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L. Creemers
Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
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(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 afspreken met de pastoor
 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

PINKSTEREN: FEEST VAN DE GEEST
Wanneer Jezus terugkeert naar zijn Vader in de hemel,
is zijn werk op aarde gedaan, maar dat werk is nog niet
voltooid. Het moet verdergezet worden, maar wel in dezelfde geest als de Vader en de Zoon het begonnen zijn.
Daarom belooft Jezus aan zijn leerlingen dat er een andere "Helper" zal komen, de heilige Geest.
En net als de wind waait de heilige Geest waar Hij wil,
soms in een richting waar wij onze vraagtekens bij hebben. Hij waait over grenzen heen. Dat was al de ervaring
van de apostelen die dachten dat de boodschap van
Jezus alleen voor de joden bestemd was. De Geest
opende hun ogen en maakte hen duidelijk dat ook de
"heidenen" geroepen zijn tot het geloof in Jezus. In onze
tijd zou je kunnen zeggen dat de Geest ook waait over
de grenzen die mensen opgetrokken hebben tussen talen en culturen, tussen rijk en arm, tussen progressief en
conservatief, tussen links en rechts.
Over de morgen van Pinksteren schrijft Lucas: "Toen de
dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis
alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij
gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets
dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op
ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de
heilige Geest en begonnen in vreemde talen
te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf"
(Handelingen 2, 1-4).
Pinksteren wil ons duidelijk maken dat verschillende talen ons vaak van elkaar vervreemden en de onderlinge communicatie
moeilijk maken. Bijbels gezien was dat al zo
vanaf de bouw van de toren van Babel.
Maar nu de apostelen vreemde talen spreken waarvan de toehoorders zich afvragen:

"Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal?" (Handelingen 2, 8), opent de
taal de toegang tot elkaar. Mensen verstaan elkaar
weer, van welke taal of cultuur ze ook zijn. De taal die
de Geest ingeeft zorgt voor communicatie van mens tot
mens wordt drager van saamhorigheid. Verschillen tussen talen en culturen worden niet ongedaan gemaakt,
maar ondanks de verschillen ontstaat er een gemeenschappelijk verstaan en onderling begrip. Ieder mens is
in staat het Woord van God te begrijpen dankzij de heilige Geest.
Grenzen worden ook opgetrokken door de tijd. De ene
periode is anders dan de andere. Iedere tijd heeft zijn
eigen vragen, zijn eigen problemen, zijn eigen gevoeligheden. Zo waren er op het eind van de 19e eeuw enorme misstanden (ongezonde arbeid, kinderarbeid). Als
antwoord op deze problemen schreef Paus Leo XIII in
1891 zijn encycliek "Rerum Novarum" en vroeg daarin
aandacht voor sociale gerechtigheid. In onze tijd is er de
milieuproblematiek. Paus Franciscus schreef in 2015
zijn encycliek "Laudato Si" met een oproep om de aarde
te beschermen. Iedere tijd vraagt om een eigen verstaan en een eigen actualisatie van de boodschap van
Jezus. En ook daarvoor hebben wij de heilige Geest
nodig.
Die heilige Geest wil ook in de Kerk de
verdeeldheid overbruggen en vrede en
eenheid bewerken. Hij is de tegenpool
van de boze geest die altijd weer tracht
verdeeldheid en onenigheid te zaaien —
ook tussen gelovigen. Gelukkig zijn we in
de Geest van Jezus in staat tot vergeving
en verzoening. Daarom is het goed
steeds weer te bidden: "Kom, heilige
Geest, vervul het hart van de gelovigen…"
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,-

LITURGISCHE KALENDER

Vrijdag 10 juni:

Zondag 5 juni: Pinksteren

09.00u: voor zieken en kwetsbaren

11.00u: Met Gregoriaanse zang door de heren van Maas-

Zaterdag 11 juni: Feest van de H. Drie-eenheid

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

Collecte voor het onderhoud van de kerk
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, Maria, Moeder van de
Kerk
11.00u: voor de Kerk in Europa
Dinsdag 7 juni:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: voor allen die lijden onder oorlogsgeweld

