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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 
Maasbracht:   3e 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  

SACAMENTSDAG 
In veel parochies is in de voorbije weken de Eerste 
Communie gevierd. De manier waarop we nu omgaan 
met de "communie" is heel anders dan vroeger. Ik herin-
ner me hoe ik, als ventje van zeven jaar, heel opgewon-
den was. Niet zozeer omwille van de cadeautjes, want 
die kreeg je 60 jaar geleden nauwelijks. Ja, een rozen-
krans, een missaaltje en een wijwaterbakje. Wel een 
nieuw pakje, maar geen geld, dat was er toen nog niet 
bij. Ook geen groots feest, maar sober: na de Mis thuis 
eten met het gezin, opa en oma. Voorafgaand aan de 
Communie ging je biechten, want je hart moest zuiver 
zijn om Jezus te ontvangen. En vanaf twaalf uur 's 
nachts mocht je niets meer eten of drinken. Het te com-
munie gaan zelf was een plechtige ceremonie. Van tevo-
ren werd hierop lang geoefend, zodat alles precies ge-
lijkging op het teken van de zuster of de meester. Tege-
lijk knielen op de communiebank, handen onder het wit-
te kleed, een "tafeltje" maken. De H. Hostie werd op je 
tong gelegd. En een tijd "nabidden", niet wiebelen, niet 
rondkijken, nee: met Jezus praten.  
Wat een verschil met nu! In de zestiger jaren is er veel 
veranderd. Zo wordt de H. Hostie in onze streken meest-
al niet meer op de tong gelegd, maar in de hand gege-
ven. Waarom zou de hand minder heilig zijn dan de 
tong? Je vragende hand ophouden om te ontvangen. 
Daar is niets mis mee. Wat kunnen we elkaar beter rei-
ken dan een open hand? In die open hand ontvangen wij 
brood, waarvan wij zeggen: dit is het Lichaam van Chris-
tus, het leven van Jezus, zijn verleden, zijn heden en 
toekomst.  
Wij zijn maar mensen. Bij dat geven en ontvangen zou-
den we elkaar eigenlijk in de ogen moeten kijken. Zijn 
we te schuchter  daarvoor? Maar als we met elkaar Je-
zus willen volgen, dan kan die open blik heel veelzeg-
gend zijn. 

Het brood, dat wij elkaar reiken, de gestalte, het Li-
chaam van Jezus staat op het altaar, op de offertafel, 
die het middelpunt is van onze gemeenschap. Ook die 
altaartafel heeft een lange geschiedenis. Zij staat er 
vanaf den beginne, vanaf Abraham, die haar dekte voor 
zijn goddelijke bezoek. En veel later dekte Jezus haar 
voor de vijfduizend bij de broodvermenigvuldiging en 
nog later voor zijn leerlingen bij het Laatste Avondmaal. 
En na zijn verrijzenis voor die twee leerlingen van Em-
maüs. Ook die 
tafel hoort bij 
Jezus. Van Hem 
hebben wij ge-
leerd dat onze 
traditie een tradi-
tie is van eten en 
drinken, van de-
len en offeren. 
God neemt is in 
Jezus mens ge-
worden. In Jezus 
is Hij gastheer, 
maar tegelijk ook 
gast, want Hij vereenzelvigt zich met de arme en verge-
ten mens, die zijn hand ophoudt en vraagt om gast te 
mogen zijn aan onze tafel.  
In het laatste boek van de Bijbel beschrijft Johannes 
een visioen van de hemel. Ook daar staat een tafel met 
daarop een Lam dat geslacht, maar toch levend is, want 
"de dood zal niet meer zijn." En rondom die tafel bevin-
den zich alle armen, weerlozen, onschuldigen, vertrap-
ten, in witte kleren. Daar hopen wij eenmaal thuis te 
komen, samen met hen, genodigd aan het bruiloftsmaal 
van het Lam. 
Pastoor L. Creemers  
 

mailto:info@parochiefederatie-maasbracht.nl
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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 

In het weekend van 18/19 juni is er géén H. Mis in 
Maasbracht. Parochianen worden dan uitgenodigd 
om deel te nemen aan de H. Mis en de aansluiten-
de Sacramentsprocessie in Brachterbeek.  
 
