NIEUWSBRIEF 75
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

GELOOFSGESPREK MET EEN OPDRACHT
Iedere zondag is er voor de wekelijkse eucharistieviering
op de televisie een geloofsgesprek. Ik probeer hier altijd
naar te kijken en als dit niet lukt dan kijk ik het altijd terug. Laatst was het geloofsgesprek met onze eigen bisschop. Hierin herhaalde hij zijn paasboodschap: "Ga
erop uit, wees niet bang, ga naar je eigen Galilea". Met
dit laatste wordt bedoeld dat je in je eigen omgeving de
Heer kunt ontmoeten. En als het goed is dan doet elke
ontmoeting wel iets met je. Zeker de ontmoeting met de
Heer. Zo hoorden we dat Maria, na de boodschap dat zij
de Moeder van de Heer zou worden, op weg ging naar
haar nicht Elisabeth. De vrouwen bij het graf op Paasmorgen kregen de opdracht om naar de leerlingen te
gaan met de boodschap dat Hij verrezen was. En de
apostel Tomas beleed zijn geloof door de ontmoeting
met de verrezen Heer.
Ook wij kunnen niet stil blijven zitten als wij de Heer ontmoet hebben. We moeten erop uit naar de mensen toe.
Dit is nog altijd het belangrijkste. We mogen en kunnen
wel gebruik maken van de communicatiemiddelen die
wij tegenwoordig hebben, maar deze moeten het doen
met de tweede plaats. Een persoonlijk contact werkt nog
altijd het beste. Onze Paus heeft dit eens verwoord door
te zeggen dat wij de geur van de ons toevertrouwde
schapen moeten opsnuiven. En misschien ook wel aannemen. Als we er niet op uitgaan dan kan het gebeuren
dat wij geurenblind worden. We worden zo gewend aan
onze eigen geuren dat ze onszelf niet meer opvallen.
Maar het kan nog erger door de geur van onze schapen
niet te kennen. Met andere woorden dat we de noden,

de vreugde en het verdriet van onze medemens niet
zien.
Daarom, volgens onze bisschop, moeten we erop uit.
Dit hoeft niet met de Bijbel
en de rozenkrans in de
hand. Gewoon naast de
mensen gaan staan en kijken wat je doen kunt. Als je
een mens benadert dan
volgt er als vanzelf een
"geloofsgesprek".
Hierbij
mag de ander best zien
waar wij staan. Hier denk ik
aan het televisieprogramma: 'sterren op het doek'. Drie kunstenaars maken een
portret van een persoon. Ieder doet dat op zijn eigen
wijze. Zo mag het 'portret' van onze Heer doorheen ons
oplichten. En ook hier geldt: ieder op zijn eigen wijze.
Zo mogen wij steentje voor steentje meebouwen aan
Gods' Rijk. Het beeld van 'Lego masters' komt mij hierbij
voor ogen. Met lego bouwen duo's de mooiste creaties.
Iedereen gebruikt hierbij zijn eigen fantasie en kundigheid. Uiteindelijk is het de jury die moet kunnen zien wat
het 'bouwwerk' voorstelt. Zo mogen ook anderen zien
waar wij ons leven op bouwen.
De allereerste stap is naar de ander toegaan, aandacht
voor de ander hebben, luisteren en… de rest komt dan
wel vanzelf. Als wij maar contact (blijven) hebben met
de levende Heer en erop uitgaan.
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 2 mei: 5e zondag van Pasen
11.00u: Gest Jrd pastoor Arnold Tummers

collecte voor het onderhoud van de kerk
Misdienaar: Krista
Maandag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus, apostelen
08.40u: Rozenhoedje
09.00u: voor de eenheid onder de bisschoppen
Dinsdag 4 mei:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor alle oorlogsslachtoffers
Vrijdag 7 mei:
08.40u: Rozenhoedje
09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus
Zondag 9 mei: 6e zondag van Pasen
11.00u: Zeswekendienst Jan Verwijlen + Nettie Verwijlen
-Maessen (verjaardag) ~ Gest Jrd Anny Frenkenvan Melick ~ Gest Jrd Bernard Heijmen en Toos

