de mensen in het onderwijs en noem maar op.
Pastoor L. Creemers

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 14 maart: 4e zondag van de Vasten

Vrijdag 19 maart: H. Jozef, bruidegom
van de H. Maagd Maria

11.00u: kerkdeurcollecte voor de Vastenactie

09.00u: ter ere van Sint Jozef

Gest Jrd Piet en Ida Beckers-Moors
Maandag 15 maart:
09.00u: voor de overledenen aan wie niemand meer
denkt
Dinsdag 16 maart:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor de politieke leiders

Zondag 21 maart: 5e zondag van de Vasten
11.00u: Jrd Piet Heuts en en overledenen
van de familie Heuts ~ Nettie
Verwijlen-Maessen (C) ~ Jac en
Liny Houben (C) ~ Jrd Franz
Dedrog ~ Maria Kreuze-Hurkens

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 21 maart: 5e zondag van de Vasten

Zondag 14 maart: 4e zondag van de Vasten

09.30u: Gest Jrd Margaretha Linssen en overleden familie ~ Jrd Iet Snijders-Knoben ~ Jrd Jac Mestrom

09.30u: kerkdeurcollecte voor de Vastenactie
Voor het welslagen van de Vastenactie

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 13 maart: 4e zondag van de Vasten
19.15u: Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie
Voor het welslagen van de Vastenactie
Zaterdag 20 maart: 5e zondag van de Vasten
19.15u: Voor onze zieken

OVERLEDEN
Op 2 maart overleed, gesterkt door de Ziekenzalving,
onze parochiane Toos Verstraeten-Kempkens van zorgcentrum "de Maartenshof" in Linne. Ze stierf op haar 95 e
verjaardag. Bidden we voor haar zielenrust en vragen
we de Heer om troost en sterkte voor hen die achterblijven.

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 20 maart: 5e zondag van de Vasten

Zaterdag 13 maart: 4e zondag van de Vasten

18.00u: Gest Jrd Pierre en Maria Francot-van Kerkom ~
overleden familie Hendrik Seegers-Rutten

18.00u: Kerkdeurcollecte voor de Vastenactie
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

Zondag 21 maart: 5e zondag van de Vasten

Zondag 14 maart: 4e zondag van de Vasten

11.00u: Jrd Sjra en Corrie Beunen-Knarren, Sef Beunen
en alle overledenen van de familie BeunenKnarren

11.00u: kerkdeurcollecte voor de Vastenactie
Zeswekendienst Lène Welp-Sleuters ~ Gest
Jrd Jaardienst Hendrik Hubert Mofers en Elisabeth Omloo

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.

PAUS FRANCISCUS

van Josephine, een vrouw van 42, kleurrijk gekleed. "In
het dorp hebben we een fijn leven met elkaar, buiten
het dorp zijn we niets. We zijn nog minder dan een
mens."
Dalits worden ook "onaanraakbaren" genoemd. Ze
worden door andere kasten als de minste mensen beschouwd, en zoals het woord al zegt, raken deze kasten de Dalits niet aan. De Dalits geloven zelf ook dat
ze de mindere zijn. Hun hele leven lang weten ze niet
beter. Bij tempels worden ze niet toegelaten en menig
weg wordt versperd.
Liefde voor het christendom is bij de Dalits ontstaan
omdat christenen hen wél aanraakten.

