NIEUWSBRIEF 125
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:
www.parochiefederatie Maasbracht.nl
https://www.facebook.com/ParochieFederatieMaasbracht
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

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE
Maasbracht
zondag:
11.00u
maandag en vrijdag: 09.00u
dinsdag: 19.00u
Brachterbeek
(om de veertien dagen)
zondag: 09.30u
woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)
Linne
(om de veertien dagen)
zaterdag: 19.15u
Stevensweert
(om de veertien dagen)
zaterdag: 18.00u
Ohé en Laak
(om de veertien dagen)
zaterdag: 19.15u
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: 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

AFSCHEID
Het bericht van mijn nieuwe benoeming heeft nu onderhand wel de meeste parochianen bereikt. De bisschop
heeft via de vicaris mij gevraagd om te 'verkassen' naar
Landgraaf om mij daar pastoraal te gaan inzetten. Het is
met gemengde gevoelens dat ik deze stap zet. Op de
eerste plaats heb je tijdens de wijding trouw beloofd aan
de bisschop en zijn opvolgers en dat betekent ook dat
als de bisschop je iets vraagt je daar niet meteen 'nee'
op zegt. Je moet wel een heel goede reden hebben om
een benoeming niet aan te nemen. Van de andere kant
is mijn tijd in Maasbracht maar heel kort, ja te kort geweest. Toen ik hier begon liet meteen het coronavirus
van zich horen en lag alles stil. En nu zo langzamerhand
alles weer op gang komt mag ik weer pakken. Op het
moment dat ik zo langzamerhand mensen heb leren
kennen mag ik alweer afscheid nemen. Ik zal Maasbracht, ondanks alles, toch met pijn in het hart verlaten
omdat ik weet dat ik veel zal achterlaten: de communicanten in Linne die ik wel heb voorbereid maar voor wie
ik jammer genoeg niet de viering zal kunnen verzorgen,
de mensen waar ik regelmatig 'binnenviel' voor een kop
koffie en een praatje, de bewoners, verzorgers en activiteitenbegeleiding van Maartenshof
waar ik iedere maand een middag aanschoof en bij andere
gelegenheden aanwezig was,
maatschappelijk werk Maasbracht waar de kennismaking
maar kort was omdat sinds ik
wist dat ik Maasbracht ging verlaten, alles op een laag pitje terecht kwam. De ziekenbezoekgroep van Stevensweert, de
mensen die ik iedere maand de

ziekencommunie bracht, de leiding en leerkrachten van
de scholen in Stevensweert en Linne, het wekelijkse
koffie-uurtje bij pastoor. Zomaar een korte opsomming
en in het achterhoofd de gedachte dat ik met veel verenigingen nog niet eens kennis heb kunnen maken door
alle omstandigheden en andersom hebben velen mij
hierdoor nog niet echt leren kennen. En niet te vergeten
de vrijwilligers in onze parochies, al was het niet iedere
dag feest. Daar zijn we immers mensen voor met onze
goede en minder goede kanten en onze gebreken. En ik
weet ook dat ik het niet iedereen naar de zin heb kunnen maken. Hoe dan ook, nu ligt de uitdaging voor me
om in Landgraaf de draad op te pakken. In mijn achterhoofd houd ik altijd het advies van onze bisschop die hij
me meegaf toen ik nog met hem mocht samenwerken
als kapelaan en later als pastoor: "Blijf jezelf, laat je niet
gek maken". En dat is dan ook wat ik altijd probeer, gewoon mezelf blijven, zijn wie ik ben. In mijn pastorale
'loopbaan' heeft dit altijd goed uitgepakt. Nu u mijn laatste bijdrage aan de nieuwsbrief leest, wil ik iedereen
bedanken voor de fijne reacties die ik kreeg bij het afscheid. Nu ik u moet achterlaten wens ik u het allerbeste toe. Mijn vertrek zal ook de
nodige verandering met zich
meebrengen. En zoals het nu
eenmaal is: een verandering is
niet altijd een verbetering. Maar
laten we dat maar aan onze lieve Heer over.
Een hartelijke groet aan u allen!
Kapelaan J. Boon
Per 3 mei is mijn nieuw adres:
Hoogstraat 139
6373 HR LANDGRAAF
Telefoon: 045-5311292