19.00u: voor alle gedoopten — om trouw aan hun doopbeloften
Zondag 12 juni: Feest van de H. Drie-eenheid
14.00u: Doopsel van Noëlle van der Zanden

Let op:
géén H. Mis op 12 juni i.v.m. Processie in Stevensweert en openluchtmis in Linne.
In het weekend van 18/19 juni is er eveneens géén
H. Mis in Maasbracht. Parochianen worden dan
uitgenodigd om deel te nemen aan de H. Mis en de
aansluitende Sacramentsprocessie 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

Collecte voor het onderhoud van de kerk

Zondag 5 juni: Pinksteren

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

09.30u: Met Gregoriaanse zang door de heren van Maas-

bracht, Brachterbeek en Linne

11.00u: H. Mis in de Gertrudiskerk in Maasbracht
Woensdag 8 juni:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in de Loretokapel
Zaterdag 11 juni: Feest van de H. Drie-eenheid
19.00u: H. Mis in Maasbracht
Let op:
op 12 mei: géén H. Mis in Maasbracht en Brachterbeek
i.v.m. Processie in Stevensweert en openluchtmis in
Linne.

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

Op 19 jun is de H. Mis in Brachterbeek om 10.00u.
Daarna trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie

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

Zondag 12 juni: Feest van de H. Drie-eenheid

Zondag 5 juni: Pinksteren

11.30u: Openluchtmis op het terrein van Schutterij St.
Martinus

09.30u: H. Mis in Brachterbeek
11.00u: H. Mis in Maasbracht

m.m.v. kerkkoor Maasbracht en Brachterbeek
en Harmonie Lentekrans

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

Zeswekendienst Frans Golsteijn ~ Gest Jrd
Truus Herfs

11.00u: H. Mis in Maasbracht

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,-

09.00u: Dameskoor

LITURGISCHE KALENDER
e

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

Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle
parochianen

Na de H. Mis trekt de sacramentsprocessie

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
Zondag 12 juni: Feest van de H. Drie-eenheid

DE PROCESSIEROUTE
Jan van Steffeswertplein, Veldstraat-Oost, Singelstraat-Zuid,
Kazernestraat, Markt, Rulkenstraat, Singelstraat-West, Jan van
Steffeswertplein en terug naar de kerk. We nodigen de mensen
die langs de route wonen uit om te vlaggen en om de auto's zo
te parkeren dat de processie gemakkelijk langs kan.

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,-

Zaterdag 4 juni: Pinksteren
19.15u: H. Mis met Gregoriaanse zang
Om de gave van de heilige Geest voor alle gelovigen

Collecte voor het onderhoud van de kerk

Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, Maria, Moeder van de
Kerk
09.30u: H. Mis in Stevensweert
Zondag 12 juni: Feest van de H. Drie-eenheid
09.00u: H. Mis + processie in Stevensweert

WAAROM JUNI DE HEILIG-HARTMAAND IS?
Na de Mariamaand mei staat juni in de Kerk bekend
als de Heilig-Hartmaand. Deze traditie stamt uit de 17e
eeuw. De Franse religieuze Margaretha Maria Alacoque zag in een visioen Christus met een bloedend
hart. Dat werd uitgelegd als een symbool voor het verdriet van Christus om de vele mensen die zijn liefde
afwezen. Op initiatief van Margaretha kwam er een
speciale dag om het Heilig Hart van Jezus te vereren:
de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag ofwel de
derde vrijdag na Pinksteren. In 1672 werd het feest
van het Heilig Hart van Jezus voor het eerst in Frankrijk gevierd. In 1765 werd het door Rome erkend en in
1856 als feestdag voor de hele kerk voorgeschreven.
Omdat de derde vrijdag na Pinksteren bijna altijd in
juni valt, groeide langzaam ook het gebruik om die hele maand als Heilig-Hartmaand te beschouwen. Eind
19e eeuw kwam daar het gebruik bij om HeiligHartbeelden te plaatsen: in de openbare ruimte en in
veel huiskamers.

