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Parochiefederatie Maasbracht  

 
 Parochies  H. Gertrudis, Maasbracht  
   H. Hart van Jezus, Maasbracht 
   H. Martinus, Linne  
   H. Stephanus, Stevensweert 
    O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak 
 Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT       tel.: 0475-468250 
 mail:   info@parochiefederatie-maasbracht.nl    
 Website:  http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl 
  

PASTOOR:   L. Creemers   Kerkplein 2   6051 DT  Maasbracht  

   tel.: 0475-468250   (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)   

   mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl        

KAPELAAN:  J. Boon   Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht 

   tel: 0475-480867  (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)  

   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  (in juli en augustus is de weekendmis afwisselend in Stevensweert en Ohé en Laak op  
Ohé en Laak  zondag:  11.00u  zaterdagavond om 18.00u) 
DOOPZONDAGEN:  
Ohé en Laak en Stevensweert: 1e zondag van de maand   Linne:   2e zondag van de maand 
Maasbracht:   3e 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: eerste 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 

BLOEMETJES EN BIJTJES 
Nee, mijn bijdrage aan de nieuwsbrief, zal niet 
gaan over hetgeen u meteen wel gedacht zou 
hebben toen u de titel las. Ik kwam op het idee 
van dit schrijven nadat ik een artikel gelezen had 
in het 'Gerardusmagazine', een uitgave van 
klooster Wittem. Wie wel eens aan de achterzij-
de langs de kapelanie loopt, die zal het zeker 
niet ontgaan zijn dat de tuin een opknapbeurt 
gekregen heeft. In plaats van tegen een 
'oerwoud' aan te kijken is het nu een mooie bon-
te bloemenpracht waar ik tegenaan kijk. Zeker 
het achterste gedeelte. Uit het bloemenmengsel 
zijn allerlei bloemen tevoorschijn gekomen. Dit hebben 
intussen ook allerlei dieren ontdekt. Er fladdert heel wat 
doorheen. Tussen al deze bloemen staan ook zonne-
bloemen. Heel mooi om te zien hoe ze zich altijd weer 
naar de zon richten. Als de zon langere tijd verscholen 
blijft, dan laten ze al snel 'de kop' hangen, maar als de 
zon tevoorschijn komt, dan richten ze zich al snel weer 
op. En over zonnebloemen werd ook gesproken in het 
boven aangehaalde artikel.  
Het ging over een vrouw die, net als ik, een tijdje in een 
Ark-gemeenschap gewoond heeft. Dit is een internatio-
nale organisatie en gemeenschap van mensen met en 
zonder verstandelijke beperking. Het unieke aan deze 
gemeenschap is dat zowel bewoners als 'leiding', als 
begeleiding, dag en nacht als een gezin bij elkaar wo-
nen. Het is dus geen 'baan' van 40 uur. Het is eigenlijk 
net zoals elke goede moeder kan beamen een fulltime 
'job'. Eigenlijk zouden we moeten spreken van een roe-
ping. Want voor zo'n manier van leven moet je geroepen 
zijn. De mensen in een Ark-gemeenschap leren je dat 

eenvoud en diepmenselijk met elkaar en met jezelf om-
gaan het belangrijkste is. Het gaan dan over 
elkaar graag zien, over zin hebben in het le-
ven en ook met jezelf in de knoop liggen. Na 
haar verblijf in de Ark is de jonge vrouw uit het 
artikel zich gaan richten op meditatie. Als logo 
heeft zij een veld vol zonnebloemen. Ze zeg-
gen: "Richt je naar de zon en word zon". In 
een meditatie richt je je naar het Licht en le-
ven. Kennen we dit niet ergens van? Jezus 
heeft gezegd dat Hij als een licht in de wereld 
gekomen is (Joh. 8,12). En… wie de waarheid 
doet, die gaat tot het licht (Joh. 3,21). Hoe 