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

10,-

18.40u: Rozenhoedje

Zondag 1 mei: 3 zondag van Pasen

19.00u: voor allen die leiding geven in de Kerk

11.00u: Gest Jrd pastoor Arnold Tummers ~ Lou Collaert
(verjaardag)

Vrijdag 6 mei:

Collecte voor het onderhoud van de kerk

09.00u: eerste vrijdag van de maand: ter ere van het H.
Hart van Jezus

e

Misdienaar: Krista
Maandag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
08.40u: Rozenhoedje
09.00u: om een geest van wijsheid en inzicht bij alle gelovigen
Dinsdag 3 mei: HH. Filippus en Jakobus, apostelen

08.40u: Rozenhoedje

Zondag 8 mei: 4e zondag van Pasen - Roepingenzondag
11.00u: Gest Jrd Anny Frenken-van Melick ~ Gest Jrd
Bernard Heijmen en Toos Heijmen-Verlaan

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom

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

Roepingenzondag

e

Zondag 1 mei: 3 zondag van Pasen
Let op vandaag geen H. Mis. Vanaf volgende zondag: om
de veertien dagen!
Woensdag 4 mei:
i.v.m. dodenherdenking iin Ohé en Laak s er vanavond
géén H. Mis in de Loretokapel
Zondag 8 mei: 4e zondag van Pasen - Roepingenzondag
09.30u: Gest Jrd Peter en Maria Linssen-Wilms en familie ~ Rector Hendrix en onze oorlogsslachtoffers
~ pastoor Jozef Linssen en familie

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom
OVERLEDEN
In het Paasoctaaf, op 20 april overleed onze parochiaan
Frans Wilms van de Stationsweg in "de Ark" in Roermond, gesterkt door het sacrament van de zieken. Frans
werd 91 jaar. We vragen de Heer dat Hij deze trouwe
parochiaan laat binnengaan in de vreugde van het eeuwig leven. We bidden om troost en kracht voor zijn dochters, schoonzoons en kleinkinderen.

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren
het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers.
Jezus sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.' Terstond lieten zij hun netten in de
steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jacobus,
de zoon van Zebedeüs en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

(Marcus 1, 16-20)

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,-

Zondag 8 mei: 4e zondag van Pasen - roepingenzondag

LITURGISCHE KALENDER
Zaterdag 30 april: 3e zondag van Pasen

14.00u: Doopsel van

19.15u: Dameskoor

Quinnie Krijgsman

Gest Jrd Leo Wijers en Liza Hulsbosch

en

Let op: vanaf vandaag is er slechts om de veertien dagen
een H. Mis op zaterdagavond

Skaylir van Dijk

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 7 mei: 4e zondag van Pasen - roepingenzondag

Zaterdag 30 april: 3e zondag van Pasen

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak

18.00u: Herenkoor

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom

Jrd Har Rutten en overleden familieleden
Let op: vanaf vandaag is er slechts om de veertien dagen een H. Mis op zaterdagavond

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 1 mei: 3e zondag van Pasen
Let op vandaag geen H. Mis. Vanaf volgende week is er
om de veertien dagen een H. Mis op zaterdagavond om
19.15u.
Zaterdag 7 mei: 4e zond. v. Pasen - Roepingenzondag
19.15u: Kerkkoor met Latijnse zang
voor de seminaristen van ons bisdom

Kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding in ons bisdom

LAST MINUTE OP BEDEVAART NAAR LOURDES

ten van plukken, méér dan de anderen.
Wie zag eigenlijk als eerste dat de man op het strand van
het meer Jezus was? Dat was Johannes, de leerling die
Jezus liefhad. En liefde maakt niet blind, maar maakt dat
je ziet! Johannes moet aan Petrus, aan de leider van de
apostelen zeggen: “Het is de Heer!” Niet de leider is de
eerste om te zien, maar wel de vriend, degene die bemint. In een ander verrijzenisverhaal rennen Petrus en
Johannes samen naar het graf. Ook daar is het Johannes, die het eerste aankomt. Wie liefheeft, heeft een
voorsprong op de anderen. Hij is al daar waar de anderen nog moeten komen. Hij weet al wat de anderen nog
zoeken.

