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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

CHRISTUS KONING

daarmee?

van onze verslaggever ter plaatse.

En toch heeft Hij van zichzelf gezegd dat Hij koning is.
Maar niet naar de normen van deze wereld. Menselijk
gezien bestaat er ook maar weinig reden om trots te zijn
op zo een koning. Verstoten door eigen volk, veroordeeld door iemand van een ander land. Zijn kroon is
gevlochten van doornen; zijn troon is een kruis. Geslagen, bespuwd en gegeseld; uitgejouwd en veracht. En
toch vereren we Hem als Koning van het heelal. Wij
bidden dat zijn Rijk moge komen. We kijken naar Hem
uit als naar degene die ons redding en verlossing komt
brengen, die zijn volk bijeenhoudt.

"In het kader van een werkbezoek aan Midden-Limburg,
kwam koning Willem-Alexander gisteren naar Maasbracht, de op één na grootste binnenhaven van Nederland. Inderhaast had de gemeente van tevoren alle wegen laten herstellen. Zelfs de hondenpoep was zorgvuldig van alle stoepen verwijderd. De Harmonie haalde de
koning af bij de grens van het dorp. Bij het gemeentehuis werd zijne majesteit begroet door het college van B
en W en een afvaardiging van alle verenigingen. Enkele
kinderen boden de koning bloemen aan, terwijl talrijke
volwassenen en kinderen naast de weg stonden en enthousiast zwaaiden. Na het bezoek dat een vol uur duurde, begaf de koning zich met zijn gevolg naar de volgende afspraak."
Het denkbeeldige bezoek van de koning. Wat zouden
we niet allemaal doen om er een groots feest rond te
bouwen en het tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken! Velen zouden weer en wind trotseren om toch maar
een glimp van hem op te vangen, want een koning is
toch niet de eerste, de beste.
Hoe anders gaan we in onze parochies om met Christus,
van wie we vandaag het koningschap vieren. Amper 5%
van de bevolking komt naar Hem toe. Je moet er nochtans niet veel voor doen. Je kunt zelf behaaglijk binnen
zitten in kerk. Maar ja, het koningschap van Christus ligt
blijkbaar iets moeilijker. En het is ook een beetje een
onduidelijke zaak. Jezus als leraar, Jezus als de Goede
Herder, Jezus als Verlosser, daar kunnen we ons nog
wat bij voorstellen. Maar Jezus als koning, wat moet je

Misschien denken we
ook aan afbeeldingen,
waarop Jezus wordt
voorgesteld, zittend op
een troon, aan de rechterhand van de Vader,
met een scepter in de
hand. Ons geloof leert
ons ook dat Jezus inderdaad op het einde der
tijden zal terugkomen om
over alles en allen te
heersen. Maar dat is later; dat zegt ons nu zo weinig. En toch zegt Jezus niet:
"Ik zal koning worden", maar "Koning ben Ik", ook nu
dus, ook vandaag.
Hoe moeten we dat dan verstaan? Hoe kunnen wij dat
koningschap ervaren? Op de eerste plaats is zijn koningschap anders. Je kunt normaal niet kiezen welke

koning je hebt. Hij is het staatshoofd in het land waar je
toevallig geboren wordt of waar je woont. Of je het wil of
niet: die koning heerst over je. Aan de wetten van zijn
land moet je gehoorzamen. En als je niet gehoorzaamt of
de wetten overtreedt, dan word je in naam van de koning
bestraft.
Het koningschap van Christus daarentegen is iets waar
je zelf voor kiest, in welk land je ook woont. Je weet van
tevoren welke zijn wetten en geboden zijn. Als je voor
Hem kiest, dan verklaar je je ook bereid om zijn voorschriften te onderhouden. En als je ze toch overtreedt,
dan wijst Hij je niet af, maar dan vergeeft Hij je en neemt
je opnieuw in zijn koninkrijk op.
Op de tweede plaats: als je Christus als koning aanvaardt, als je Hem koning laat zijn in je hart, dan ga je
zelf ook deel uitmaken van een koninklijk volk. Dan deel

je in zijn koningschap en krijg je ook dezelfde koninklijke
opdracht als Hij: namelijk in de wereld getuigenis afleggen van de waarheid. En dat is ook meteen de grote
moeilijkheid. Omwille van die waarheid werd Christus
immers gekruisigd; omwille van die waarheid worden
ook vandaag nog duizenden christenen onderdrukt en
vervolgd. Omdat de wereld de waarheid van God niet wil
horen en niet wil aanvaarden. Als wij echte christenen
zijn, dan zullen we naast veel positieve ervaringen, ook
de ervaring hebben van het niet aanvaard worden, van
het niet begrepen worden. Men zal ons verwijten wereldvreemd te zijn. Laten we dat dan zoals Jezus met koninklijke waardigheid dragen. Eens komt zijn Rijk in volheid
en dan zullen wij bij Hem mogen zijn samen met allen
die ons zijn voorgegaan.
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,-

