NIEUWSBRIEF 128
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

HEMELVAART
Het feest van Hemelvaart ligt zo
tussen Pasen en
Pinksteren in, dat
je misschien de
indruk krijgt dat
het door zijn twee
"grote
broers"
een beetje naar
de
achtergrond
gedrukt wordt. En
als je dan ook nog weet dat Pasen en Pinksteren voor
de meeste mensen niet veel meer betekenen, dan is het
niet verwonderlijk dat Hemelvaart niet méér is dan een
extra vrije dag midden in de week. Kunnen we die vrije
dag dan niet beter afschaffen? Dat natuurlijk ook weer
niet, want al zegt de religieuze betekenis ons niets meer,
dan gaan we plots toch op onze christelijke strepen
staan en eisen we respect voor onze christelijke cultuur.
Waarover gaat het eigenlijk op Hemelvaart? Christus is
teruggekeerd naar zijn Vader in de hemel. Hij zit, zoals
het Credo zegt "aan de rechterhand van de Vader". Dat
betekent in Bijbelse taal dat Hij het bestuur van het heelal op zich genomen heeft. Soms denken wij: Christus is
teruggekeerd naar zijn Vader om uit te rusten. Hij had na
veel pijn en moeite zijn werk op deze aarde voltooid. Hij
had aan de mensen de mogelijkheid getoond om menswaardiger en menslie-vender te leven. Ja, Hij had zelfs
de dood ondergaan door voor ons te sterven aan het
kruis. Nu is dat allemaal voorbij. De Zoon van God is
teruggekeerd naar de plaats waar Hij vandaan gekomen
was en laat de wereld voor wat zij is.
Maar dat is niet zo. Christus is niet naar de hemel ge-

gaan om uit te rusten. Het feest van Hemelvaart spreekt
een heel andere taal. Het wil eerder zeggen: God laat
de wereld niet aan het toeval over. Achter alles wat er
op aarde gebeurt staat Iemand die een concept, een
plan heeft. Niet het toeval regeert, maar de Heer. Christus laat zijn wereld, waarvoor Hij zo geleden heeft niet
alleen. Hij blijft voor haar zorgen, leeft met haar mee.
Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant verplicht ons christenen ertoe de opdracht van Christus,
zijn Blijde Boodschap door te geven aan deze wereld.
"Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen." Wij hebben dus als christenen een taak in deze
wereld. Wij hebben de boodschap te verkondigen dat
het leven zinvol en de moeite waard is. Dit aanbod van
Jezus mogen wij niet voor onszelf houden, maar moeten we doorgeven. De twee in het wit geklede mannen
die bij de leerlingen staan als Jezus ten hemel opstijgt
bevestigen dit: "Mannen van Galilea, wat staat gij naar
de hemel te kijken?" Dat wil zeggen: staar je niet blind
op de hemel. De hemel is voor later. Maar jullie opdracht ligt hier op deze aarde: de mensen verkondigen
wat Jezus gedaan heeft; zijn werk voortzetten.
Dus: geen droefheid omdat de Zoon nu bij de Vader is,
maar moed om onze taak aan te pakken. Hij blijft bij ons
tot aan het einde der tijden. Hij geeft ons moed en
kracht door zijn heilige Geest, de beloofde Helper. Hij
geeft ons sterkte door zijn aanwezigheid in de Eucharistie. Zo blijft Hij, ondanks zijn heengaan, toch daadwerkelijk bereikbaar als wij Hem nodig hebben, als onze
taak ons soms wat zwaar valt. Laten wij in de dagen van
voorbereiding op Pinksteren vragen dat zijn heilige
Geest ons moedig, vurig en sterk maakt om van zijn
blijvende aanwezigheid te getuigen.
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,-

Donderdag 26 mei: Hemelvaart van de Heer

Zondag 22 mei: 6 zondag van Pasen

11.00u: géén H. Mis i.v.m. eerste H. Communie in Linne

11.00u: Dik van Laar (verjaardag)

Vrijdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop

Maandag 23 mei:

08.40u: Rozenhoedje

08.40u: Rozenhoedje

09.00u: om de komst van de H. Geest in ons hart en ons
leven

e

09.00u: voor onze zieken
Dinsdag 24 mei: H. Gregorius VII, paus
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: om innerlijke kracht voor onze bisschop