meer tijd je doorbrengt in meditatie, hoe meer tijd dat 
Licht met jou doorbrengt en vormt.  
Mediteren is iets wat je moet 'leren', waar je in moet 
groeien. In je eentje valt het, zeker in het begin, niet 
mee. En ook al ben je 'gevorderd', het is niet altijd even 
inspirerend. Dat merk ik als ik mijn jaarlijkse retraite 
doe. Samen met anderen is het toch een stuk gemakke-
lijker, de omstandigheden zijn dan 'gunstiger'. Maar hoe 
het ook zij, het gaat uiteindelijk om het contact met onze 
lieve Heer. En iedereen kan het. In een Ark-
gemeenschap wordt iedere dag afgesloten met een 
'dagafsluiting', een korte meditatie met zijn allen, met of 
zonder verstandelijke beperking. Waarom zou u het dan 
niet kunnen? Velen laten al snel de kop hangen. Onder-
tussen weet u nu ook hoe u dit kan veranderen: richt je, 
zoals een zonnebloem – naar het licht. Zoals bijen de 
bloemetjes opzoeken, zo zullen wij het Licht moeten 
opzoeken. Dat kan het leven echt veranderen. Neem er 
de tijd voor! 
Kapelaan J. Boon 
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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 

Vrijdag 17 september: H. Lambertus, bisschop en marte-
laar 

09.00u: voor de Kerk in ons bisdom 

Zondag 19 september: 25
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Jac en Liny Houben (C)  

Misdienaar: Krista  

Maandag 20 september: HH. Andreas Kim Taegon,  

 Paulus Chong en gezellen, martelaren 

09.00u: voor de vervolgde christenen in Noord-Korea  

Dinsdag 21 september: H. Matteüs, apostel en evangelist 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze bisschop, Mgr. Smeets 

Donderdag 23 september 

19.00u: gebedsdienst n.a.v. Dodenherdenking van de 
VOM 

Vrijdag 24 september: 

09.00u: voor de zieken 

Zondag 26 september: 26
e
 zondag door het jaar 

11.00u: uit dankbaarheid bij het 65-jarig huwelijksjubile-
um van Bert en Thea de Bot-Snellens  

Misdienaar: Krista  

DOOPSEL 

Op 12 september werd Phie van Pol van de Sintelstraat 
door het sacrament van het doopsel aangenomen als 
kind van God en opgenomen in onze kerkgemeenschap. 
Van harte gefeliciteerd! Wij wensen de ouders veel lief-
de en wijsheid toe bij de gelovige opvoeding van hun 
kinderen! 

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 19 september: 25
e
 zondag door het jaar 

09.30u: Gest Jrd Wiel en Mia Tinnemans-van den Ende ~ 
Harie en Mia Bongaerts-Maessen en schoon-
zoon Giel Bonné  

Woensdag 22 september: 

18.40u: Rozenhoedje  

19.00u: H. Mis in Kapel Tergouwen  

Zondag 26 september: 26
e
 zondag door het jaar 

09.30u: om sterkte voor onze bisschop    

OVERLEDEN 

Op 7 september overleed in de hui-
selijke omgeving onze parochiaan 
Harrie van Wegberg van de Olie-
straat. Harrie werd 93 jaar. Wij beve-
len hem aan bij Onze Lieve Heer en 
vragen om troost en kracht voor zijn 
dochter, schoonzoon en kleinzoon.  
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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 18 september: 25
e
 zondag door het jaar 

19.15u: Dameskoor  

 Gest Jrd Hubert Wilms en Margaretha Wilms-
Leijendeckers   

Zaterdag 25 september: 26
e
 zondag door het jaar 

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Voor vrede in de wereld  

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 18 september: 25
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Ohé en Laak (i.v.m. eerste communie 
op 19 september) 

Zondag 19 september: 25
e
 zondag door het jaar 

11.00u: eerste H. Communie van de kinderen Ohé en 
Laak en Stevensweert 

Zaterdag 25 september: 26
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Herenkoor 