monieën

LITURGISCHE KALENDER
Zondag 21 november: Christus, Koning van het heelal

Dinsdag 23 november: H. Clemens I, Paus

11.00u: levende en overleden leden van het gemengd
zangkoor St. Gertrudis ~ overleden ouders Harrie
Buskes en Jo Wevers, dochter Willy Buskers
(verjaardag) en zoon Herman Buskes ~ Jan de
Ruiter ~ Jo en Albert Mestrom-van Loon en alle
andere overledenen van de familie ~ overledenen van de familie Raemaekers-Trines

18.40u: Rozenhoedje

Misdienaar: Krista

11.00u: om een goede voorbereiding op Kerstmis

Maandag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares

Misdienaar: Krista

19.00u: voor hen die werkzaam zijn in de zorg
Vrijdag 26 november:
09.00u: voor onze zieken
Zondag 28 november: 1e zondag van de Advent

09.00u: voor alle leden van zangkoren, fanfares en har-

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 28 november: 1e zondag van de Advent

Zondag 21 november: Christus, Koning van het heelal

09.30u: om een goede voorbereiding op Kerstmis

09.30u: Levende en overleden leden van het parochiekoor b.g.v. St. Cecilia

14.00u: Doopsel van Jarno Gubbels en Jaydi Peters

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen
zijn er voorlopig geen H. Missen op woensdag in de kapel. We kunnen er immers onvoldoende afstand bewaren

Op 13 november overleed onze parochiaan Chris Moors
van de Oliesteenstraat. Hij werd 87 jaar. Moge hij rusten
in vrede! Ons oprecht meeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

OVERLEDEN

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 20 november: Christus, Koning van het heelal
19.15u: Kerkkoor St. Martinus
Levende en overleden leden van het kerkkoor St.
Martinus b.g.v. St. Cecilia
Zaterdag 27 november: 1e zondag van de Advent
19.15u: Dameskoor
Voor de leden van het Dameskoor b.g.v. St. Cecilia ~ Zeswekendient Margriet Engelen ~ Gest
Jrd pastoor Victor Lemmens
DOOPSEL

kind van God en
opgenomen in
onze
Kerkgemeenschap.
Van harte welkom! En proficiat aan de ouders! Wij wensen hen veel
liefde, wijsheid
en geduld toe
bij de gelovige
opvoeding van
hun hun kinderen.

Op 14 november werd Raff Halin van de Welterstraat
door het sacrament van het Doopsel aangenomen als

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 27 november: 1e zondag van de Advent

Zaterdag 20 november: Christus, Koning van het heelal

18.00u: Herenkoor

18.00u: Dameskoor
Levende en overleden leden van Dameskoor
"de Maasgalm" b.g.v. St. Cecilia ~ overleden
familie Hendrik Seegers-Rutten

Levende en overleden leden van het Herenkoor
b.g.v. St. Cecilia ~ Gest Jrd overleden ouders
Lormans-Knoors, kinderen en kleinkind ~ levende en overleden leden van het herenkoor b.g.v.
St. Cecilia

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

11.00u: géén H. Mis

Zaterdag 20 november: Christus, Koning van het heelal

Zondag 28 november: 1e zondag van de Advent

18.00u: H. Mis in Stevensweert

11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor

Zondag 21 november: Christus, Koning van het heelal

Om een goede voorbereiding op Kerstmis

AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN IN ONZE KERKEN VANAF 14 NOVEMBER

Anderhalve meter afstand houden! Ga alleen zitten op plaatsen waar een sticker op de bank is geplakt!

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

Draag een mondkapje tot u plaats heeft genomen.

Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft

Hoesten en niezen in de ellenboog.

Handen desinfecteren op eigen initiatief als u binnenkomt en vóór u de H. Communie ontvangt

Volkszang is toegelaten.
ADVENT
Over een week begint het nieuwe kerkelijke jaar met
de Advent, de vier weken durende voorbereidingstijd
op Kerstmis. Het is een tijd waarin we vol verlangen
uitkijken naar de komst van Jezus Christus. Kerstmis
valt midden in de winter, in de donkerste dagen van
het jaar. Het is symbolisch voor het feit dat wij in een
wereld leven die verkild en verduisterd is door haat,
twist en tweedracht, door onvrede met God, met onze
medemensen en onszelf. Midden in deze koude en
duistere winternacht wil Jezus komen met zijn bevrijdend en verhelderend licht. De kaarsen op de adventskrans zijn een teken dat "het Licht van de wereld" telkens een beetje dichterbij komt.