Zondag 29 mei: 7e zondag van Pasen
11.00u: Zeswekendienst Louis Gielen ~ Gest Jrd Annie
Coumans-van Daal, Jan Jansen, Bair Coumans,
Dina Coumans-Maessen

Woensdag 25 mei: Vooravond Hemelvaart
19.00u: plechtig gezongen H. Mis in Brachterbeek

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
e

Zondag 22 mei: 6 zondag van Pasen
09.30u: Gest Jrd Jacques en Corrie Sangers-Linssen
14.00u: doopsel van Jaydi Peters

Woensdag 25 mei: Vooravond Hemelvaart
19.00u: plechtig gezongen H. Mis in de kerk
Voor een spoedig einde van de oorlog in Oekraïne
Zondag 29 mei: 7e zondag van Pasen
11.00u: H. Mis in Maasbracht

HEMELVAART
De leerlingen stonden er bedremmeld,
zeg maar verslagen bij.
Eerst op Goede Vrijdag;
ze hadden Jezus verloren
aan de dood.
En nu bij zijn Hemelvaart
verloren zij Hem opnieuw.
Maar zijn Geest was bij hen,
levend en warm,
nabij en vertrouwd.
Zij wisten het:
Hij was bij hen.
Van die belofte konden zij leven.

Leven als een mens van de hemelvaart
is een stukje leven met het hoofd in de wolken
omdat God in het onzichtbare voelbaar is
en omdat Jezus woorden een prachtig ideaal zijn
om na te streven.
Maar een mens van de hemelvaart
is ook met twee voeten op de aarde staan,
ingeworteld leven in de werkelijkheid van vandaag,
de noden proberen aan te voelen van iedereen
voor wie wij zorg dragen
en verantwoordelijk zijn.
God zendt ons naar onze dagelijkse taak.
Dat wij daarbij de aanwezigheid van Jezus voelen
- alle dagen.
Hij schenkt ons daartoe zijn zegen.

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 28 mei: 7e zondag van Pasen

Woensdag 25 mei: Vooravond Hemelvaart

19.15u: Dameskoor
Voor vrede — overal ter wereld

19.00u: H. Mis in Brachterbeek
Donderdag 26 mei: Hemelvaart van de Heer
11.00u: eerste H. Communie van 16 kinderen van onze
parochie

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

Zaterdag 21 mei: 5 zondag van Pasen
19.15u: H. Mis in Ohé en Laak
Woensdag 25 mei: Vooravond Hemelvaart
19.00u: plechtig gezongen H. Mis in Brachterbeek
Zaterdag 28 mei: 7e zondag van Pasen

Zeswekendienst Helena Grisel-Jonk ~ Gest Jrd
Sjaak en Fien van Ool-Peeters ~ Gest Jrd overleden ouders Frans Heuts en Helena HeutsSeegers, zoon Huub en kleindochter Dorien ~
Gest Jrd Jacques en Catharina Sangers-Vos en
familie ~ overleden familie Hendrik SeegersRutten ~ overledenen van de familie BrentjensSeegers en Richter-Cretskens

18.00u: Dameskoor

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
19.15u: kerkkoor met Gregoriaanse zang
Voor vrede in Oekraïne
Woensdag 25 mei: Vooravond Hemelvaart
19.00u: plechtig gezongen H. Mis in Brachterbeek
Zaterdag 28 mei: 7e zondag van Pasen
18.00u: H. Mis in Stevensweert

DIT JAAR WIJDING VIJF NIEUWE PRIESTERS

ERFENIS OF ERGERNIS

Johannes 14, 23-29
Waarschijnlijk hebben de meesten onder ons het geloof
van thuis uit meegekregen. Het hoorde bij wat de ouders
ons hebben meegegeven. En zij hadden het weer van
hun ouders. Geloof wordt doorgegeven alsof het een
kostbaar erfstuk betreft. Op de zondag vóór Hemelvaart
geeft Jezus zijn leerlingen ook een erfenis: "Vrede laat ik
u na, mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld hem
geeft, geef Ik hem u."