Zondag 19 juni: Sacramentsdag 

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

14.00u: Doopsel van Joan Oosterwaal 

Maandag 20 juni: 

09.00u: om liefdevolle en deskundige hulp voor onze zie-
ken  

Dinsdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de jeugd 

Vrijdag 24 juni: Heilig Hart van Jezus 

09.00u: ter ere van het H. Hart 

Zondag 26 juni: 13
e
 Zondag door het jaar 

11.00u: Gest Jrd Elly Bremmers-Wolters ~ Gest Jrd Nic 
en Corrie Heuts-Jochems ~Jrd Bertha Caris-
Halmans ~ Gest Jrd Bertus Nuij en Truus Nuij-de 
Meijer    

Tijdens deze H. Mis zullen we de gerestaureerde beel-
den van de H. Ambrosius en de H. Augustinus officieel 

weer welkom heten in onze kerk. De restaurateur zal 
daarbij aanwezig zijn en ook afvaardigingen van de de-
genen die een subsidie hebben toegekend. Uiteraard 
nodige we ook alle "onbekende" sponsoren uit om hierbij 
aanwezig te zijn. 

DOOPSEL 
Op 12 juni werd Noëlla van der Zanden van het Heide-
park gedoopt. Van harte proficiat aan ouders! En Gods 
zegen over de toekomst van dit kind! 

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 

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. Dat is alweer 
een paar jaar geleden. Corona stuurde 2 jaar achtereen 
roet in het eten. Maar nu kan het weer. Helaas moeten 
we onze ter ziele gegane schutterij missen, maar we ho-

pen dat er veel communicantjes aanwezig zullen zijn! 
En uiteraard hopen we dar er veel parochianen van 
Brachterbeek en Maasbracht meelopen. 

Woensdag 22 juni: H. Johannes Fisher, bisschop en H. 
Thomas More, martelaren 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 26 juni: 13
e
 Zondag door het jaar 

14.00u: doopsel van Luna Sendon van de Weerdt 



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 25 juni: 13
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Dameskoor  

 Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle 
parochianen  

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 18 juni: Sacramentsdag 

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak 

Zaterdag 25 juni: 13
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Herenkoor  

 Gest Jrd Herman van Ool, Peter van Ool en 
Elisabeth Smeets en Catharina Minkenberg ~ 
overleden familie Hendrik Seegers-Rutten  

Deze zaterdagavond zal het de laatste keer zijn dat het 
herenkoor de H. Mis opluistert. Dirigent Jo Heuts ver-
huist en andere koorleden worden een dagje ouder.  
Een nieuwe dirigent en organist laten zich moeilijk vin-
den… Het is heel erg jammer  dat de traditie van een 
Herenkoor met Gregoriaanse zang verdwijnt uit onze 
parochie. Maar wie weet zal het tij nog ooit keren. In elk 

geval dank wij de koorleden en de dirigent van harte voor 
hun jarenlange inzet! 

Het herenkoor bij het Ceciliafeest in 2015 

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 

19.15u: Kerkkoor met Nederlandse gezangen 

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

Zaterdag 25 juni: 13
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 



PAUSREIS NAAR CONGO OP DOKTERSBEVEL  
AFGELAST 
Directeur Matteo Bruni van de persdienst van de H. 
Stoel bevestigt dat paus Franciscus zijn reis naar Con-
go en Zuid-Soedan moet uitstellen.  
Afgelopen vrijdag maakte de persdienst van de Heilige 
Stoel bekend dat paus Franciscus van zijn artsen het 
bevel heeft gekregen om zijn apostolische reis van 2 
tot 7 juli 2022 naar de DR Congo en Zuid-Soedan voor 
onbepaalde tijd uit te stellen. De paus had tijdens het 
verlengde weekend van Hemelvaart nochtans her-
haald dat hij vastbesloten was om naar Afrika te rei-
zen. 
De beslissing is genomen op verzoek van de behande-
lende artsen en om de resultaten van de nog lopende 
knietherapie niet teniet te doen. Daardoor is de paus 
met spijt in het hart genoodzaakt om de apostolische 
reis tot een latere, nog nader te bepalen datum uit te 
stellen. 
Het nieuws raakte vrijdag bekend in de marge van de 
ontmoeting van paus Franciscus met Europees Com-
missievoorzitter Ursula Von der Leyen, die aansluitend 
ook nog gesprekken voerde met staatssecretaris kardi-
naal Pietro Parolin en de buitenlandverantwoordelijke 
van het staatssecretariaat Mgr. Paul Richard Galla-
gher. In die ontmoetingen stonden de relaties van de 
EU en de Heilige Stoel centraal. Er werd ook gesprok-
ken over de gemeenschappelijke inspanningen om de 
oorlog in Oekraïne te beëindigen, met veel aandacht 
voor de humanitaire aspecten en de gevolgen voor de 
voedselvoorziening door het aanhoudende conflict, 
stond de lezen in het communiqué van de Vaticaanse 
persdienst. Von der Leyen gaf ook nog toelichting over 
de Conferentie over de toekomst van Europa en de 
gevolgen daarvan voor een hervorming van de EU.  
Bron: VIS/Radio Vaticaan 
 

VADERDAG 
Een Wens voor alle vaders, in welke zin ook… 
 

Voor de vaders  
met hun kinderen  
die met een beetje hulp  
een kop lauwe thee  
een gekleide asbak  
want papa is de liefste  
de gekste en de allerleukste  
dus hier nog een  
kus of twee.  
 
