NIEUWSBRIEF 72
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

DE ONGELOVIGE TOMAS

Op de zondag na Pasen wordt het evangelie gelezen
van de "ongelovige Tomas". Tomas is voor velen nog
altijd het prototype van mensen die het moeten stellen
met het getuigenis van anderen. Mensen zoals wij dus.
Bovendien staat hij bekend als nuchter, zakelijk. Maar
ook als de twijfelaar, iemand die moeilijk de sprong
waagt, die altijd zekerheid zoekt.
Voor mij is Tomas nog meer een voorbeeld van hoop.
Dat hij als twijfelaar bekend staat, blijkt uit zijn manier
van reageren op het nieuws van de apostelen dat zij
Jezus hadden gezien, in levende lijve, echt! En dat kon
Tomas niet aanvaarden. "Dat zal wel een collectieve
droom geweest zijn, een hallucinatie!" Dan zie je en hoor
je immers wat je in stilte wenst... Of was hij diep ontgoocheld door wat er met Jezus gebeurd
was? Wellicht had hij zich een ander
einde voorgesteld, een happy end.
Was het wel mogelijk dat iemand uit
de dood verrezen was en weer leefde?
En toch... Als Jezus nog eens zou
verschijnen, dan wou hij erbij zijn.
Vaststellen: waar of niet waar...?
Hoopte Tomas dan toch, tegen alle
hoop in? Je weet maar nooit. Het
moest eens waar zijn... Dus: afwachten... Wachten... maar liefst niet al te
lang. Want van Jezus had hij al zo
veel gezien. Het onmogelijke eerst.
En acht dagen na Pasen was hij weer

bij de anderen. Nood aan elkaar geneest soms. Wie
weet...
En dan was het zo ver. "Eerst zien en dán geloven",
moet Tomas gedacht hebben. En dan ziet hij Jezus. Hij
wil Hem aanraken, voelen, zeker zijn! Wij zouden nu
zeggen: wetenschappelijk vaststellen. Nu is aanraken
misschien wel niet vereist voor de wetenschap... maar
wonden aanraken, voelen, zien, betasten... daar kan
niets tegenop. Tomas deed het. Omdat hij ermee geconfronteerd werd. Hij kon er niet naast kijken. Het waren die onmiskenbare wonden in handen en zijde: Jezus' wonden. Herkenbaar. Wonden tekenen een mens.
Voor het leven. Wonden horen er ook bij. Zij maken een
mens tot wie hij is. Een gekwetste of zieke mens roept
doorheen zijn wonden om herkenning, om medelijden,

om genezend aanraken, om erbij zijn, verzorgen, helen.... Wonden spreken. Wie daarop ingaat, is verkocht.
Tomas was verkocht. "Mijn Heer en mijn God!..." Meer
kon hij niet zeggen. Weg alle twijfels. Zo was het goed!
Zo moest het blijven. En zo zal het altijd blijven. Jezus
leeft! Een grote rust kwam over hem. Hij vroeg niet meer
om wetenschappelijke zekerheid. Hij had genoeg aan de
hoop, het vertrouwen dat het leven de dood overwint.
Jezus had het bewezen. En in die rust van het hart hoorde hij "Vrede!" wensen. Vrede! Ook als wonden zo diep
zijn dat je er je hand kon in leggen. Geen vragen meer
naar "waar of niet waar?"
Hij had nu zekerheid. De wonden hadden hem gedwongen te geloven. Maar die zekerheid bracht nieuwe vra-

gen mee. Hoe moet het nu verder? Wat verwacht de
verrezen Heer van hem? Van de groep? Van ons?
De Handelingen van de apostelen vertellen ons de
droom, het verlangen, het ideaal van de eerste christenen. Een beetje overtrokken wellicht. Zoals elk ideaal.
Maar ze hadden weer de weg gevonden die Jezus hun
had voorgeleefd. En Tomas deed mee, met zijn groot
geloof, met zijn hervonden enthousiasme. Samen met
de andere apostelen. Het evangelie uitdragen. Enthousiast, vastberaden, radicaal. Ook dat is Tomas! Iemand
naar wie we kunnen opkijken, die ons geruststelt: je mag
twijfelen, zoeken naar zekerheid. Maar altijd de hoop
blijven koesteren dat leven bij God geen einde kent!
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 11 april: Beloken Pasen — zondag van de goddelijke barmhartigheid

19.00u: voor de zieken

11.00u: Jrd Mia Buts-Kessels ~ Leo Stelten (verjaardag)

09.00u: ter ere van O.L. Vrouw

Misdienaar: Krista

Zondag 18 april: 3e zondag van Pasen

Maandag 12 april:

11.00u: Nettie Verwijlen-Maessen (C) ~ Jac en Liny
Houben (C)

09.00u: voor de ouders die hun kinderen laten dopen
Dinsdag 13 april: H. Martinus I, Paus en martelaar

Vrijdag 16 april: H. Bernadette Soubirous, maagd

Misdienaar: Krista

18.40u: Rozenhoedje

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 11 april: Beloken Pasen — zondag van de goddelijke barmhartigheid
09.30u: Gest Jrd Lies Mestrom-Linssen ~ Gest Jrd Peter
en Maria Linssen-Wilms
Woensdag 14 april:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in de kerk
Zondag 18 april: 3e zondag van Pasen
09.30u: Gest Jrd Wim Jochems, Toos Saes en overleden

ouders

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 10 april: Beloken Pasen — zondag van de
goddelijke barmhartigheid
19.15u: Voor zieken en eenzamen

Zaterdag 17 april: 3e zondag van Pasen
19.15u: Gest Jrd Jan en Mia Smits-Peeters ~ Gest Jrd
Joos en Lena Geurts-Boonen

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 10 april: Beloken Pasen – Zondag van de
goddelijke Bramhartigheid
18.00u: Gest Jrd overleden familie Stassen-Schulpen
~ Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh
en zoon Albert ~ Harie Jonk en Maria Jonk-

van der Sterren
Zaterdag 17 april: 3e zondag van Pasen
18.00u: overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Gest
Jrd Wim Smetsers

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 18 april: 3e zondag van Pasen

Zondag 11 april: Beloken Pasen – Zondag van de goddelijke Bramhartigheid

11.00u: voor de vervolgde christenen

11.00u: om het behoud van het geloof in onze streken
MET U ZIJN ER GEEN VERTEN MEER

(Felix Timmermans)

Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,

geen grenzen en geen muren;
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn!
Hoe kan het leven Hemel zijn,
met U, o kern van alle leven!