Dit voorjaar worden er vijf nieuwe priesters gewijd die
in het bisdom Roermond aan de slag gaan. In februari
is kapelaan Christyraj Francis in zijn thuisbisdom in Sri
Lanka tot priester gewijd. In april hebben in India de
wijdingsplechtigheden plaatsgevonden van Francis
Sahayam, Vins Siju Bysingh Vincent en Arulraj Mariasusai. Op zaterdag 11 juni vindt in Roermond de priesterwijding plaats van Miguel Alberto. Dit gebeurt tijdens
een plechtige viering door hulpbisschop Everard de
Jong. De priesterwijding vindt plaats in de SintChristoffelkathedraal in Roermond en begint om
10.30u. Belangstellenden zijn van harte welkom.
800 JAAR BLOEDWONDER IN MEERSSEN
De basiliek in Meerssen viert
dit jaar een bijzonder jubileum. Het is namelijk 800 jaar
geleden dat daar het beroemde bloedwonder plaatsvond. In 1222 ontdekte een
benedictijner monnik tijdens
een eucharistieviering in de
toenmalige kloosterkerk bij
de consecratie dat hij vergeten was water en wijn in de
kelk te doen. De monnik bad
tot God en bij het breken van
de H. Hostie stroomde daar
water en bloed uit, net als uit
Christus' lichaam aan het kruis.
Door dit "Mirakel van Meerssen" groeide de kerk uit tot
een bedevaartoord voor het Heilig Sacrament. De kelk
met het bloed werd getoond aan de vele bedevaartgangers die vanaf dat moment Meerssen bezochten.
Er kwamen zelfs zoveel pelgrims dat de kerk moest
worden vergroot. Het Heilig Bloed is ruim 350 jaar in
Meerssen bewaard, tot het in 1578 gestolen en vernietigd werd. Sindsdien richt de devotie zich op het uitgestelde Allerheiligste.
Er is trouwens nog een tweede mirakel. In 1465 brak
er een hevige brand uit en verwoestte de kerk, maar
een boer die de brand zag slaagde erin de ciborie met
het Allerheiligste veilig te stellen. Ondanks de brand
werd de kerk herbouwd en onder Pius XI werd ze verheven tot basiliek.
Nog altijd wordt er vanaf Sacramentsdag in Meerssen
een Sacramentsoctaaf gehouden als herinnering aan
dit bloedwonder. Dit jaar staat het octaaf in Meerssen
tussen 16 en 23 juni in het teken van het 800-jarig jubileum. Er zijn elke dag vieringen en uiteraard trekt de
sacramentsprocessie door Meerssen.

De erfenis die we te verwachten hebben is zijn vrede. En
dat is blijkbaar een andere vrede dan die van de wereld.
De wereldse vrede moet vaak bloedig bevochten worden
– denk aan Oekraïne – of wordt door onderdrukking bewaard – denk aan Noord-Korea. Of op zijn best wordt die
wereldse vrede met veel onderhandelen en vredesmissies van de VN in stand gehouden. Het is echt niet eenvoudig de vrede te bewaren. Vrede tussen landen is vaak
een probleem, maar vrede tussen mensen evenzeer.
Soms lopen ruzies zo hoog op, dat we naar de rechter
stappen om ons gelijk te halen. Denk maar aan de ruzies
waar meester Visser of de Rijdende Rechter zich mee
bezig houden. Het gaat vaak over onbenulligheden. En
als er dan een uitspraak is, dan is de vrede nog niet hersteld. Meestal voelt een van de partijen zich toch benadeeld en komt het tussen de ruziënde buren nooit meer
goed.
De vrede die de wereld geeft is iets anders dan de vrede
waar Jezus het over heeft. Jezus' erfenis, vlak voor zijn
afscheid van de aarde, bestaat niet uit materiële dingen,
maar is een hemelse gave. Hij wil ons een vrede geven
waar ons hart niet verontrust of kleinmoedig van wordt.
"Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden",
zegt Jezus. Want als mensen verontrust worden, dan kan
het gebeuren dat ze uit angst van zich af bijten of zelfs
letterlijk om zich heen slaan. Gevolgen van een bang,
verontrust hart. "Laat uw hart niet verontrust worden",
zegt Jezus, "En laat uw hart niet kleinmoedig worden".