leven sterker is dan de dood, dat hoop sterker is dan
wanhoop. De kaarsen op de krans zijn meestal wit of
rood en de groene takken worden samengehouden door
een rood lint. Rood is de kleur van de liefde. Het is de
liefde van God die alles samenbindt. Het is de liefde van
God die ons de Verlosser schenkt en die ons verbindt
met alle mensen van alle tijden.
Ik wens u allen een genadevolle Advent!
Pastoor L. Creemers
HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA
WEER EEN STAP DICHTERBIJ

DE ADVENTSKRANS

Je ziet tegenwoordig Adventskransen in allerlei soorten en vormen: kleine en grote, eenvoudige en prachtig versierde. Maar wat betekent deze krans? Waarop
is de traditie van een Adventskrans gebaseerd? Het
gebruik hebben we overgenomen uit de Duitstalige
gebieden. De krans is een symbool van de tijd van
4000 jaar die volgens de Bijbelse jaartelling na de zondeval van de eerste mensen voorbijgaan is, tot de Verlosser kwam. Hij spreekt van de "Adventus Domini", de
komst des Heren en spoort ons aan ons op deze
komst voor te bereiden. Op de krans staan vier kaarsen: vier zondagen, symbool voor vier maal duizend
jaar van wachten. Maar het getal vier is ook weer symbolisch. We komen het in de H. Schrift heel vaak tegen. De betekenis ervan is: 'heel veel'. Zo betekenen
de vier maal duizend jaar een zeer lange tijd. Advent
staat voor het wachten gedurende de eindeloze gang
van de tijd. Elke zondag wordt er een kaars méér aangestoken, wat wil zeggen: weer is een tijd of een tijdperk van duisternis voorbij. Wanneer ze alle vier branden en de krans in volle licht staat is de 'volheid der
tijden' gekomen. Dan is het Kerstmis.
De krans wordt gemaakt van groene takken. Groen
staat symbool voor leven en hoop. Ook in de winter,
wanneer alles dood schijnt te zijn, is er het groen van
bepaalde boomsoorten dat ons eraan herinnert dat het

De postulator van het generaal bestuur van de Karmelorde in Rome laat ons vandaag het volgende weten: "Op 9
november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen,
die lid zijn van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een positief besluit genomen inzake de heiligverklaring van Titus Brandsma.
De prefect van de congregatie, kardinaal Marcello Semeraro, zal spoedig de conclusies ter goedkeuring voorleggen aan de Paus. Als de Paus de conclusies bevestigt, zal hij de consistorie bij elkaar roepen waarin hij de
heiligverklaring aankondigt."
De Nederlandse Provincie van de Karmelieten is dankbaar voor de positieve resultaten die tot nog toe zijn bereikt. Ze hoopt dat de aankondiging van de heiligverklaring van Titus Brandsma spoedig zal plaatsvinden en dat
het leven en de spiritualiteit van Titus velen zal inspireren.
Bron: https://www.karmel.nl/mogelijke-heiligverklaringtitus-brandsma-weer-stap-dichterbij/

Titus Brandsma (geboren op 2302-1881 als Anno Sjoerd

Brandsma te Oegeklooster bij Bolswards, overleden in
Dachau op 26-07-1942) was een Nederlandse pater Karmeliet, hoogleraar en publicist uit Friesland. Brandsma

was specialist in middeleeuwse mystiek. Als sterk
maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven
op het gebied van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek. Brandsma verzette zich tegen het nazisme. In 1942, tijdens de
Tweede Wereldoorlog, werd hij gearresteerd door de
Duitse bezetters en vond in het concentratiekamp
Dachau de dood. In 1985 werd hij als martelaar door
paus Johannes-Paulus II zalig verklaard. Brandsma
verzette zich tegen het nazisme. In 1942, tijdens
de Tweede Wereldoorlog, werd hij gearresteerd door
de Duitse bezetters en vond in het concentratiekamp Dachau de dood. In 1985 werd hij
als martelaar door paus Johannes Paulus
II zalig verklaard.
Al in een vroeg stadium waarschuwde Brandsma via
publicaties in dag- en weekbladen en tijdens lezingen
en
colleges
voor
de
gevaren
van
het nazisme, rassenhaat en ophitsing. Hij veroordeelde de anti-joodse maatregelen van het naziregime zowel reeds voor als tijdens de bezettingstijd. In 1941
verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen en bekeerlingen van katholieke middelbare
scholen en was hij de architect van het verbod dat de
Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong uitvaardigde tegen het opnemen van NSB-advertenties in de r.-k.
dagbladen.
Begin januari 1942 arresteerden de Duitse bezettingsautoriteiten de priester met van meet af aan de bedoeling hem voor lange tijd gevangen te houden. Via een
tocht langs de gevangenis van Scheveningen, kamp
Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef kwam hij
ten slotte in het concentratiekamp Dachau terecht.
Brandsma kreeg nummer 30492 en Kapteyn nummer
30493. Ze werden geplaatst in Block 28, kamer 3, de
barak van de Poolse geestelijken. Ook hier was, aldus
latere getuigenissen van voormalige kampgenoten,
deze 'alledaagse' mysticus een grote morele, spirituele
en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen.
Na enkele weken vol ontberingen en mishandelingen
werd
hij
uitgeput
en
doodziek
in
het Revier (kamphospitaal) opgenomen. Toen hij daar
enkele dagen lag, raakte hij buiten bewustzijn. Op 26
juli 1942 om twee uur 's middags kwam een eind aan
het leven van Titus Brandsma nadat een kamparts
hem een dodelijke injectie met fenol toediende.

