NIEUWSBRIEF 74
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

ROEPINGENZONDAG
Op zondag 25 april viert de R.K.-Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze
dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van
dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op.
"En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone
leven iets bijzonders verwezenlijkt", zegt de paus.
God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende
Hij een vaderhart. "De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn
tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de
hoop te versterken", schrijft paus Franciscus.

Thema in Nederland

In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit
jaar: "Wees niet bang, kom dichterbij". Wereldwijd wordt
op deze dag in kerken en kloosters speciaal gebeden
voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en
het religieuze leven.

Paus Franciscus in zijn boodschap voor roepingenzondag

Ik denk dan ook graag aan de heilige Jozef, hoeder van
Jezus en de Kerk, als beschermer van de roepingen. Uit
zijn bereidheid om te dienen komt immers zijn zorg bij
het beschermen voort: "Hij stond op en week in de nacht
met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit" (Mat. 2,
14), zegt het evangelie, dat hierbij wijst op zijn snelheid
van reageren en de toewijding voor zijn gezin. Hij verloor
geen tijd met zich het hoofd te breken over wat niet ging,
en gaf zo alle tijd aan degenen die aan hem waren toe-

vertrouwd. Deze attente en dienstvaardige zorg is het
teken van een geslaagde roeping. Het is het getuigenis
van een leven dat geraakt is door Gods liefde. Wat een
mooi voorbeeld van christelijk leven geven wij, wanneer
wij niet hardnekkig onze ambities najagen en ons niet
laten verlammen door nostalgische ideeën, maar de
zorg op ons nemen voor hetgeen de Heer door middel
van de Kerk aan ons toevertrouwt! Dan stort God zijn
Geest, zijn creativiteit over ons uit; en bewerkt wonderen, zoals bij Jozef.

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 25 april: 4e zondag van Pasen – Roepingenzondag

10,-

Zondag 2 mei: 5e zondag van Pasen
11.00u: Gest Jrd pastoor Arnold Tummers

collecte voor het onderhoud van de kerk

11.00u: voor roepingen

Kerkdeurcollecte Priesteropleiding Bisdom

Misdienaar: Krista

Misdienaar: Krista

OVERLEDEN

Maandag 26 april: H. Fidelis van Sigmaringen, priester
en martelaar

Op 9 april overleed onze parochiane Lies Wilms-Dierx
van de Emmalaan in het zorgcentrum St. Jozef in Wessem. Zij werd 94 jaar. Moge God haar doen delen in de
vreugde van de verrijzenis en het eeuwig leven. Wij bidden om troost voor haar kinderen en kleinkinderen.

09.00u: voor de vervolgde christenen
Dinsdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor de Kerk in Europa
Vrijdag 30 april: H. Pius V, Paus
09.00u: voor paus en bisschoppen

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
e

collecte voor het onderhoud van de kerk

Zondag 25 april: 4 zondag van Pasen – Roepingenzondag

Kom, volg Mij.

09.30u: Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven

Ik zal u vissers van mensen maken!

kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom
Woensdag 28 april: H. Petrus Chanel, priester en martelaar
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in de kerk
Zondag 2 mei: 5e zondag van Pasen
09.30u: Gest Jrd Peter en Maria Linssen-Wilms en familie ~ Rector Hendrix en onze oorlogsslachtoffers
~ pastoor Jozef Linssen en familie

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 24 april: 4e zondag van Pasen – Roepingenzondag

Zaterdag 1 mei: 5e zondag van Pasen

19.15u: Gest Jrd Leo Wijers en Liza Hulsbosch ~ overledenen van de familie Theunissen-Peeters

Collecte voor het onderhoud van de kerk

19.15u: Gest Jrd Jo en Roos van Daal-Heijnen

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom

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 1 mei: 5e zondag van Pasen

Zaterdag 24 april: 4e zondag van Pasen – Roepingenzondag

18.00u: Elisabeth Seegers

18.00u: Jrd Har Rutten ~ Gest Jrd Piet en Margriet Vinken-Gielen

Collecte voor het onderhoud van de kerk

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom

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 25 april: 4e zondag van Pasen – Roepingenzondag
11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor
voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom
Zondag 2 mei: 5e zondag van Pasen
11.00u: Mia en Miel Beunen-Maessen

Collecte voor het onderhoud van de kerk

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.
LORETO-KAPEL TERGOUWEN
De kapel van Tergouwen heeft een lange geschiedenis en
is voor veel Bekenaren heel belangrijk. Normaal is er op
iedere woensdagavond een H. Mis. Helaas kan dat vanwege de coronamaatregelen op dit moment niet doorgaan
en is de H. Mis in de kerk. Toch hopen we binnen afzienbare tijd weer in de kapel samen te komen op woensdag
om het Rozenhoedje te bidden en de Eucharistie te vieren.
Binnenkort wordt het ook mogelijk om de kapel overdag
(gedeeltelijk) open te stellen, zodat de mensen die dat
willen er een kaarsje kunnen aansteken en bidden voor
hun intenties. Daartoe wordt een smeedijzeren hekwerk
gemaakt en zodra dat helemaal af is en geplaatst wordt
zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

ANNAKAPEL OHÉ EN LAAK
Dit jaar bestaat de Annakapel in Ohé en Laak 125 jaar.
De eerste Annakapel dateert van vóór 1631. In januari
1896 werd deze afgebroken vanwege haar ongunstige
ligging. Er werd een nieuwe kapel gebouwd die werd
ingezegend op 26 juli 1896, de feestdag van de heilige
Anna. Boven de ingang werd het St. Annabeeld geplaatst. Daaronder staat de tekst: "De weldoeners hebben met milde vrijgevigheid blijde deze kapel gebouwd
ter ere van St. Anna".
Het verhaal dat bij de kapel hoort vertelt de volgende
legende:
Anna kon geen kinderen krijgen. Daarom verliet haar
man Joachim haar. In de tuin bad zij tot God voor het
krijgen van een kind en om de terugkeer van Joachim.
Een engel verscheen haar en vertelde dat haar gebed
verhoord zou worden. Zij baarde een gezonde, heel
bijzondere dochter. Kort daarop keerde Joachim terug
naar huis. Ze noemden hun dochter Maria.
Anna is dus de moeder van Maria en de "oma" van
Jezus.
Hoe we dit jubileum dit jaar kunnen vieren is nog niet
heel duidelijk. Het zal afhangen van de coronamaatregelen.