Voor de vaders  
die moeten missen  
omdat hun kinderen  
in de wolken, bij de sterren  
of daar met wie ze ooit  
een liefde deelden  
zo'n dag als Vaderdag  
het gemis zoveel pijn  
van kinderen die niet  
bij hun vader zijn 
 
Voor de vaders  
die eigenlijk nog geen  
vader en papa mogen heten  
want ze zijn vader  
van de onvervulde wens  
de vaders niet aan de wieg  
maar in hun hart en hoofd  
het wensende verlangen  
dat hen echt een kind wordt beloofd. 

Voor de vaders  
die hier niet meer zijn  
ze worden gemist en  
er wordt aan ze gedacht  
zoals iedere dag maar  
vandaag net even meer  
de herinneringen ze zijn mooi maar  
het gemis doet o zoveel zeer. 
 
Voor de vaders  
die niet echt  
de allerbeste vaders zijn  
die zorgen voor donker  
voor verdriet en voor  
ongelooflijk veel pijn  
de vaders die heel misschien  
eigenlijk geen vaders  
zouden moeten zijn. 
 
Hoe deze dag  
ook voor je is  
maakt deze dag  
je verdrietig, boos,  
bang of gewoon  
best wel blij  
vandaag is het Vaderdag  
en morgen is die dag weer voorbij. 
 

Tekst: Woordkunsten 
 
MIJN VADER  
(door: Christine van Reeuwijk) 
"Ach, je vader is negentig jaar, dan kun je dit verwach-
ten," zeiden mensen vaker dan me lief was tegen mij 
toen ze afgelopen februari hoorden dat mijn vader niet 
meer thuis kon komen wonen. Ik heb mijn vader, die van-
wege een loopstoornis in eerste instantie slechts voor 
een nachtje naar het ziekenhuis moest, sindsdien niet 
meer gezien. 
Hij bleek na allerlei onderzoeken vasculaire dementie te 
hebben en is bijna drie weken later in een verpleeghuis in 
Utrecht opgenomen. 
Mijn vader was dertig jaar mijn mantelzorger. Hij droeg 
me toen ik in mijn studententijd noodgedwongen weer bij 
mijn ouders kwam wonen de trap op naar boven, luister-
de naar me, voelde haarscherp aan hoe het met me ging 
en troostte me met een blik of rake opmerking. Hij 
schonk in al die jaren badkuipen vol koffie en thee voor 
mijn bezoek, reed me naar artsen, bracht de krant, be-
sprak het nieuws en vertelde me kostelijke verhalen. En 
hij onderhield mijn tuin, verzorgde dag in dag uit mijn 
eten, sneed een appel klein, druppelde mijn ogen en 
deed zoveel nog meer zonder dat hij me ooit het gevoel 
gaf dat ik dankbaar moest zijn, maar dat ben ik wel. 
Verdriet valt niet te meten, zo ervoer ik gelukkig ook. Op 
de dag dat mijn vader naar een verpleeghuis verhuisde, 
werd de opa van de vriendin van een van mijn neven be-
graven. We waren als gezin bij elkaar betrokken en deel-
den ieder ons gemis zonder er een wedstrijd van te ma-
ken welk verlies er erger was. En al waren de opa’s er 
niet bij, ze kwamen telkens terug in onze waardevolle 
gesprekken over geloof, hoop en liefde, over leven en 
dood. Stilstaan bij je eigen tranen, maakt dat je die van 
de ander ook kunt drogen. 
Totdat er plaats is in een verpleeghuis in ons dorp, kun-
nen mijn vader en ik elkaar niet zomaar meer ontmoeten, 
maar ik denk maar vaak aan wat hij pas – wijzend naar 
mijn foto in zijn kamer – tegen mijn moeder zei: "Ze blijft 
steeds naar me lachen". 
 
Bron: https://portal.dezaligezalm.nl/  

https://portal.dezaligezalm.nl/

