NIEUWSBRIEF 129
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

PINKSTERNOVEEN
Van Hemelvaart naar Pinksteren
Samen met alle christenen in de hele wereld bereiden
we ons biddend voor op het Pinksterfeest. Jezus zelf gaf
aan zijn leerlingen de opdracht: "de belofte van de Vader
af te wachten; Johannes doopte met water, maar gij zult
over enkele dagen gedoopt worden met de heilige
Geest" (Handelingen 1, 4-5).
Enkele gebeden kunnen ons wellicht helpen.

Om de gaven van de heilige Geest
Kom, heilige Geest,
maak ons vol van uw licht
dat door alle onmacht heen
de arme kan verlichten,
de onderdrukte bevrijden,
en de lijdende verkwikken.
Beziel met uw adem en roep tot leven
wat in ons is verkild, verdord of afgeweken.
Richt ons hart op het leven van de mensen
en niet op hun dood.
Verwarm ons met het vuur waarmee Gij bezielt.
Wees een storm die wakker schudt.
Wees de stilte van ons hart, die een bidden wordt.
Stort uw gaven uit in het hart van de mensen,
om met een nieuw hart te verstaan
en te zien met nieuwe ogen
dat Gij met ons zijt tot het einde der dagen.

Daal op ons neer.
Heilige Geest, wij bidden U,
kom onze ogen aanraken
om het stralende licht te ontvangen
dat ons tot vreugde brengt

midden in de duisternis van het lijden,
midden in de dofheid van onvervulde verlangens
en zorgen,
midden in de klaagzang van ons gezeur.
Heilige Geest, open onze geest
voor een hoopvolle ontmoeting met Jezus,
de Zoon van de Vader;
om te leren luisteren met geloof
en het stralende Woord van de Vader te ontvangen
dat ons tot vreugdevolle volgelingen maakt
midden in het slaapwekkende doemdenken,
midden in de troosteloze kritiek vanuit onze luie stoel,
midden in de overvloed
van nietszeggende woorden zonder engagement.
Heilige Geest, kom ons oprichten
en vergezel ons onderweg
zowel boven op de berg als beneden in het dal.
Toon ons het stralende licht dat alles kan omvormen
tot een vreugdevolle inzet, een liefdevolle nabijheid
te midden van zoveel onwetendheid en onmacht,
te midden van opstandigheid en verdeeldheid,
te midden van eenzaamheid en verlatenheid.
Heilige Geest, daal op ons neer.
Kom de stilte in ons verdiepen
waardoor elk Woord van Jezus
in ons kan rijpen tot vreugde:
een hoop die eeuwig blijft oplaaien.

(Zr. Marie-Jeanne Devos)

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 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda

e

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

09.00u: voor de Kerk in Afrika
Zondag 5 juni: Pinksteren
11.00u: Met Gregoriaanse zang door de heren van

Maandag 30 mei:

Maasbracht, Brachterbeek en Linne

08.40u: Rozenhoedje

Gest Jrd Bertus Nuij en Truus Nuij-de Meijer ~
Gest Jrd Echtpaar Wiel en Gerda VerheesenSmeets ~ Jrd Tonny Peperkamp

09.00u: voor de overledenen aan wie niemand meer
denkt
Dinsdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan
Elisabeth
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor alle vrouwen die een kind verwachten

Collecte voor het onderhoud van de kerk
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, Maria, Moeder van de
Kerk
11.00u: voor de Kerk in Europa

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 29 mei: 7 zondag van Pasen
11.00u: H. Mis in Maasbracht
Woensdag 1 juni: H. Justinus, martelaar
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in de Loretokapel
Zondag 5 juni: Pinksteren
09.30u: Met Gregoriaanse zang door de heren van Maas-

bracht, Brachterbeek en Linne

Zeswekendienst Frans Wilms en Jrd Mia WilmsRoost ~ Gest Jrd kapelaan Roy De Bie en overleden ouders ~ pastoor Jozef Linssen en familie

Collecte voor het onderhoud van de kerk
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, Maria, Moeder van de
Kerk
11.00u: H. Mis in de Gertrudiskerk in Maasbracht

DOOPSEL
Op 22 mei werd Jaydi Peters van de Ervenweg door het
sacrament van het doopsel aangenomen als kind van
God. Wij heten hem van harte welkom in onze geloofsgemeenschap. Voor de ouders: onze hartelijke felicitaties en onze wensen voor veel geloof, wijsheid en liefde
bij de christelijke opvoeding van hun spruit!