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.
RESTAURATIE BEELDEN
Op 18 maart werden de beelden van de H. Ambrosius en
de H. Augustinus naar het restauratieatelier "SRAL" in
Maastricht gebracht. Daar zullen ze door de heer Arnold
Truijen (foto) grondig gerestaureerd worden om daarna
een plaats te krijgen in de Gertrudiskerk in Maasbracht.
De kosten van de restauratie (ca. € 26.000)
worden
grotendeels
vergoed door subsidies
van de provincie Limburg, de gemeente
Maasgouw, het Prins
Bernhard Cultuurfonds
en een aantal sponsoren uit onze eigen gemeenschap.
Er is nog een klein tekort op de begroting.
Wie dus nog wil sponsoren kan een gift overmaken op rekeningnummer NL31 RABO

0130901482 van parochie H. Gertrudis o.v.v.
"restauratie beelden".

MARIA IS ALTIJD BIJ IEDER DIE ZICH ALLEEN EN
VERLATEN VOELT
In zijn catechese over het gebed tijdens de algemene audiëntie van woensdag 24 maart 2021 had paus Franciscus
het over bidden in verbondenheid met Maria.
Hij zei o.a.:

De Middelaar

Christus is de Middelaar, de brug die we gebruiken om
ons tot de Vader te richten. Hij is de enige Verlosser. Er
zijn geen medeverlossers naast Christus. Hij is bij uitstek
de Middelaar. Elk gebed dat we tot God richten, gebeurt door Christus, met Christus en in Christus en wordt
verhoord door zijn voorspraak.
De andere oriëntatiepunten die de christen voor gebed en
godsvrucht aanwendt krijgen zin en waarde door de enige
bemiddeling van Christus, op de eerste plaats de Maagd
Maria, de moeder van Jezus.

Dienstmaagd

Dit is de rol die Maria vervuld heeft tijdens heel haar aardse leven en die zij altijd blijft vervullen: de nederige dienstmaagd van de Heer zijn, niets meer. In de evangelies lijkt
zij op een bepaald punt te verdwijnen. Maar op de beslissende momenten keert zij terug, zoals in Kana, toen de
Zoon, dankzij haar zorgende tussenkomst, zijn eerste teken deed. En later op Golgota, aan de voet van het
kruis.

Moeder, niet medeverlosser

Jezus heeft het moederschap van Maria verruimd tot
heel de Kerk toen Hij haar, alvorens te sterven op het
kruis, de geliefde leerling toevertrouwde. Vanaf dat
ogenblik zijn wij allen onder haar mantel geplaatst. De
madonna als Moeder aan wie Jezus ons heeft toevertrouwd, omsluit ons allen. Als Moeder, niet als godin,
niet als medeverlosser. Wel als Moeder.

Moeder van God

We bidden tot haar met woorden uit de evangelies: "vol van
genade", "gezegend onder de
vrouwen". Van het Weesgegroet ging ook de titel deel uitmaken "Theotokos", Moeder
van God. Na de lofprijzing volgt
het smeekgebed: we vragen
aan Moeder voor ons zondaars
te bidden, dat zij met haar tederheid voor ons zou bemiddelen, nu en in het uur van onze
dood. Nu, in de concrete situaties van het leven en aan het einde. Dat zij ons – als
Moeder, als eerste leerlinge – zou begeleiden bij de
overgang naar het eeuwig leven.
Maria is altijd aanwezig bij het hoofkussen van haar
kinderen die deze wereld verlaten. Als iemand zich
alleen en verlaten voelt, dan is zij de Moeder, de nabije, zoals ze bij haar Zoon was toen allen Hem hadden verlaten.
Maria was en is aanwezig in deze dagen van pandemie, dichtbij de mensen die spijtig genoeg hun aardse
tocht hebben beëindigd in afzondering, zonder de
steun van de nabijheid van hun geliefden. Maria is er
altijd, ons nabij, met haar moederlijke tederheid.

De vrouw van het "ja"

Gebeden tot haar gericht zijn niet vruchteloos. De
vrouw van het ja, die met bereidheid de uitnodiging
van de engel heeft beantwoord, beantwoordt ook onze
smeekbeden, hoort onze stemmen, ook die welke in
het hart blijven opgesloten, die niet de kracht hebben
naar buiten te komen maar die God beter kent dan
wijzelf. Ze aanhoort ze als Moeder.
Zoals en meer nog dan elke goede moeder, staat Maria ons bij in gevaren.
Zij is om ons bezorgd ook als wij opgeslorpt worden
door onze zaken en de zin voor de weg verliezen.
Wanneer we niet slechts onze gezondheid in gevaar
brengen maar ook ons heil. Maria is er om voor ons te
bidden. Te bidden voor wie niet bidt. Om te bidden met
ons. Waarom? Omdat zij onze Moeder is.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc
(bron: Kerknet.be)