Dit kwam ook de gemeente Maasgouw ter ore en omdat
de gemeente ook dit vrijwilligerswerk positief steunt,
kwam er een attentie voor de kerkhofwerkers in de gedaante van een paar flessen wijn. Die werden afgelopen
maandag gebracht door enkele medewerksters van de
gemeente. Het was een leuke verrassing die zeer gewaardeerd wordt!

WAT BETEKENT PINKSTEREN?
Met Pinksteren gedenken en vieren christenen wereldwijd de gave van de heilige Geest. Ontdek hier wat je
moet weten over Pinksteren.

Wat betekent Pinksteren?

Kort samengevat is dit het feest waarop christenen bidden en danken om de gave van de heilige Geest. Etymologisch betekent Pinksteren “de 50e dag” (in het Grieks
“Pentèkostè”). Het gaat terug op het joodse bedevaartfeest “Sjavoeot”, het “Wekenfeest”, dat 50 dagen of 7
weken na Pasen/Pesach plaatsvindt. Op die dag kwamen veel joden die verspreid in de steden van het Romeinse Rijk woonden op bedevaart naar Jeruzalem. Zo
was het ook op die eerste Pinksterdag. De leerlingen
waren net als zovele andere bedevaartgangers in Jeruzalem voor het Wekenfeest. Op dit feest werd God gedankt voor de eerste oogst en de gave van de Tora (de
Wet) aan Mozes. Symbolischer kon het dus niet, wanneer de leerlingen uitgerekend op dát feest de Geest ontvingen en vol vuur gingen getuigen over Jezus, de gekruisigde en verrezen Heer. Door de heilige Geest waren
de leerlingen (eindelijk) in staat te begrijpen waarover de
boodschap van Jezus ten diepste gaat.
Het H. Hartbeeld bij de H. Hartkerk in Brachterbeek
EEN PLUIM VAN DE GEMEENTE VOOR
DE VRIJWILLIGERS DIE IN OHÉ EN LAAK
HET KERKHOF ONDERHOUDEN
Een twaalftal mannen van Ohé en Laak zijn één keer
per maand op het kerkhof te vinden. Dat doen ze al
een tijdje. Kerkbestuurslid Piet Moors heeft enkele jaren geleden deze mensen benaderd bij het voetbal, de
tennisclub en de harmonie. Er werd met enthousiasme
op gereageerd en sindsdien komen ze met schoffels,
harken en een kruiwagen om het kerkhof schoon te
houden. En daar slagen ze opperbest in. Het kerkhof
ziet er keurig uit. Uiteraard is er ook altijd tijd voor een
praatje met elkaar onder het genot van een kopje koffie. Maar de meeste tijd wordt er gewerkt.

Pinksteren in de heilige Schrift

In de Handelingen van de Apostelen (hoofdstuk
2) beschrijft Lucas de komst van de heilige Geest als een
hevige windvlaag die door het huis waaide waar de leerlingen verzameld waren. Er verschenen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op
ieder van hen neerzetten. Allen werden vervuld van de
heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Petrus houdt een bevlogen toespraak en 3.000 mensen
laten zich diezelfde dag nog dopen.

Pinksteren in de liturgie

Met Pinksteren draagt de priester een rood gewaad, de
kleur van passie en vuur en dus van de heilige Geest. Op
Pinksterzondag wordt het Pinksterverhaal uit Handelingen (2, 1-11) gelezen, maar ook het Paasevangelie waar
Jezus over zijn leerlingen blaast en zegt: “Ontvang de

zelf door zijn Geest helemaal vanuit God kunnen leven.
Pinksteren is het begin van de Kerk, toen en vandaag.
De leerlingen weten nu wat hen te doen staat. Ze voelen
zich gezonden om hun leven weer op te pakken, maar nu
gedreven door de Geest.
ADEM IN MIJ, GEEST VAN GOD

heilige Geest”. De Pinksterliturgie is niet compleet zonder het lied “Veni, sancte Spiritus” of het “Veni Creator
Spiritus”, eeuwenoude hymnes op de heilige Geest.