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

09.30u: H. Mis in Brachterbeek

e

Zaterdag 28 mei: 7 zondag van Pasen

11.00u: H. Mis in Maasbracht

19.15u: Dameskoor

Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, Maria, Moeder van de
Kerk

Voor vrede — overal ter wereld

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Zondag 5 juni: Pinksteren

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 4 juni: Pinksteren

Zaterdag 28 mei: 7 zondag van Pasen

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak

18.00u: Dameskoor

Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, Maria, Moeder van de
Kerk

e

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

09.30u: Herenkoor
Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd overl grootouders
Willem Rutten en Agnes Peeters en voor overleden ouders Herman Puts en Toos Rutten

Collecte voor het onderhoud van de kerk

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
e

Zaterdag 28 mei: 7 zondag van Pasen
18.00u: H. Mis in Stevensweert
Zaterdag 4 juni: Pinksteren
19.15u: H. Mis met Gregoriaanse zang
Gest Jrd Jan Albert Peulen en Maria Catharina
Peulen-Heijthuisen en overledenen van de fa-

milie Peulen-Heijthuisen

Collecte voor het onderhoud van
de kerk
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag,
Maria, Moeder van de
Kerk
09.30: H. Mis in Stevensweert
11.00u: H. Mis in Maasbracht

WEZENZONDAG

(lezingen: Handelingen 7, 55-60; Openbaring 22, 1214.16-17.20; Johannes 17, 20-26)
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wel
eens "wezenzondag" genoemd, omdat de leerlingen
van Jezus na zijn Hemelvaart "verweesd" achterbleven. Maar Jezus had beloofd dat Hij een helper zou
sturen: de heilige Geest.
Een collega die op bezoek was vertelde me dat hij de
week daarvoor met de trein onderweg was naar Haarlem. Ver vóór Haarlem begon de trein langzamer te
rijden, en opeens stond hij stil. En wie nog geen mobieltje in zijn handen had (want waarmee zou je je anders bezighouden in de trein?) die greep er nu naar.
Nummers werden gekozen, en overal hoorde je gesprekjes in de trant van: "Hallo, met mij, ik kom wat
later want de trein heeft vertraging."
Wie had het vijftig jaar geleden durven dromen, dat wij
in onze tijd zo gemakkelijk met elkaar in contact zouden kunnen komen? Je zit in de trein die midden in
een weiland stilstaat en de ander is honderd kilometer
verder thuis de aardappels aan het schillen, en zó ben
je in gesprek met elkaar. Even verbazingwekkend is
het eigenlijk dat wij op eenzelfde manier in gesprek
kunnen komen met God. God is ver uit ons gezichtsveld, Hij is misschien met heel andere dingen bezig,
maar wij spreken Hem aan en Hij is er voor ons. Het is
niet eens een vrucht van de technologie van de laatste
jaren, het is een ervaring van veel eeuwen. We noemen het bidden.
Bij bidden denken wij misschien vlug aan een vraag
om hulp voor iemand die een examen moet maken.
Zoiets is inderdaad een gebed. Maar er zijn nog veel
meer manieren van bidden, zoals in alle stilte bij God
zijn, naar God luisteren, je nood bij God uitspreken,
God danken, God prijzen, God aanbidden. En ook je
boosheid of je frustraties uiten tegenover God is een
gebed. Als het goed is drukt elk gebed iets uit van jouw
relatie met God opdat moment.
In de eerste lezing van deze zondag staan twee korte
gebedjes. Stefanus bidt ze. Eerst zegt hij: "Heer Jezus,
ontvang mijn geest." Het gebed van iemand die sterft
en ernaar uitziet met Jezus verenigd te worden. Eigenlijk bidden wij in de pinksternoveen het gebed andersom: niet "ontvang mijn geest," maar "geef ons uw
Geest." Beide gebeden drukken samen uit wat wij als
christenen willen; in eenheid met God leven, doordat
Gods Geest in ons is en ons leven in Gods hand is.
Het tweede gebed dat Stefanus bidt is: "Heer, reken
hun deze zonden niet aan." Het doet denken aan wat
Jezus zelf zegt als Hij gekruisigd wordt: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen" (Luc.
23, 34). Vergeving is een wezenlijk aspect van Jezus'
persoonlijkheid en van zijn boodschap. Als wij ons
door zijn Geest laten vormen zullen wij mensen van
vergeving zijn.
De gebedjes in de tweede lezing zijn wel héél erg kort.
Twee keer staat er maar één woord: "Kom!" De derde
keer staat er: "Kom, Heer Jezus!" In deze pinksternoveen is het gebed ook: "Kom," maar dan gericht tot
de Geest: "Kom, heilige Geest." Beide gebeden drukken uit dat wij het heil niet uit onszelf verwachten,
maar van God. Wij bidden om de Geest, zodat die
meer en meer in ons komt en ons omvormt; de Geest
zal in ons bidden "Kom, Heer Jezus."
In het evangelie staat een lang gebed. Het is genomen

