NIEUWSBRIEF 131
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 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

FEEST VAN DE DRIE-EENHEID
De H. Augustinus stierf in Noord-Afrika in het jaar 430.
Hij was een groot filosoof, theoloog en psycholoog. Niet
voor niets wordt hij een "kerkvader" genoemd. Hij dacht
vooral na over de geheimen van ons geloof en hij heeft
er ook veel over geschreven. Ook over het mysterie dat
we zondag vieren, dat van de heilige Drie-eenheid, heeft
hij veel en lang nagedacht.
Er wordt verteld dat hij
een keer op het strand
liep te mediteren over de
Drievuldigheid. Op zeker
ogenblik zag hij een jongetje op het strand spelen. Hij had een putje in
het zand gemaakt en liep
telkens opnieuw met een
schelp in zijn handen
naar de zee, vulde de
schelp met water en goot
het water vervolgens in
het putje. Geamuseerd
keek Augustinus een
tijdje toe. Tenslotte vroeg
hij aan het kereltje wat hij
aan het doen was. De jongen zei: "Ik ga het water van
de zee in dit putje scheppen". Augustinus zei daarop
met een mengeling van plezier en medelijden: "Maar
ventje, dat zal een eeuwigheid duren!" Waarop de jongen antwoordde: "Ik zal eerder het water van de zee in
dit putje hebben, dan dat u het geheim van de Drieeenheid hebt verstaan".
Dit verhaaltje om duidelijk te maken dat we veel over de
éne God, die én Vader én Zoon én heilige Geest is, kun-

nen nadenken en zeggen, maar dat we er in dit leven
nooit zullen achter komen hoe dat nou precies in elkaar
zit. Het is en blijft een geloofszaak; menselijke woorden
schieten tekort voor dit mysterie. Omdat woorden tekortschieten, hebben de mensen in de loop van de eeuwen
tekens en beelden bedacht, waarbij ze zich tenminste
iets konden voorstellen. We kennen ze: een gelijkzijdige
driehoek, een klavertje-drie, drie in elkaar verstrengelde
ringen (zoals in de ronde ramen van de Gertrudiskerk in
Maasbracht).
Het is duidelijk dat we lang niet alles weten over de drie
personen van de Drievuldigheid, maar natuurlijk weten
we wel iéts! Al in het Oude Testament heeft God zichzelf geopenbaard als een liefhebbende Vader, die zorg
heeft voor de mensen en die alles doet om hen te helpen. Ook over de Zoon wordt al gesproken in het Oude
Testament. Daar wordt de Zoon "de Wijsheid van God"
genoemd. Deze wijsheid zegt van zichzelf: "Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang voor het begin van de aarde. Ik was aan de zijde van de Kunstenaar en ik was
zijn troetelkind. Het was me een genot bij de mensen te
zijn". Jezus is inderdaad Gods Zoon die hier op deze
aarde bij de mensen geleefd en geleden heeft. Toen Hij
terugkeerde naar zijn Vader heeft Hij de Geest die van
hun beiden uitgaat naar de wereld gezonden om de
mensen te helpen, zodat ook zij in eenheid konden leven met God of — met andere woorden — zodat zij konden leven in liefde, want God is liefde.
God is liefde tussen Vader, Zoon en heilige Geest. En
wij mensen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom is het ook onze opdracht om meer en meer
te gelijken op God door lief te hebben zoals Hij ons liefheeft: altijd, overal en grenzeloos.
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 17 juni:

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

09.00u: voor hen die leven in armoede

19.00u: voor alle gedoopten — om trouw aan hun doopbeloften

Zondag 19 juni: Sacramentsdag

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

14.00u: Doopsel van Joan Oosterwaal

Géén H. Mis ivm Processie Stevensweert

Let op:
géén H. Mis op 12 juni i.v.m. Processie in Stevensweert en openluchtmis in Linne.

14.00u: Doopsel van Noëlle van der Zanden
Maandag 13 juni: H. Antonius van Padua
09.00u: uit dankbaarheid bij een wijdingsverjaardag
Dinsdag 14 juni: H. Lidwina, maagd
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: om kracht naar kruis voor de zieken

Géén H. Mis i.v.m. processie in Brachterbeek

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
Zaterdag 11 juni: Feest van de H. Drie-eenheid
19.00u: H. Mis in Maasbracht
Woensdag 15 juni:
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis in de Loretokapel
Zondag 19 juni: Sacramentsdag
10.00u: Gest Jrd Harie en Lies Mestrom-Linssen, zoon
Frans en dochter Marga ~ Frans Wilms (vw de
Rozenkransbroederschap)
Na de H. Mis trekt de sacramentsprocessie
Let op:
op 12 mei: géén H. Mis in Maasbracht en Brachterbeek
i.v.m. Processie in Stevensweert en openluchtmis in Linne.
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

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

Zaterdag 11 juni:

Zeswekendienst Frans Golsteijn ~ Gest Jrd
Truus Herfs

Géén avondmis
Zondag 12 juni: Feest van de H. Drie-eenheid
11.30u: Openluchtmis op het terrein van Schutterij St.
Martinus