In mei biedt het Huis voor de Pelgrim drie volledig verzorgde bedevaarten naar Lourdes aan. In de reis van 8
t/m 13 mei zijn nog enkele plaatsen vrij. Het betreft een
vliegreis vanaf Maastricht Aachen Airport met verblijf in
Lourdes in een uitstekend 3sterren-hotel. Tijdens de
bedevaart wordt een volledig verzorgd programma
aangeboden.

Wie in liefde met Jezus verbonden is, zal Hem het eerst
herkennen in alle situaties van het leven. Hij is de goede
verstaander die maar een half woord nodig heeft. Wie
niet liefheeft, heeft na het lezen van 10 boeken nog niets
begrepen. Daarom vraagt Jezus in het vervolg van dit
verhaal ook driemaal aan Petrus: "Hebt ge Mij lief?". En
Petrus zal bevestigend antwoorden.

De bedevaarten naar Lourdes waren twee jaar niet
mogelijk vanwege de coronapandemie. Voor het eerst
kan er nu weer in groepen gereisd worden. Het heiligdom in Lourdes is erop voorbereid om weer grote aantallen pelgrims te kunnen ontvangen. Het Huis voor
Pelgrim in Maastricht verzorgt de Lourdesbedevaarten
voor belangstellenden uit heel Nederland. Er zijn diverse reizen in mei en september. In totaal hebben zich al
zo’n tweeduizend deelnemers voor deze reizen ingeschreven. Op de korte termijn zijn er tijdens de reis van
8 t/m 13 mei nog enkele plaatsen in het vliegtuig beschikbaar.
Wees snel en bel: 043 - 3215715
of mail: info@huisvoordepelgrim.nl
VISSEN

(Bij Johannes 21, 1-19)
In het evangelie van de 3e zondag van Pasen staat
Jezus 's morgens vroeg aan het strand, maar niemand
ziet dat Hij het is. Hij is zo "gewoontjes". Als wij aan
de verrezen Heer denken, verwachten wij wellicht iets
bovennatuurlijks, iets ongrijpbaars. Maar in de verrijzenisverhalen wordt Jezus beschreven als een op het
eerste gezicht doodgewone man. Maria Magdalena
denkt dat Hij een tuinman is, een arbeider. Voor de
leerlingen van Emmaüs is Hij een toevallige voorbijganger die zich bij hen aansluit op hun tocht. En hier,
in dit stukje, kan het een dorpeling zijn die de vissers
op het strand staat op te wachten om wat vis te kopen
voor zijn gezin. Hij is zo gewoon dat ze Hem telkens
niet herkennen.
Ook in ons leven verschijnt de Heer vaak als een
tochtgenoot midden in het gewone dagelijkse leven,
maar ook als iemand die iets van ons vraagt.
Vandaag vraagt Hij: "Werp het net uit, rechts van de
boot". In het oude Israël zat her roer altijd aan de
rechtse kant. En aan die kant werden de netten nooit
uitgeworpen, want ze zouden in het roer verstrikt kunnen raken. De woorden van Jezus gaan altijd tegen
de gangbare opvattingen in. Wie zijn woord volgt, doet
anders dan de anderen, maar hij zal er wel de vruch-