10,-

Heijmen-Verlaan

Misdienaar: Krista
ROZENHOEDJE
In de meimaand bidden we op de weekdagen vóór de H.
Mis het rozenhoedje. In
Maasbracht is dat op
maandag en vrijdag om
08.40u en op dinsdag om
18.40u; in Brachterbeek op
woensdag om 18.40u. U
bent van harte uitgenodigd
om mee te bidden! Intenties zijn er genoeg: om een
spoedig einde van de coronacrisis; voor onze zieken; voor mensen onderweg, voor overledenen, en
noem maar op.
We kunnen altijd de voorspraak inroepen van Maria.
Zij zal onze gebeden overbrengen naar haar Zoon,
de Middelaar tussen God
en ons.

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 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

collecte voor het onderhoud van de kerk
Woensdag 5 mei:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in de kerk
Zondag 9 mei: 6e zondag van Pasen
09.30u: voor allen die lijden onder de coronacrisis

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 1 mei: 5e zondag van Pasen
19.15u: Gest Jrd Jo en Roos van Daal-Heijnen

Collecte voor het onderhoud van de kerk

Zaterdag 8 mei: 6e zondag van Pasen
19.15u: Gest Jrd Joep Vaessen en Bets Vaessen-de
Bruijn ~ Gest Jrd Gertruda Verboeket, Gerardus
Wassenberg en ouders ~ Gest Jrd ouders Verboeket-Berben

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
e

Donderdag 6 mei:

Zaterdag 1 mei: 5 zondag van Pasen

18.40u: Marianoveen

18.00u: Elisabeth Seegers

19.00u: H. Mis in de kapel op de Brandt

Collecte voor het onderhoud van de kerk

Zaterdag 8 mei: 6e zondag van Pasen
18.00u: Gest Jrd Thieu van Helden en Maria Bongers

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 2 mei: 5 zondag van Pasen
11.00u: Mia en Miel Beunen-Maessen

collecte voor het onderhoud van de kerk
Zondag 9 mei: 6e zondag van Pasen
11.00u: voor allen die lijden onder de coronacrisis
SAMENZIJN
het kunnen zijn
in elkaars gezelschap
is zich veilig
en geborgen voelen
bij Moeder Maria
het is dagelijks

tot Haar komen
om te bidden
en te delen
van het heden
dit geeft verlichting
en elke samenkomst
is een geschenk
dat me dierbaar
toe mag vallen
het voelt bevoorrecht
dit te kunnen
ervaren bij Maria
(Jan van Wijk)

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.
BLOEMENKRANSEN BIJ KAPELLEN
EN WEG- EN VELDKRUISEN
Vanaf de oprichting van de "Stichting Kruisen en kapellen
Maasgouw" hebben verschillende vrijwilligers van de
stichting in de meimaand tal van weg- en veldkruisen, in
enkele gevallen ook kapellen, versierd met bloemenkransen.
Dat versieren was en is geen
vrijblijvende bezigheid en al
helemaal geen folklore (wat we
in de wandelgangen wel eens
horen). Het is niet voor niets dat
eeuwenlange tradities ook anno
2021 nog steeds gekoesterd en
gewaardeerd worden. De verering van Maria, met name in
de meimaand, is iets waarmee
veel Limburgers groot geworden zijn. Ouderen onder ons
herinneren zich ongetwijfeld de
rondgang door de hele provincie die bisschop Lemmens in de
jaren vijftig met de Onze Lieve
Vrouw Sterre der Zee maakte.
We kunnen ons nog allemaal in
de herinnering halen hoe in
vroeger tijd toen de mannen
nog hoeden of petten droegen, de mannen bij het passeren van een kerkgebouw of een wegkruis even devoot de
hoed of pet afnamen. In de versiering van de kruisen vragen we indirect aandacht voor het behoud van deze traditie, maar staan we ook stil bij de rol van haar Zoon.
Juist in deze voor iedereen moeilijke en onwezenlijke periode van noodgedwongen vrijheidsbeperking vinden we
geestelijke en morele steun en troost in handelingen waar
we in het gejaagde dagelijkse bestaan misschien minder
oog voor hebben gekregen.
Vanuit de Stichting Kruisen en kapellen Limburg vernamen we vorig jaar de noodkreet dat mogelijk het versieren
van weg- en veldkruisen achterwege zou blijven. Niets
bleek minder waar. Toegegeven, daar waar het optuigen
van kruisen het resultaat is van een samenwerking van
mensen (heemkundeverenigingen, werkgroepen, comités)
werden de activiteiten vorig jaar noodgedwongen stilgelegd dan wel op een andere wijze ingevuld.
Het deed ons goed te constateren dat vorig jaar ondanks
de beperkingen diverse kapellen en kruisen in de gemeente met bloemenkransen zijn versierd (op individuele basis).
Hopelijk kan in 2021 de traditie worden voortgezet.