 Jeanne Bongers en overleden ouders ~ Gest Jrd 
Anneke Cormaux en overleden familie Cormaux 
~ Gest Jrd overleden ouders Tom en Mia Derkx-
Moors en dochter Betty ~ overleden familie Hen-
drik Seegers-Rutten 

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 

Zaterdag 18 september: 25
e
 zondag door het jaar 

18.00u:  kerkkoor met Latijnse zang  

 Gest Jrd Maria Beunen-Bakkus en Toon Beu-

nen ~ Jrd Harie en Til Beunen- Bakkus   

Zondag 19 september: 25
e
 zondag door het jaar 

11.00u: géén H. Mis in Ohé en Laak! 

11.00u: eerste H. Communie van de kinderen van Ohé 

en Laak en Stevensweert in de kerk van Ste-

vensweert   

Zondag 26 september: 26
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor  

  Voor de zieken van onze parochie  



AL MEER DAN 140 JAAR BIDDEN VOOR KINDEREN 
IN SITTARD 
In de binnenstad van 
Sittard staat de kerk 
Onze Lieve Vrouw van 
het Heilig Hart die als 
eerste in Nederland in 
1883 tot basiliek verhe-
ven werd. In 1878 werd 
de zogenaamde 
"Kinderkrans" opgericht 
met als doel kinderen 
onder de bijzondere be-
scherming te stellen van 
Maria, de moeder van 
God en onze moeder.  
Ouders en (over)
grootouders voelen heel 
goed aan dat de geboor-
te van een nieuwe mens 
iets wonderlijks is, een 
groot geheim. Vaak be-
seffen zij maar al te 
goed dat wij dat nieuwe leven niet in onze macht heb-
ben en het dus ook niet altijd kunnen behoeden voor 
pijn en ongeluk. Maria, de Moeder van Jezus, kent het 
geluk, maar ook de zorgen en de pijn, die dit nieuwe 
leven met zich mee kan brengen.  
Als Moeder van Jezus is zij Moeder van allen die in 
Hem geloven. Daarom dragen veel mensen hun kin-
deren en kleinkinderen op aan Onze Lieve Vrouw van 
het Heilig Hart door hen in te schrijven in de Kinder-
krans. 
Kinderen kunnen direct na de geboorte worden inge-
schreven en blijven dan automatisch lid totdat zij vol-
wassen zijn. Sinds de oprichting zijn er tienduizenden 
kinderen ingeschreven. Ook nu nog worden er maan-
delijks talloze kinderen opgedragen aan Maria. 

 Voor de kinderen van de Kinderkrans wordt weke-
lijks viermaal gebeden tijdens het Rozenkransge-
bed, 

 Altijd brandt er voor het genadebeeld van Onze 
Lieve Vrouw van het Heilig Hart een votiefkaars tot 
intentie van de kinderen, 

 Iedere donderdag wordt voor de kinderen een Hei-
lige Mis opgedragen in de Sittardse basiliek. 

Inschrijven kost eenmalig € 15 onder vermelding van 
naam, geboortedatum en geboorteplaats van het kind-
je én het adres waar het inschrijfbewijs en het geze-
gend rozenkransje naar toegestuurd kunnen worden.  
Voor meer informatie en inschrijven:  
Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart  
Oude Markt 20, 6131 EN Sittard 
Tel: 046-4515141 
E-mail: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
Website: www.basilieksittard.com 
 
 
 

H. LAMBERTUS 
Graag schrijf ik een stukje over mijn patroonheilige, Sint-
Lambertus. Mijn opa van moederszijde droeg zijn naam 
en tevens drie neefjes van mij. In die tijd was het gebrui-
kelijk dat kinderen de naam kregen van hun opa en dat 
die naam ook nog een inhoud had en afgeleid was van 
een heilige. 
Pastoor L. Creemers 
 
