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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:
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 14 dagen in de even weken)
zondag: 09.30u
elke woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)
Linne
(om de 14 dagen in de oneven weken)
zaterdag: 19.15u
Stevensweert (om de 14 dagen in de oneven weken)
zaterdag: 18.00u
Ohé en Laak
(om de 14 dagen in de even weken)
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 vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor

HET GEBOD VAN DE LIEFDE
In het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie zegt
Jezus in één zinnetje waaraan men zijn volgelingen kan
herkennen. "Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat
jullie mijn leerlingen zijn: als jullie de liefde onder elkaar
bewaren". Dat heeft te maken met het nieuwe gebod dat
Hij gegeven heeft, het enige gebod dat zijn volgelingen
moeten naleven. Want in dat ene gebod zijn al de andere geboden vervat: "Jullie moeten elkaar liefhebben…
zoals ik jullie heb liefgehad." Niet meer – niet minder.
God is liefde. Jezus heeft dat getoond. Als zijn volgelingen hebben wij, christenen, de opdracht om te doen wat
Hij deed, om te zijn zoals Hij was, om te tonen dat God
liefde is.
En wat voor een liefde! Toen Jezus dit nieuwe gebod
aan zijn leerlingen gaf, zaten zij bijeen voor het Laatste
Avondmaal. Jezus had net daarvoor de voeten van de
apostelen gewassen, was Hij hun dienstbaar geweest.
Zó moeten ook wij dus liefhebben. Dat valt op het eerste
gezicht nog mee: op de knieën rondkruipen en dienstknechtje zijn voor elkaar. Maar terwijl Jezus zo van voet

Paus Franciscus waste op Witte Donderdag de voeten van 12 gedetineerden

naar voet aan het kruipen was, kwam Hij ook bij de voeten van Judas! Wat deed Hij? Hij waste de voeten van
diegene die Hem dood wilde!!!
Zo had Jezus lief! En nu wij! Want dat is het nieuwe gebod dat Jezus gaf: "Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo
moeten ook jullie elkaar liefhebben". De mensen liefhebben zoals Jezus ze heeft liefgehad. Dat is méér dan
zich inzetten voor liefdadigheid, dat is méér dan vriendelijk zijn voor de mensen die vriendelijk zijn voor ons.
Jezus hield zelfs van zijn vijanden. Hij beminde op een
heel concrete en voelbare manier de mensen die werden afgewezen, de zondaars. Hij bemint ons zelfs wanneer wij helemaal niet in Hem geïnteresseerd zijn.
Waarom heeft Jezus ons lief? Niet omdat we zo heilig,
lief en aardig zijn, niet omdat we veel voor Hem gedaan
hebben, maar omdat God liefde is. God kan het liefhebben gewoon niet laten! En wij mensen zijn geschapen
naar Gods beeld en gelijkenis. Beminnen en bemind
worden, dat is heel de zin van ons leven. Alleen liefde
geeft vervulling. We zijn geroepen om te leven in liefde.
Geroepen om Gods liefde door te laten stromen naar de
mensen om ons heen: vriend en vijand! Daaraan zullen
de mensen zien dat Gods Geest in ons woont en worden zij uitgenodigd om ook lief te hebben.
Het enige gebod dat God ons geeft is: "hou van elkander, zoals Ik van jullie hou". Maar zó beminnen als Jezus deed, dat is menselijk gezien onmogelijk voor ons.
Dat kunnen we nooit zonder dat God zelf ons de liefde
geeft die wij moeten doorgeven. Dat kunnen we nooit
zonder dat de heilige Geest in ons leeft. Dat kunnen we
nooit zonder de persoonlijke ontmoeting met Jezus in
de viering van de Eucharistie. Daarom komt een christen zich wekelijks laven aan Christus: om te kunnen
beminnen zoals Hij ons heeft liefgehad.
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:
LITURGISCHE KALENDER

10,-

Vrijdag 20 mei: Z. Josefa Stenmanns, maagd

Zondag 15 mei: 5 zondag van Pasen

08.40u: Rozenhoedje

10.45u: de communicantjes komen in processie van de
Brachtertuinen naar de kerk en worden begeleid
door Harmonie St. Cecilia en Fanfare Eensgezindheid

09.00u: voor roepingen tot het religieuze leven

e

11.00u: Eerste H. Communie van 25 kinderen uit Maasbracht en Brachterbeek

Zondag 22 mei: 6e zondag van Pasen
11.00u: Dik van Laar (verjaardag)
EERSTE H. COMMUNIE

Lieve Jezus,
Wat ben ik nu heel blij.
U bent nu hier zo dicht bij mij.
Zegen alle mensen groot en klein
En help mij om steeds goed te zijn.
Dank u voor deze mooie dag,
en dat het nog dikwijls zo zijn mag.