Spiritualiteit van Pinksteren

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn eigenlijk één. Na
Jezus’ kruisdood en verrijzenis begrijpen de leerlingen
maar mondjesmaat wat zijn getuigenis betekende in
het licht van Gods Woord. Pinksteren is het feest van
de goddelijke zingevende ervaring, waardoor de leerlingen begrijpen dat Jezus en God één zijn, en dat zij
VENI, SANCTE SPIRITUS

Adem in mij, Geest van God,
Wek in mij goede gedachten.
Zet me aan tot goede daden.
Leer me houden van wat heilig is.
Maak me sterk om zorg te dragen
voor het heil van mensen.
Laat uw inspiratie
nooit aan mij voorbijgaan. Amen.
Aurelius Augustinus

GELOVEN IN TIJDEN VAN KRIMP

Gedachten bij een kerksluiting
Kom toch, Geest van heiligheid;
zend vanuit uw heerlijkheid
van uw licht een lichtstraal neer.
Die voor armen vader zijt,
gaven geeft en licht verspreidt,
licht in onze harten, Heer.
Geest, Gij troost het allermeest,
goede Geest van onze geest,
Geest, die onze geest verfrist.
Die in arbeid rusten doet,
koelte schept waar hitte woedt,
tranen uit de ogen wist.
Licht van hoogste zaligheid
dat het hart de innigheid,
van wie U geloven, vult.
Zonder wat Gij wilt en doet
is er in de mens niets goed,
niets dan schade, niets dan schuld.
Was al wat besmeurd is rein
en besproei wat dor mocht zijn;
heel wat wond is en mismaakt.
Buig het stijve zacht en mild;
koester al wat is verkild;
leid wie van de weg afraakt.
Aan wie door geloof en doop
van U zijn, vervuld met hoop,
geef uw zeven gaven, Geest.
Geef ons, levend, deugdzaamheid;
geef ons, stervend, zaligheid;
geef ons eeuwig vreugd en feest.

Op Facebook zie ik elke dag tientallen foto’s van
‘vrienden’ passeren. Soms blijft er eentje hangen. Deze
week was dat een foto van een fris gepoetste moderne
kerk, aan de vooravond van de laatste viering die er zou
doorgaan. Voor één keer was de plek nog op zijn mooist.
“Op naar een volgend hoofdstuk op een andere plek”,
luidde het onderschrift. Er stonden spijtige bedenkingen
bij van mensen die er mooie momenten hadden beleefd
en zich er thuis hadden gevoeld.
Het verhaal van ons geloof in deze tijd en in dit land, is er
al te vaak een van afscheid en inkrimping. We hebben
het gevoel dat er veel verloren gaat, dat er al veel is weggevallen. Daar zitten dingen bij die we niet gaan missen,
maar ook veel wat kostbaar en waardevol was. We weten nog niet goed hoe we dat wat ons bezielt en samenbindt, opnieuw vorm gaan geven.

Hier en daar groeit er iets nieuws. Soms lijkt het op wat
er was, soms helemaal niet.

Het blijft zoeken. Er zijn zo veel manieren om samen te
komen, om op zoek te gaan naar onze diepste kern, om
te ontdekken wat ons op de goede weg zet. De Geest zal
ons helpen, dat staat vast.
Alles waar mensen leven en hoop in vinden, gaan we
leren waarderen. Het is niet of-of, maar én-én. Het is belangrijk om mensen te vinden om samen mee op weg te
gaan. Dan zal de ruimte er wel komen, net als de kartrekkers, de vormen en de nieuwe gewoontes en afspraken.
Ook al wankelt de grond soms onder onze voeten, we
laten elkaar niet los. We blijven elkaar inspireren en bezielen. Want ons hart is er vol van.

Kolet Janssen op www.kerknet.be