Sint-Lambertus van Maastricht was tussen 670 en zijn 
dood in 706 bisschop van Maastricht. Hij was de laatste 
bisschop van het bisdom dat voordien het bisdom Ton-
geren was, en nadien het prinsbisdom Luik. In de Katho-
lieke Kerk wordt hij vereerd als martelaar. De Kerk ge-
denkt hem op 17 september. 
Vroege leven 
Naar aangenomen wordt, werd Lambertus rond het jaar 
640 geboren in Maastricht. Hij zou de zoon zijn geweest 
van een adellijke familie uit die stad. Zijn oom was de 
heilige Theodardus, die Lambertus' voorganger als bis-
schop van Maastricht was. Deze Theodardus werd rond 
het jaar 669 vermoord in Landau (bij Speyer in Duitsland) 
toen hij op weg was naar de Merovingische koning van 
Austrasië, Childerik II. Deze laatste benoemde vervol-
gens Lambertus tot bisschop van Maastricht.  
Bisschop van Maastricht 

Lambertus was bisschop 
van Maastricht in een tijd 
waarin een machtsstrijd 
heerste in het Austrasi-
che koninkrijk, waartoe 
Maastricht behoorde. In 
675 werd Lambertus' 
protector Childerik II ver-
moord, waarop de hof-
meier Ebroin de macht 
greep. Deze verbande 
Lambertus naar de Abdij 
van Stavelot, nabij het 
tegenwoordige Malmedy. 
Faramundus werd door 
Ebroin benoemd tot nieu-
we bisschop van Maas-
tricht. Na Ebroins dood in 
682 werd Lambertus 
door Pepijn de Dikke 
hersteld in zijn bisschop-
pelijke waardigheid. 
Legende  
Tijdens zijn ballingschap 
in Stavelot stond Lam-
bertus 's nachts eens 
stilletjes op om te gaan 
bidden, maar hij liet een 
sandaal op de planken-

vloer van de slaapzaal vallen. Ontstemd door dat lawaai 
bromde vader abt half vanuit zijn slaap dat de veroorza-
ker ervan onmiddellijk "naar het kruis" moest. Het kruis-
beeld stond buiten opgesteld en het was op dat moment 
hartje winter. Lambertus deed wat hem werd opgedragen 

CORONAMAATREGELEN VANAF 26 JUNI 
 In de kerken van Stevensweert, Ohé en Laak, Brachterbeek en Linne mogen we 80 gelovigen wel-

kom heten. In de kerk van Maasbracht mogen 180 gelovigen komen. 
 Vandaar dat u zich niet meer hoeft aan te melden! 
 Maar: kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft 
 Desinfecteer uw handen als u binnenkomt en vóór u de H. Communie ontvangt 
 Ga op de met een sticker aangeduide plaatsen zitten 
 Houd anderhalve meter afstand 
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en bracht de hele nacht in kruisgebed (de armen ge-
spreid) voor het kruisbeeld door. De volgende morgen 
ontbrak hij dan ook in het koorgebed. Een monnik 
bracht vader abt in herinnering dat hij er 's nachts ie-
mand had uitgestuurd om buiten voor het kruis te gaan 
bidden. Geschrokken ging men kijken. Lambertus 
stond er nog altijd, de armen gespreid, die net als zijn 
hoofd en schouders bedekt waren met een dikke laag 
sneeuw. In allerijl hebben de broeders toen om vergif-
fenis gesmeekt en een heet bad voor hem klaarge-
maakt. 
Rondtrekkende bisschop  
Hij preekte het evangelie in Brabant (toen 'Taxandria' 
geheten) en De Kempen ('Teisterbant'). Vandaar dat er 
in die gebieden tot op de dag van vandaag talloze ker-
ken aan Sint-Lambertus zijn toegewijd. Samen met de 
Heilige Willibrord zou Lambertus een grote bijdrage 
leveren aan de uitbreiding van het bisdom en aan de 
kerstening van Nederlands en Belgisch Limburg, Ne-
derlands en Belgisch Brabant en delen van Duitsland.  
Marteldood 
Lambertus werd op 17 september 706 vermoord. De 
aanleiding daartoe was een conflict met de hofmeier 
Pepijn II van Herstal die een buitenechtelijke relatie 
had met Alpaïs, de vrouw van zijn broer. Alhoewel Pe-
pijn geneigd was te luisteren naar Lambertus was Al-
païs erop uit hem uit de weg te ruimen. Het was Dodo, 
ingehuurd door Alpaïs die Lambertus vermoordde, 
vanwege diens afkeer van Pepijns onchristelijke bui-
tenechtelijke verhouding. Vast staat dat Lambertus 
werd vermoord nabij het tegenwoordige Luik. 