Maandag 16 mei:
08.40u: Rozenhoedje
09.00u: voor onze zieken, bijzonder voor onze bisschop
Dinsdag 17 mei:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor vrede in de wereld, bijzonder in Oekraïne

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,Zondag 15 mei: 5e zondag van Pasen

Zondag 22 mei: 6e zondag van Pasen

11.00u: Eerste H. Communie in Maasbracht

09.30u: Gest Jrd Jacques en Corrie Sangers-Linssen

Woensdag 18 mei: H. Johannes I, paus en martelaar

14.00u: doopsel van Jaydi Peters

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in de Loretokapel

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 14 mei: 5 zondag van Pasen

geloofsgemeenschap. Van harte welkom! Onze felicitaties voor de ouders. Wij wensen hun veel wijsheid en
liefde toe bij de opvoeding van hun kinderen.

19.15u: Kerkkoor St. Martinus

EERSTE H. COMMUNIE

e

Gest Jrd Gertruda Verboeket, Gerardus Wassenberg en ouders ~ Gest Jrd Joep Vaesen en Bets
Vaesen-de Bruijn
Woensdag 25 mei: Vooravond Hemelvaart
19.00u: H. Mis in Brachterbeek
Donderdag 26 mei: Hemelvaart van de Heer
11.00u: eerste H. Communie van 16 kinderen van onze
parochie
DOOPSEL
Op 8 mei werden Quinnie Krijgsman van de Connorstraat
en Skyler van Dijk van de Roggestraat door het doopsel
aangenomen als kind van God en opgenomen in onze

Ze hebben er lang naar uitgekeken en zijn erop voorbereid: onze communicantjes! Het zijn:

Stan Belfroy Lars Bours Dex Creemers
Kyella van Dam Jack Douven Fenna
Douven Luuk Gootzen Djalino Kempkens
Keano Krutzen Lucas Lousberg Sem
Mair Loren van Neer Lisanne Pepels 
Sjoerd Rademakers Noud van der Zanden
Zenzi Waucomont 

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,-

zoon Albert en voor Harie Jonk en Maria Jonkvan der Sterren ~ Elisabeth Seegers ~ Jrd ouders Jeurissen-Wijnen ~ Thieu van Helden en
Maria Bongers en Gerda ~ Agatha Sevriens en
Bernard van Lankvelt

LITURGISCHE KALENDER
Zaterdag 14 mei: 5e zondag van Pasen
18.00u: Herenkoor
Gest Jrd Thieu van Helden en Maria Bongers ~
Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en

Zaterdag 21 mei: 5e zondag van Pasen
19.15u: H. Mis in Ohé en Laak

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 21 mei: 6e zondag van Pasen

Zaterdag 14 mei: 5e zondag van Pasen

19.15u: kerkkoor met Gregoriaanse zang

18.00u: H. Mis in Stevensweert

Voor vrede in Oekraïne

WIE WAREN ZE EIGENLIJK,
DIE BERUCHTE IJSHEILIGEN?
Sommigen kennen de "ijsheiligen" nog. Of ze kennen
een van de volgende weerspreuken die met de ijsheiligen te maken hebben.
 IJsheiligen hebben harde koppen.
 Voor IJsheiligen de bloempotten buiten, veelal kun
je er dan naar fluiten.
 Zijn de ijsheiligen in het land, vroege bloesem
houdt dan kort stand.
 Pancraas, Servaas en Bonifaas, geven ijs en vorst
helaas.
 Al is Mamertus oud en grijs, houdt hij van vriezen
nog en ijs.
 Voor de nachtvorst zijt ge niet beschermd, totdat
Servatius zich over u ontfermt.
 Voor Servaas geen zomer, na Servaas geen winter.
 Wie zijn schaap scheert voor St. Servaas, houdt
meer van wol dan van het schaap.
 Servaas moet verlopen zijn, voor de nachtvorst
goed wel verdwijnt.
 Geen rijmken na Servaas, geen vloksken na Bonifaas.
 Tot Bonifaas, die strenge baas, wees voor de
vrucht, op vorst beducht.
 Van nachtvorst ben je nimmer vrij, als Bonifaas nog
niet is voorbij.
Van 11 tot 14 mei houden tuiniers angstvallig de
(heiligen)kalender in de gaten. Na 15 mei zou er immers geen nachtvorst meer mogen optreden.
Ze zijn de schrik van elke ongeduldige tuinier: de
"ijsheiligen". Ze markeren de periode van 11 tot 14
mei, in de volksmond (en grotendeels ook volgens de
weerkunde) de laatste dagen waarop in onze streken
nachtvorst mogelijk is en jonge plantjes dus best nog
niet buiten overnachten.
In sommige landen zijn de ijsheiligen met drie, soms
zelfs met vijf, bij ons zijn ze doorgaans met vier. Maak
kennis met:

Mamertus (11 mei)

Mamertus was in de 5e
eeuw bisschop van Vienne
(Frankrijk). Hij staat te
boek als een eigengereide, maar gewaardeerde
bisschop.
Hij
voerde
de "kruisdagen" in: de drie
boetedagen in aanloop
naar Hemelvaart. Met gebeden en processies gedurende de kruisdagen
hoopte men gespaard te
blijven van noodweer, hongersnood, ziektes en ander
onheil. Drie dagen na elkaar ging een processie uit om
zoveel mogelijk akkers te kunnen zegenen.
Mamertus overleed op 11 mei 477. Hij wordt ook aanroepen voor ziektes aan de ingewanden. Daarom
wordt hij vaak voorgesteld als bisschop met een streng opgerolde
darmen in de handen.

Pancratius (12 mei)

Pancratius werd geboren in het
westen van het huidige Turkije
rond het jaar 290. Hij werd al snel
wees; zijn oom adopteerde hem.
Samen reisden ze naar Rome
toen Pancratius 13 was. Ze kwamen er onder de indruk van het

christelijk geloof en lieten zich dopen.
In Rome kende de christenvervolging echter een hoogtepunt. Keizer Diocletianus gaf christenen de schuld van de
economische crisis, omdat zij weigerden te offeren aan
de Romeinse goden. Toen Pancratius en zijn oom werden opgepakt, weigerden ze hun geloof af te zweren.
Pancratius werd op zijn 14e onthoofd en begraven in catacomben aan de Via Aurelia. Boven zijn graf verrees
rond 500 de basiliek "San Pancrazio fuori le mura" (buiten de muren).

Servatius van Maastricht (13 mei)

Servatius
(Servaas)
van Maastricht was in
de 4e eeuw de eerste
bisschop van Tongeren, en daarmee van
de Nederlanden. Hij
maakte een pelgrimsreis naar Rome en
stierf rond 384 in
Maastricht, zijn nieuwe
bisschoppelijke zetel.
Over zijn leven of activiteiten is weinig bekend. In de zogenaamde
Vitae
(levensbeschrijvingen)
uit de 8e en 9e eeuw
werd zijn levensverhaal wellicht aangedikt. Zo zou hij een
verre nakomeling zijn van Johannes de Doper. Zijn leven
was het onderwerp van het Middelnederlandse gedicht "Van Sinte-Servaes" (12e eeuw). Onder de SintServaasbasiliek in Maastricht bevindt zich zijn grafcrypte.

Bonifatius van Tarsus (14 mei)

Bonifatius van Tarsus was een welstellende Romeinse
burger die in 307 de marteldood stierf tijdens de christenvervolging.
Bonifatius leidde lange tijd een
leven dat draaide om wereldse geneugten, maar kwam tot
inkeer door zijn maîtresse,
Aglaida. Zij stuurde hem met
enkele knechten naar Tarsus
(in het huidige Turkije) met de
opdracht relieken van martelaren terug te brengen. De
knechten keerden uiteindelijk
terug met het stoffelijk overschot van Bonifatius zelf: hij
was de marteldood gestorven
nadat hij, onder de indruk van
andere martelaren, zich openlijk tot het christendom had
bekeerd.
Na Bonifatius’ dood ging Aglaida in het klooster en liet ze
te zijner ere een kapel bouwen op de Aventijnse heuvel
aan de Via Latina. Daar staat nog altijd de kerk van San
Bonifacio en San Alessio. Bonifatius van Tarsus verdween na het Tweede Vaticaans Concilie van de officiële
heiligenkalender en is dus officieel geen "ijsheilige" meer.

En Sophia?