Bron: wikepedia
DIEREN IN DE BIJBEL (2): DE SLANG
Op de vijfde dag schiep God vogels en vissen, op de
zesde alle landdieren. Welke rol spelen dieren in de
Bijbel? Deze keer gaat het over de slang.

Wijn is zo giftig als een slang. Je wordt er doodziek
van. (Spreuken 23, 32)
Verleidster van Eva, giftig schepsel, bron van alle
kwaad: als één dier zijn imago niet mee heeft in de
Bijbel, is het wel de slang. Klopt dat beeld? Staat een
slang per definitie symbool voor dood, onheil en dreiging in Bijbelverhalen?

Venijn met slechte invloed
Met haar eerste optreden in de Bijbel maakt de slang
natuurlijk geen beste beurt. Terwijl Adam en Eva nog
gezellig door hun nieuwe hof kuieren, duikt plots dat
slinkse loeder op. De slang was een slim dier, het slim-

ste van alle dieren die God, de Heer, gemaakt had
(Genesis 3, 1). En daarmee was de zondeval ingezet. In
de tuin van Eden stonden twee opmerkelijke bomen:
eentje die het eeuwige leven gaf en een ander exemplaar
dat het verschil tussen goed en kwaad kon verduidelijken. God had zijn oerkoppel één duidelijke opdracht gegeven: eet niet van die laatste of je sterft. De slang echter ontkent die uitspraak en beweert dat God alleen maar
probeert te vermijden dat ze evenveel zouden weten als
Hij. En daar heeft Eva wel oren naar: zij wil juist alles
weten en bovendien zien de vruchten aan die boom er
heerlijk uit. De raad van de slang indachtig eet ze van de
verboden vrucht, die ze ook nog eens deelt met Adam.
We weten allemaal hoe die spijtige ontmoeting uiteindelijk afloopt voor Adam en Eva: zij worden verdreven uit de
tuin van Eden. Het verhaal van de slang krijgt ook nog
een staartje, want God spreekt een straf uit over het venijnige beest. "Je zult op je buik over de aarde kruipen en
van de grond eten, je hele leven lang" (Genesis 3, 1415). Niet bepaald een prettig toekomstbeeld dus en de
slang zal doorheen de Bijbel inderdaad blijven opduiken
als verpersoonlijking van de duivel.

Straffen met slangen
Slangen gebruikt om het kwaad aan te duiden. Johannes
de Doper noemt de farizeeërs bijvoorbeeld een stelletje
slangen (Matteüs 3, 7). En in het laatste boek van het
Nieuwe Testament wordt een draak op aarde gegooid.
"Hij is de slang uit de oude tijd, die de mensen ook wel
duivel of Satan noemen" (Openbaring 12, 9).
Ook de Israëlieten kregen te maken met de reptielen.
Wanneer de reis door de woestijn wat lang begint te duren, wordt het volk ongeduldig. Ze zijn moe, hebben honger en dorst. (God had hen nochtans manna gegeven,
maar dat viel niet erg in de smaak.) Hij straft de mensen
met een meute giftige slangen die hen bijten en vergiftigen. Pas wanneer ze hun fout inzien, bidt Mozes om vergiffenis voor het volk. Mozes maakte een slang en zette
die op een paal. Iedereen die gebeten was en die omhoogkeek naar de koperen slang, bleef leven (Numeri 21,
9).
Zijn slangen dan echt alleen maar listige wezens? Volgens Jezus niet, want wanneer hij zijn leerlingen op een
hachelijke tocht stuurt, waarschuwt Hij hen met deze
woorden: "Wees zo voorzichtig als een slang" (Mattëus
10, 16). Toch nog een beetje krediet dus voor dat venijnige addergebroed.

Naar een artikel op kerknet.be