Namens de Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw,
Lei Peeters, Jac Hannen

KERK IN NOOD: 1 OP 3 LANDEN
SCHENDT GODSDIENSTVRIJHEID ERNSTIG
In Rome werd het 15e rapport "Vrijheid van Godsdienst
in de Wereld 2021" van de pauselijke stichting "Kerk in
Nood" voorgesteld. Dat maakt duidelijk dat de godsdienstvrijheid in 1 op de 3 landen ernstig wordt geschonden. Tussen 2018 en 2020 werd dit fundamentele recht in 62 (31,6 %) van de 196 landen niet geëerbiedigd. In 26 landen wordt de bevolking geconfronteerd met ernstige vervolging. In 95 procent van deze
landen is de situatie tijdens de voorbije vier jaar zelfs
verslechterd.

Sterke radicalisering in Afrika

De meest opmerkelijk trend is de sterke radicalisering
op het Afrikaanse continent, met name in Afrika ten
zuiden van de Sahara en in Oost-Afrika. In deze landen vindt een spectaculaire stijging plaats van de aanwezigheid van jihadistische groeperingen. Van de negen landen die voor het eerst vermeld worden bij de
staten met flagrante schendingen van de godsdienstvrijheid, bevinden er zich zeven in Afrika: Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, de Comoren, de DR Congo,
Mali en Mozambique, al is de godsdienstvrijheid ook in
de Aziatische landen Maleisië en Sri Lanka sterk verslechterd. Vandaag wordt 42% van alle Afrikaanse
landen geconfronteerd met schendingen van de godsdienstvrijheid – inclusief extreme vervolging zoals massamoorden zoals recent nog in Burkina Faso en Mozambique.
Maar de radicalisering treft niet alleen het Afrikaanse
continent. Het rapport onthult de opkomst van transnationale islamistische netwerken die zich uitstrekken
van Mali tot Mozambique in Afrika ten zuiden van de
Sahara tot de Comoren in de Indische Oceaan en tot
de Filippijnen in de Zuid-Chinese Zee, met als doel
een zogenaamd transcontinentaal kalifaat te stichten.

Digitale technologie bevordert geloofsvervolging

Het rapport belicht nog een tweede, belangrijke nieuwe
trend: het misbruik van digitale technologie, cybernetwerken en massasurveillance op basis van kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenningstechnologie. Dat resulteert in een versterking van de controle
en discriminatie in enkele van de landen, die op het
gebied van de godsdienstvrijheid toch al tot de slechtste leerlingen van de klas behoorden. De trend is
meest manifest duidelijk in China, waar de almachtige
Communistische Partij religieuze groepen onderdrukt
met behulp van 626 miljoen bewakingscamera's en
smartphonescanners.

Bron: Kerk in Nood