In sommige streken wordt ook een 5e ijsheilige vermeld:
Sophia van Rome. Zij zou, net als Pancratius, in 304 zijn
gedood omdat ze haar christelijk geloof niet wou afzweren. In Duitsland spreekt men op 15 mei van
"Sophiendag", de dag van "kalte Sophie".

Bron: kerknet.be

EREPENNING VAN ONZE PAROCHIEFEDERATIE
VOOR SCHEIDEND DIRIGENT JO HEUTS
Bijna 25 jaar heeft Jo Heuts uit Stevensweeert het herenkoor van de Stephanusparochie geleid. Hij deed
dat als vrijwilliger, maar evengoed met veel professionaliteit en enthousiasme. De heren hebben onder zijn
leiding 2 of 3 maal per maand de Eucharistievieringen
opgeluisterd met Gregoriaanse gezangen, soms afgewisseld met een leid in het Nederlands.

Helaas (voor ons) zal Jo
binnenkort verhuizen en
zal hij het koor niet meer
kunnen (bege-)leiden. En
het is nog maar de vraag of
het koor zonder hem verder kan, zeker omdat ook de
organist er wegens ziekte al een hele tijd niet meer is.
Het is immers heel moeilijk om een opvolger te vinden
en de koorleden (en hun stemmen) worden ook een
dagje ouder.
Het kerkbestuur is het koor en heel bijzonder de dirigent heel erkentelijk voor de jarenlange inzet voor de
parochie en de eredienst. Vandaar dat het bestuur besloten heeft om Jo de erepenning van de Parochiefederatie te overhandigen.

gen en als journalist. In de Tweede Wereldoorlog werd hij
door de Nazi's vermoord vanwege zijn rol in het verzet.
Voor de oorlog verbleef Titus Brandsma ook regelmatig
in Limburg. Zo kwam hij veel in het karmelietenklooster in
Oud-Merkelbeek, op de plek aar zich nu het Clemensdomein bevindt. Zondagmiddag is er om 14.00 uur in het
Clemenskerkje een lezing over Titus Brandsma en zijn
betrokkenheid bij het klooster in Merkelbeek.
Op hetzelfde tijdstip wordt er in de Moeselkapel in Weert
een gebedsdienst gehouden. De kapel is nauw verbonden met de familie Driessen uit Weert met wie Titus
Brandsma zeer goede contacten onderhield. Vier van de
tien kinderen van het gezin werden lid van de karmelietenorde. Een van hen – Hubert Driessen (1871-1946) –
was de leermeester en begeleider van Titus Brandsma,
tijdens zijn studie in Nederland, maar ook later toen hij in
Rome verbleef. Brandsma was regelmatig te gast bij de
familie Driessen in Weert.
Tijdens de gebedsdienst wordt zondagmiddag in de Moeselkapel op voorspraak van de nieuwe heilige gebeden
om vrede in Oekraïne. Ook wordt het levensverhaal van
Titus Brandsma verteld en wordt in de kapel een portret
van hem onthuld. Vrijdag vertrekt er al een grote groep
belangstellenden met het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht naar Rome om de plechtigheid zelf bij te wonen.

Bron: bisdom Roermond

Dat gebeurde vandaag 11 mei tijdens een gezellige
bijeenkomst met alle koorleden en hun partners.
15 MEI: HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA
Zondag 15 mei zal paus Franciscus de Nederlandse
karmeliet Titus Brandsma heilig verklaren. Die viering
op het Sint-Pieterplein in Rome is vanaf 9.30u live op
televisie te volgen bij KRO-NCRV. Zondagmiddag zijn
er twee bijeenkomsten in Limburg op plaatsen waar
Titus Brandsma regelmatig kwam: in Merkelbeek en in
Weert.
Precies 15 jaar nadat Karel Houben uit Munstergeleen
heilig werd verklaard zal er zondag weer een portret
van een Nederlander tegen de gevel van de SintPieter hangen. De in Friesland geboren pater Titus
Brandsma wordt dan tot de eer der altaren verheven,
zoals dat officieel heet. Brandsma (1881-1942) werd
onder meer bekend als hoogleraar filosofie en mystiek
aan de pas opgerichte katholieke universiteit in Nijme-

DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND
Op 1 mei bezocht een afvaardiging van het kerkbestuur
met pastoor Creemers een try-out van de musical
"Dagboek van een herdershond". Het was een "verlaat"
cadeau voor de 40e verjaardag van de priesterwijding
van de pastoor die vorig jaar door corona maar beperkt
gevierd kon worden.