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
Zondag 12 juni: Feest van de H. Drie-eenheid
09.00u: Dameskoor
Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle
parochianen

Na de H. Mis trekt de sacramentsprocessie
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,-

LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 18 juni: Sacramentsdag

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

19.15u: Kerkkoor met Nederlandse gezangen

09.00u: H. Mis + processie in Stevensweert

Gest Jrd overleden ouders Hein Houben en Bertha Houben-Storms, dochter Ine en zonen Jan en
Gerard

AFSCHEID
De voorbije week hebben we afscheid genomen van
twee kerkbestuursleden: Patricia Hofstede-Eekers van
Ohé en Laak en Ria Houben-Bijnen van Maasbracht.
Patricia werd in april 2014 lid van het kerkbestuur van
Ohé en Laak en maakte samen met Piet Moors en Karel Smitsmans de weg open naar de reeds bestaande
Parochiefederatie Maasbracht. In juni 2014 werd ze
dan ook lid van het kerkbestuur van de federatie Maasbracht. In de federatie bekommerde ze zich samen
met enkele andere bestuursleden vooral om pastorale
zaken en in Ohé en Laak leidde ze het kinderkoortje.
Ook Ria werd in juni 2014 bestuurslid van de federatie
Maasbracht en had ook pastoraal in haar portefeuille.
Ze was ook de contactpersoon voor het parochiecomité van de Gertrudisparochie.
Beide dames kregen bij hun afscheid de "erepenning"
van de Parochiefederatie voor hun verdiensten. Ook
kapelaan Boon was nog bij het afscheid aanwezig en
kreeg nog een passend cadeautje.

denken: graag. Inlichtingen kunt u altijd vragen bij de
pastoor of een van de andere kerkbestuursleden.
GEWELD IN ONZE WERELD
Terwijl de wereld nog aan het bekomen was van de dodelijke schietpartij in de Verenigde Staten en heel de wereld nog steeds niet bekomen is van de onrechtvaardige
oorlog in Oekraïne, werden we opgeschrikt door het verbijsterende bericht van de dood van de kleine Gino in
Geleen. Geweld veraf en geweld ook heel dichtbij. Het
lijkt maar niet op te houden… En het treft ons natuurlijk
emotioneel dieper als het dichtbij gebeurt. Pagina's vol
werden er dinsdag geschreven over Gino. We hebben er
blijkbaar behoefte aan zoveel mogelijk te weten over het
jongetje en zijn familie, maar ook over de verdachte. Begrijpelijk, maar dat betekent wel dat andere wreedheden
een beetje onderbelicht bleven. Zo het bericht van een
aanslag in Nigeria.

Op Pinksteren vond in het zuidwesten van Nigeria een
dodelijke aanslag plaats tegen kerkgangers. De dodentol
is intussen opgelopen tot honderd.
Op Pinksteren zijn tientallen mensen gedood tijdens een
terreuraanval op een katholieke kerk in de deelstaat Ondo, in het zuidwesten van Nigeria. Gewapende mannen
openden het vuur en lieten explosieven ontploffen toen
gelovigen voor de pinksterviering waren verzameld in de
Sint-Franciscuskerk in de stad Owo. Minstens een vijftigtal mensen waren op slag dood, onder wie veel kinderen
en een aantal zwangere vrouwen. De dodentol is intussen opgelopen tot honderd. Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist, maar gedacht
wordt aan gewapende moslimextremisten van Boko Haram. In april van dit jaar zorgde deze groep al voor tweehonderd doden bij aanslagen op verschillende scholen.

Op video's die van de plaats van de aanslag afkomstig
leken te zijn, waren kerkgangers te zien die in plassen
bloed lagen terwijl mensen om hen heen huilden. Gouverneur Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu van Ondo beloofde alle beschikbare middelen in te zetten om de aanvallers op te sporen en ze te laten boeten. Hij bestempelde de aanslag op onschuldigen als "verachtelijk en satanisch". Ook de Nigeriaanse president Muhammadu
Buhari, die al maanden onder vuur ligt wegens zijn lakse
optreden tegen de golf van geweld tegen onschuldigen
en ontvoeringen, veroordeelde de gruwelijke moord op
gelovigen: "Wat er ook gebeurt, dit land zal nooit toegeven aan het kwaad en goddelozen; de duisternis zal het
licht nooit overwinnen. Nigeria zal uiteindelijk winnen",
staat te lezen in de verklaring.
Een aantal andere kerkbestuursleden werd door de
bisschop herbenoemd, enkelen voor 4 jaar en anderen
voor enkele jaren (tot ze de leeftijd van 75 jaar bereid\kt hebben). Voor de toekomst zijn we dus op zoek
naar nieuwe bestuursleden m/v, kerk-betrokken en
liefst met bestuurservaring! Wie er eens over wil na-

Ook paus Franciscus sprak zijn verdriet uit en beloofde te
bidden voor de slachtoffers van de aanslag die zo pijnlijk
getroffen zijn op een moment van feestvieren.
Bron: Reuters/kro-ncrv.nl/knack.be