Onmogelijke Paasviering

In zijn encycliek "Fratelli tutti" ("Allen broeders") van 4 oktober 2020 dringt paus Franciscus er bij alle mensen van
goede wil op aan om wereldwijde broederschap te bevorderen door dialoog en de liefde voor de naaste boven eigenbelang te plaatsen. Hij haalt daarbij onder meer het
voorbeeld aan van Sint Franciscus, die ten tijde van de
Kruistochten naar Egypte reisde om te pleiten voor vrede
en dialoog. Hij was daarbij niet uit op een discussie of het
opleggen van een visie, "maar hij verspreidde gewoon de
liefde van God. Zo werd hij een vader voor iedereen en
inspireerde hij het visioen van een broederlijke samenleving", aldus de paus.
De coronapandemie laat volgens hem zien hoezeer mensen bouwen op schijnveiligheid en dat alleen nauwe internationale samenwerking een effectief antwoord kan geven
op de crisis. Hij wijst in dat kader onder meer op de schadelijke consequenties van het egoïstische financiële gewin
waaraan op talloze manieren miljoenen mensenlevens
worden geofferd. Hij spreekt onder meer over de wegwerpcultuur, grootschalige mensenhandel, uitbuiting en
buitensluiten van medemensen alsof zij 'barbaren' en
'rovers' zijn.
Opvallend is ook zijn scherpe aanval op de vijandschap
die via de moderne communicatiemiddelen wordt gevoed.
"In de wereld van vandaag is het gevoel te behoren tot
een grote menselijke familie aan het vervagen, en lijkt de
droom van samenwerking voor rechtvaardigheid en vrede
een verouderde utopie", schrijft hij. De paus ageert tegen
"een geglobaliseerde onverschilligheid", terwijl we niet
beseffen "dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten."
Maar vooral internet biedt ook enorme mogelijkheden voor
ontmoeting en solidariteit. Het is "een geschenk van God",
aldus Franciscus. Het is echter noodzakelijk ervoor te zorgen dat internet en andere moderne communicatiemiddelen ons richten op de ontmoeting met anderen, op waarheid, dienstbaarheid, nabijheid en het algemeen welzijn.
We kunnen niet "een digitale wereld accepteren die is ontworpen om onze zwakte uit te buiten en om het slechtste
in mensen naar boven te halen."
ONZE VASTENACTIE:
STEUN VOOR DALIT-VROUWEN

"Het recht om het eigen geloof te mogen naleven"

Dalits vormen de groep
onderaan
de
maatschappelijke ladder. Ze
zijn buiten het kastensysteem gesloten en
hebben geen positie in
de Indiase maatschappij.
Geëmotioneerd vloeien
de woorden uit de mond

Recent is er wreed opgetreden tegen de katholieke
Dalits. Dat gebeurde door mensen uit omliggende dorpen die van een andere kaste zijn. Ze maakten het
vieren van Pasen onmogelijk. Vrouwen werden geslagen en kleding werd van hun lijf getrokken.
De angst binnen de gemeenschap neemt toe. "Ik weet
niet waar het naartoe gaat. We hebben een jaar ons
geloof niet kunnen uitoefenen op de voor ons zo belangrijke plek."

Wens voor een harmonieuze samenleving

"Voor de toekomst wil ik dat mijn kinderen in een harmonieuze samenleving worden opgevoed, zonder haat
en verschillen tussen de diverse godsdiensten die ons
land rijk is."
In de gemeenschap is er een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Mannen verdienen twee keer zoveel
voor hetzelfde werk. Daarnaast voeren de vrouwen
buiten het lichamelijke werk op het land ook nog alle
huishoudelijk taken uit. Josephine: "Het is wat het is,
maar echt blij ben ik er niet mee."
Het grootste geluksmoment vinden de vrouwen in de
dagelijkse gebeden. Bidden doen ze in de kerk, die
dagelijks is geopend. De gebeden geven hun kracht en
vertrouwen. Ze denken dan niet aan de dagelijkse
moeilijkheden.

(uit een verslag van Mensen met een Missie)

U kunt de Vastenactie steunen door deel te nemen aan
de kerkdeurcollecte van 13/14 maart of door uw bijdrage over te maken via de site:
https://
vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/dalit-vrouwen
Of: u kunt deze QR-code scannen
en betalen met uw bank-app:

19 MAART: SINT JOZEF
Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het uitroepen
van de heilige Jozef tot beschermheilige van de universele
Kerk schreef Paus Franciscus de apostolische brief "Patris
Corde" (met het hart van een vader). Dit jaar 2021 is door
de Paus ook uitgeroepen tot jaar van de heilige Jozef.
Hieronder een gedeelte uit die brief:

Een aanvaardende vader

Jozef aanvaardde Maria
zonder voorwaarden te
stellen. Hij vertrouwde op
de woorden van de engel.
Door de adeldom van zijn
hart is hij in staat om dat
wat hij van de wet geleerd
heeft, ondergeschikt te
maken aan de naastenliefde. Vandaag de dag, in
onze wereld waar psychologisch, verbaal en fysiek
geweld tegen vrouwen zo
evident lijkt, verschijnt
Jozef als een respectvolle
en gevoelige man. Hoewel hij niet over alle informatie beschikt, geeft hij
de voorkeur aan de goede naam, de waardigheid en het
leven van Maria. Als hij aarzelt over wat hij het best kan
doen, helpt God hem tot onderscheiding te komen.
Vaak gebeuren in ons leven dingen waarvan we de betekenis niet begrijpen. In onze eerste reactie zijn we vaak
teleurgesteld en opstandig. Jozef liet zijn bedenkingen
achterwege om het verloop van de gebeurtenissen te aanvaarden, en om ze, hoe mysterieus ze hem ook leken, te
omarmen, de verantwoordelijkheid ervoor op te nemen en
ze op die manier deel te laten uitmaken van zijn eigen geschiedenis. Als we ons niet verzoenen met onze eigen
geschiedenis zullen we niet in staat zijn de volgende stap
te zetten, omdat we altijd gegijzeld zullen blijven door onze verwachtingen en de teleurstellingen die daarmee gepaard gaan.
De spirituele weg
die Jozef ons laat
zien, is geen weg
die alles uitlegt,
maar een die aanvaardt. Alleen als
resultaat van die
aanvaarding, die
verzoening kunnen
we een glimp opvangen van een
groter verhaal, van
een diepere betekenis. Het lijkt wel
of we hier de echo
horen
van
de
hartstochtelijke
woorden van Job
wanneer hij, uitgedaagd door zijn
vrouw om in opstand te komen tegen al het kwaad dat hem overkomt,
antwoordt: Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet? (Job 2,10).
Jozef is zeker niet passief berustend, maar moedig en
vastberaden proactief. In ons eigen leven kunnen aanvaarding en verwelkoming een uiting zijn van de kracht
van de Heilige Geest. Alleen de Heer kan ons de kracht

geven die nodig is om het leven te aanvaarden zoals
het is, met al zijn tegenstrijdigheden, frustraties en teleurstellingen.
De komst van Jezus onder ons, is een geschenk van
de Vader dat ons in staat stelt om ons te verzoenen
met ons eigen levensverhaal, zelfs als we het niet helemaal begrijpen.
Of precies zoals God tegen Jozef zei: Jozef, zoon van
David, wees niet bang (Mt 1,20), zegt Hij ook tegen
ons: Wees niet bang! We moeten al onze woede en
teleurstelling opzijzetten en de dingen omarmen zoals
ze zijn, zelfs als ze niet lopen zoals wij het willen. Niet
alleen uit pure berusting, maar met hoop en moed. Op
die manier staan we open voor een diepere betekenis.
Ons leven kan op wonderbaarlijke wijze herboren worden als we de moed vinden om in overeenstemming
met het Evangelie te leven. Het maakt niet uit of alles
verkeerd uitdraaide of dat sommige dingen niet meer
opgelost kunnen worden. Zelfs in rotsachtige grond
kan God bloemen laten groeien. Zelfs als ons hart ons
veroordeelt, is Hij groter dan ons hart en weet Hij alles
(l Joh 3,20).
Ook hier komen we opnieuw dat christelijke realisme
tegen dat niets van wat bestaat afwijst. De werkelijkheid is in al haar mysterieuze onredelijkheid en complexiteit de drager van een existentiële betekenis, met
haar licht- en schaduwkanten. Zo kan de apostel Paulus zeggen: Wij weten dat voor wie God liefhebben,
alles zich ten goede keert (Rom 8,28). En de Heilige
Augustinus voegt daaraan toe: zelfs datgene wat
kwaad genoemd wordt (etiam illud quod malum dicitur). In dit grotere perspectief geeft het geloof betekenis aan elke gebeurtenis, om het even of die nu een
gelukkige of droevige ervaring is.

We mogen ook nooit denken dat geloven betekent:
gemakkelijke en geruststellende oplossingen vinden.
Het geloof dat Christus ons leerde, is veeleer het geloof dat we zien bij de Heilige Jozef. Hij zocht geen
gemakkelijkheidsoplossingen, maar keek met open
blik naar de werkelijkheid en nam zijn persoonlijke verantwoordelijkheid erin op.
De houding van Jozef moedigt ons aan om anderen
niet uit te sluiten, maar te verwelkomen en te aanvaarden zoals ze zijn, met een voorkeurliefde voor de
zwakken, omdat God ze uitkiest (cf. 1 Kor 1,27). Hij is
vader van wezen, beschermer van weduwen (Ps 68,6)
en Hij verlangt van ons dat we de vreemdeling liefhebben. Ik kan me voorstellen dat Jezus zich door de levenswijze van de Heilige Jozef liet inspireren in de gelijkenis van de verloren zoon en de barmhartige vader
(cf. Lc 15,11-32).