Zwaard  of speer 
Lambertus werd vermoord met een zwaard of een 
speer toen hij aan het bidden was in een kapel nabij 
Luik. Toen zijn belager, Dodo, het zwaard tegen hem 
ophief, zou Lambertus hebben gezegd: "Als ik vlucht, 

kan ik aan het zwaard ontkomen; als ik standhoud moet 
ik ofwel vallen ofwel overwinnen, doch nooit zal mij de 
eindoverwinning ontgaan". Meteen na zijn dood werd 
Lambertus' lichaam overgebracht naar Maastricht, waar 
het werd begraven in het graf van zijn vader. Later, toen 
de bisschoppelijke zetel door Hubertus werd verplaatst 
naar Luik, werd ook het stoffelijk overschot van Lamber-
tus daarheen gebracht. 
Heiligheid 
Meteen na diens dood kwam een stroom van pelgrims op 
gang die het graf van Lambertus bezochten. Oude bron-
nen gewagen ervan dat er in Luik meteen een basiliek 
gebouwd zou zijn ter nagedachtenis aan Lambertus. 
Lambertus' opvolger, Hubertus van Luik, liet met de ver-
plaatsing van de bisschopszetel van Maastricht naar 
Luik, Lambertus lichaam opnieuw begraven in Luik. In 
Luik was tot deze in 1794 werd vernietigd, een kathedra-
le kerk die aan Lambertus was gewijd. Het centrale plein 
van deze Belgische stad draagt nog steeds de naam Pla-
ce Lambert. 
Verering 
De heilige Lambertus wordt in Nederland en België en in 
sommige streken van Duitsland nog steeds bijzonder 
vereerd. Er zijn in Nederland en België veel kerken aan 
hem gewijd. 
Patroon 
Hij is patroon van de huwelijkstrouw (vanwege zijn vast-
beraden houding jegens Pepijn en Alpaïs); van bandagis-
ten, breukbandenmakers en verbandaanleggers; tandart-
sen, chirurgen en chirurgijnen; van metselaars (in Maas-
tricht) en houtbewerkers (in Antwerpen); van linnenwe-
vers, landbouwers en boeren; van schoen- en laarzen-
makers (op basis van de legende van de gevallen 
schoen in de slaapzaal). Zijn voorspraak wordt ingeroe-
pen tegen nieraandoeningen, epilepsie, kramp, verlam-
ming (vanwege zijn naam), oogziekten, tandpijn, veeziek-
ten en weeën. 
 
GEDICHTJES BIJ DE EERSTE COMMUNIE 
 

Bewaar Jezus steeds in je hart 
Op een plaatsje heel apart 
Bij vreugde of verdriet 
Vergeet Hem toch niet 
Dan zal Hij jou geven 
Een goed en zalig leven 
 
 
‘t Is een Heilige dag voor jou! 
Daarom, blijf God altijd trouw 
Verlaat nooit de goede wegen 
Die je werden aangewezen 
En gaat alles niet zoals je wilt 
Wees dan een ogenblikje stil 
Denk even terug aan deze dag 
Dat jij de hemel open zag! 