Want een mensenhart dat kleinmoedig wordt, kan niks
meer van een ander verdragen, wil meteen zijn recht
halen of alles meteen met gelijke munt terugbetalen.
"Vrede laat Ik U: mijn vrede geef Ik u", zegt Jezus. Een
vrede van hart die ervoor kan zorgen dat we niet verontrust of kleinmoedig worden, een vrede die ons met
de zekerheid van het hart laat weten dat we in Gods
hand geborgen zijn, wat er ook gebeurt. Die vrede wil
Jezus ons nalaten. Dat is zijn erfenis. Een bron die ons
de kracht geeft om te dragen wat er aan moeilijkheden
op ons pad komt en om te kunnen vergeven wat we
aan misselijkheden van een ander te verdragen krijgen. Die vrede van Christus voedt en vormt ons dagelijks leven en samenleven. Bidden om die erfenis geeft
ons de juiste voeding om ons leven en samenleven
goed te houden.
Dat is de erfenis die we krijgen voordat Jezus met Hemelvaart in zijn menselijke gedaante van ons weggaat.
Een erfenis die mensen niet verdeelt, maar juist samenbrengt. Een erfenis die niet kleiner, maar juist groter wordt, naarmate we er meer van delen.
Pastoor L. Creemers
CHARLES DE FOUCAULD 'VAN KOP TOT TEEN'
Op 15 mei werd niet enkele pater Titus Brandsma heilig verklaard, maar ook Charles de Foucauld.
Ontdek de spiritualiteit en levensweg van de heilige
Charles de Foucauld (1858-1916) in een eenvoudige
infografiek als kennismaking.

al behoort deze vereniging niet tot de associatie.

Voeten

Levensweg met hindernissen: wees, verloren zoon, militair, ontdekkingsreiziger, Godzoeker. Geboren in 1858 in
Straatsburg, is Charles op zijn 6e al wees. Al leert hij
goed, hij raakt het juiste spoor kwijt en verbrast de rijke
erfenis van zijn grootvader. Als militair in Marokko raakt
hij gefascineerd door het onbekende binnenland en de
islam. Rond zijn 30e maakte hij een intense bekering
door. Hij treedt in bij de trappisten, maar blijft zoeken
naar zijn eigen weg. Na zijn priesterwijding richt hij een
fraterniteit op in de Sahara. Enkele jaren later trekt hij
nog dieper de woestijn in om het leven te delen van de
Toearegs. Intussen nemen de spanningen met de Franse
kolonisator toe. In 1916 wordt Charles daarvan het
slachtoffer.

Oren

Je kan maar broer of zus worden als je echt luistert naar
de ander. In Tamanrasset leert Charles de taal van de
Toearegs om het leven echt met hen te delen. Zijn verlangen is om hun "universele broeder" te worden, naar
het voorbeeld van Sint Franciscus. Mijn apostolaat moet
het apostolaat van de goedheid zijn.

Handen

Leven en werken zoals handarbeiders en samen met
hen. Als monnik in La Trappe schrijft hij in zijn dagboek: "Wij zijn arm voor de rijken, maar niet zo arm als
onze Heer was, niet zo arm als ik in Marokko was, niet zo
arm als Sint Franciscus". Hij gaat werken als klusjesman
bij clarissen in Nazareth, in het spoor van de timmermanMessias. In zijn spoor richten kleine broeders en zusters zich op handenarbeid, in het begin heel vaak in fabrieken. Ze wonen samen in kleine fraterniteiten in kansarme wijken.

Rozenkrans

Aan de riem rond zijn pij bengelt steevast zijn
"rozenkrans van de liefde". Geïnspireerd door de gebedskralen van de Toearegs bedenkt hij een rozenkrans voor
christenen én moslims. Hij noemt hem de "rozenkrans
van de liefde" en draagt hem aan de riem van zijn pij.

Lieve Wouters op Kerknet.be

Charles de Foucauld in één oogopslag.
© Tynke Van Schaik

Heilig Hart

De intieme relatie met God staat voorop in zijn spiritualiteit. Dagelijks maakt Charles de Foucauld tijd voor
aanbidding. Zijn devotie tot het Heilig Hart verklaart het
embleem op zijn pij. Missioneren behoeft geen woorden maar vooral een broederlijke aanwezigheid, het "Ik
zal er zijn" van God.

Pij

Pas 16 jaar na zijn dood worden zijn eerste medebroeders ingekleed. Vandaag verenigt de Associatie Spirituele Familie van Charles de Foucauld 20 religieuze
gemeenschappen. Samen tellen ze 13.000 broeders,
zusters en leken in zo'n 90 landen. Ook de gemeenschap "Poverello" is sterk door de Foucauld beïnvloed,