Misschien is u nog iets opgevallen in het evangelie. Weet
u nog hoeveel vissen er gevangen werden? 153 stuks.
De vraag is of we dat letterlijk moeten opvatten. Want wie
van de apostelen zou er vissen zijn gaan tellen nu ze net
de verrezen Heer ontmoet hadden? Wie gaat er vissen
tellen als degene van wie je houdt bij je staat? Het getal
153 heeft een diepere betekenis. 153 was het aantal
soorten vissen dat men in de oudheid kende; het was
hun hele viscataloog. 153 vissen wil zeggen: alle vissen.
Alle vissen, die de apostelen, de mensenvissers verzameld hadden dat staat voor alle volkeren die geroepen
zijn in het "net" van Jezus. Het net is een beeld van de
Kerk. Iedereen kan erbij horen zonder dat het net
scheurt. Het is de droom van Jezus en zijn leerlingen: dat
de Kerk een gemeenschap van mensen wordt, waar iedereen zich thuis kan voelen.
Pastoor L. Creemers
VLUCHTELINGEN
Nu kapelaan Boon de kapelanie
verlaat, zal het kerkbestuur de
benedenwoning aan de Kerkstraat tijdelijk ter beschikking stellen aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hierover worden gesprekken
gevoerd met de gemeente.
Uiteraard moeten we nog kijken wat we allemaal nodig
hebben om enkele mensen (moeders met kinderen) op
een comfortabele manier te huisvesten en van het nodige
te voorzien.

VAN TWEE PAROCHIEPRIESTERS NAAR ÉÉN
Na een bijeenkomst met koren, dirigenten en organisten hebben we het programma voor de
H. Missen zoals we dat eerder hadden aangegeven toch enigszins moeten aanpassen. Die
aanpassingen betreffen vooral de parochie van Ohé en Laak. Daar zal de H. Mis op zaterdagavond niet om 18.00u, maar om 19.15u zijn. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van
de dirigent/organist.
Ook al zijn de H. Missen in de meeste van onze parochiekerken maar om de veertien dagen
dan willen we er nogmaals op wijzen dat het niet de bedoeling dat u dan maar om de veertien
dagen naar de kerk komt, maar dat u in het weekend waarin u geen H. Mis hebt in de eigen
kerk altijd van harte welkom bent in een van de buurtparochies.
Rekening houdend met bepaalde feesten, processies, etc. ziet de regeling voor de komende
maanden er dan als volgt uit:

• 30 april:
• 30 april:
• 1 mei:
• 7 mei:
• 8 mei:
• 8 mei:
• 14 mei:
• 14 mei:
• 15 mei:
• 21 mei:
• 22 mei
• 22 mei:
• 25 mei:
• 26 mei:
• 28 mei:
• 28 mei:
• 29 mei:
• 4 juni:
• 5 juni:
• 5 juni:
• 6 juni:
• 6 juni:
• 11 juni:
• 12 juni:
• 12 juni:
• 18 juni:
• 19 juni:
• 19 juni:
• 25 juni:
• 25 juni:
• 26 juni:

18.00u: H. Mis Stevensweert
19.15u: H. Mis Linne
11.00u: H. Mis Maasbracht
19.15u: H. Mis Ohé en Laak
09.30u: H. Mis Brachterbeek
11.00u: H. Mis Maasbracht
18.00u: H. Mis Stevensweert
19.15u: H. Mis Linne
11.00u: H. Mis Maasbracht (1e communie)
19.15u: H. Mis Ohé en Laak
09.30u: H. Mis Brachterbeek
11.00u: H. Mis Maasbracht
19.00u: H. Mis Brachterbeek (Hemelvaart)
11.00u: H. Mis Linne (eerste communie)
18.00u: H. Mis Stevensweert
19.15u: H. Mis Linne
11.00u: H. Mis Maasbracht
19.15u: H. Mis Ohé en Laak (Pinksteren)
09.30u: H. Mis Brachterbeek (Pinksteren)
11.00u: H. Mis Maasbracht (Pinksteren)
09.30u: H. Mis Stevensweert (2e Pinksterdag)
11.00u: H. Mis Maasbracht (2e Pinksterdag)
19.15u: H. Mis Maasbracht
09.00u: H. Mis Stevensweert + processie
11.30u: H. Mis Linne (openluchtmis)
19.15u: H. Mis Ohé en Laak
10.00u: H. Mis Brachterbeek + processie
géén H. Mis in Maasbracht
18.00u: H. Mis Stevensweert
19.15u: H. Mis Linne
11.00u: H. Mis Maasbracht

U kunt hier alvast rekening mee houden als u een H. Mis wilt bestellen.
Het kerkbestuur