uit hoofdstuk 17 van het Johannesevangelie. Dat hele
hoofdstuk is een gebed dat Jezus zelf uitspreekt bij het
Laatste Avondmaal, vlak vóór zijn lijden. In het eerste
deel van dit gebed spreekt Jezus over zijn eenheid met
de Vader; in het tweede deel over de eenheid van zijn
leerlingen, en in het derde deel – en dat lezen wij op deze
zondag – over de eenheid van degenen die via de leerlingen tot geloven komen. Jezus bidt dus voor ons! Wij
leven immers in een traditie van eeuwen, en ons geloof
gaat uiteindelijk terug op dat van de leerlingen van Jezus.
Daarom is het interessant te horen wat Jezus voor ons
bidt. Hij bidt dat wij één mogen zijn. Maar Hij drukt dat op
een speciale manier uit: opdat zij één zijn zoals Wij één
zijn: "Ik in hen en Gij in Mij." Jezus bidt niet om een eenheid waarbij wij allemaal hetzelfde denken en hetzelfde
doen, Hij bidt om een organische eenheid: een eenheid
met Hem en in Hem.

De Pinksternoveen is een bijzondere tijd van bidden. Met
bidden is de Kerkgemeenschap begonnen na de Hemelvaart van Jezus. Ieder jaar maken wij in deze noveen
opnieuw deze gebedsdagen door. Wij bidden om eenheid: eenheid van alle christenen in Jezus Christus. Wij
bidden om Gods Geest voor onszelf en anderen. Wij bidden dat het Koninkrijk van God mag komen.
Pastoor L. Creemers
DANK
Hartelijke dank aan alle mensen die een bijdrage geleverd hebben aan de Vastenactie van dit jaar.
De opbrengst komt ten goede aan een steunproject voor
Dalit-vrouwen in India.
Hieronder ziet u de opbrengst van de kerkdeurcollecte en
van de offerbussen in de kerk en daarnaast ook nog de
bedragen die via de bank binnenkwamen.
Linne:
€ 138,80
+ via bank:
€ 625,00
= € 763,80
Maasbracht:
€ 552,57
+ via bank:
€ 100,00
= € 652,57
Brachterbeek:
€ 277,70
Stevensweert:
€ 307,70
Ohé en Laak:
€ 212,67
Totaal:
€ 2.214,44
De kinderen van basisschool "de Maasparel" in Stevensweert hielden een eigen actie voor een ander project van
de Vastenactie en brachten daarvoor ook nog eens een
bedrag van € 258,27 bijeen. Geweldig!!!
Dank ook aan de mensen die hebben meegedaan aan
de kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding van ons
bisdom op Roepingenzondag. Daar was de totaalopbrengst € 199,60.

