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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
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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

KRIMP
Ook al is het al jaren aan de gang, wennen doet het niet
en prettig voelt het zeker niet. Ik bedoel: dat kerken
moeten worden gesloten, soms zelfs afgebroken, omdat
er te weinig of geen gelovigen meer naar toe komen; dat
parochies samen moeten gaan. Wennen doet het niet.
Maar wat wil je? Inmiddels weten we dat nog geen 50%
van de Nederlanders zich betrokken voelt bij een kerk.
Dat steeds minder kinderen worden gedoopt, hun eerste
communie doen of gevormd worden; dat er nauwelijks
nog voor de Kerk getrouwd wordt. En corona heeft nog
een extra duit in het zakje gedaan: ook een kerkelijke
uitvaart is nu een uitzondering geworden – zelfs voor
mensen die we wekelijks in de kerk zagen. Dan moet je
niet verwonderd zijn dat er steeds minder kerkgebouwen
nodig zijn voor steeds minder mensen.
De 5% á 10% mensen die zich nog wel betrokken voelen lijden hieraan. Ze voelen zich vaak eenzaam in hun
geloof, voelen zich een uitzondering op wie meewarig
wordt neergekeken. Ook in onze federatie zijn er kerken
waar in het weekend vaak nog geen 20 mensen naar de
H. Mis komen! Moeten we die kerken koste wat kost
openhouden? Moeten we duizenden Euro's betalen aan
energiekosten, verzekeringspremies, onderhouds– en
restauratiekosten terwijl er op de collecteschaal maar
nauwelijks genoeg ligt om de kaarsen op het altaar te
laten branden???
Sommigen hebben nog herinneringen aan de overvolle
kerken van hun jeugd met soms drie of vier druk bezochte missen op één zondag. Die herinnering kan soms een
verlangen worden: "Was het maar weer zoals toen!"
Maar is het wel goed om hiernaar terug te verlangen? Ik
vraag het me af naar aanleiding van Jezus' woorden in
het evangelie. Want hoe gaat dat rondom Jezus? Er

trekken mensen met Hem mee, een handvol leerlingen
dat zich wel sterk wil maken voor Jezus en zijn boodschap. Maar er dienen zich ook anderen aan die Hem
blijkbaar willen volgen. Wat opvalt is dat Jezus niet zegt
(wat je toch zou verwachten): "Geweldig! Fijn dat je mee
wilt doen en met Mij op weg wilt gaan!" Dit zegt Jezus
dus mooi niet. Hij houdt de mensen eerder af. Tot drie
keer toe zelfs. Hij waarschuwt de kandidaat-volgelingen:
"de Mensenzoon heeft nog geen steen om zijn hoofd op
te leggen… Laat de doden hun doden begraven… Wie de
hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter
hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods…"
Niks geen gepraat dus over aantrekkelijkheid of over
"hoe meer zielen hoe meer vreugd". Jezus lijkt het ons
eerder tégen te maken om Hem te volgen. Waarom
toch? Nou, Hij weet dat het een hele opgave is om echt
zijn leerling te zijn. Hij lijkt eerder te zeggen: "Begin er
maar niet aan als je niet echt 100% overtuigd bent. Kijk
niet achterom naar die volle kerken van toen, maar kijk
naar het heden en zet je nu in voor Mij, voor je medemensen". Wat Jezus vraagt van mensen die echt zijn
vrienden willen zijn, dat vragen we zelf ook van onze
vrienden. Want wat hebben we aan vrienden die er toch
nooit voor ons zijn? Op wie we toch nooit echt kunnen
rekenen?
Laten wij tenminste dít voornemen maken dat we Jezus
met hart en ziel volgen ook nu de Kerk moeilijke tijden
meemaakt. Laten we ons niet hechten aan stenen gebouwen (hoe mooi en waardevol die ook zijn). Als de
tijden veranderen - of beter - als wij door onze gelovige
inzet de tijden veranderen, dan kunnen we altijd nieuwe
kerken bouwen.
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
Vrijdag 24 juni: Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
09.00u: ter ere van het H. Hart
Zondag 26 juni: 13e Zondag door het jaar
11.00u: Gest Jrd Elly Bremmers-Wolters ~ Gest Jrd Nic
en Corrie Heuts-Jochems ~Jrd Bertha CarisHalmans ~ Gest Jrd Bertus Nuij en Truus Nuij-de
Meijer

10,-

26 JUNI: BEELDEN AMBROSIUS EN AUGUSTINUS
OFFICIEEL WEER IN DE KERK
Ze stonden er al vanaf Pasen, maar tijdens de zondagsmis van 26 juni zullen we de gerestaureerde beelden
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 degenen
die een subsidie hebben toegekend. Uiteraard nodigen
we ook alle "onbekende" sponsoren uit om hierbij aanwezig te zijn.

Maandag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en
kerkleraar
09.00u: voor onze zieken
Dinsdag 28 juni: H. Ireneüs, bisschop en martelaar
18.40u: Rozenhoedje
19.00u: om vrede in de wereld
Vrijdag 1 juli: eerste vrijdag van de maand
09.00u: ter ere van het H. Hart
Zondag 3 juli: 14e zondag door het jaar
11.00u: Jrd Nettie Verwijlen-Maessen

Collecte voor het onderhoud van de kerk
DOOPSEL
Op 19 juni ontving Joan Oosterwaal van de Steenstraat
het sacrament van het Doopsel en werd daardoor aangenomen als kind van God en opgenomen in onze Kerkgemeenschap.
Van harte gefeliciteerd! Wij wensen de ouders veel liefde
en wijsheid toe bij de gelovige opvoeding van hun 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

19.00u: H. Mis in de Loretokapel

Zondag 26 juni: 13e Zondag door het jaar

Zondag 3 juli: 14e zondag door het jaar

14.00u: doopsel van Luna Sendon van de Weerdt

09.30u: Gest Jrd pastoor Jozef Linssen

Woensdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen

Collecte voor het onderhoud van de kerk

18.40u: Rozenhoedje

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
e

Zaterdag 25 juni: 13 zondag door het jaar
19.15u: Dameskoor
Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle
parochianen ~ Sjra Bongers en familie BongersHenkens
DANK

de openluchtmis van 12 juni. We noemen met name:
harmonie "de Lentekrans", de koren van Linne, Maasbracht en Brachterbeek, Schutterij St. Martinus voor het
ter beschikking stellen van het terrein en gastvrouwen
van de schutterij voor de koffie na de H. Mis. Verder ook
de firma Hansen voor het ter beschikking stellen van de
stoelen. Dank ook aan de mensen die alles hebben opgebouwd en klaargezet en natuurlijk aan onze onvolprezen koster René Clerx voor al zijn zorgen.

Aan allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van

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 25 juni: 13e zondag door het jaar

chie. 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!

18.00u: Herenkoor

Zaterdag 2 juli: 14e zondag door het jaar

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 verhuist en andere koorleden worden een dagje ouder.
Een nieuwe dirigent en organist laten zich moeilijk vinden… Het is heel erg jammer dat de traditie van een Herenkoor met Gregoriaanse zang verdwijnt uit onze paro-

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak

DANK
Aan allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van
de processie op 12 juni. We noemen met name: harmonie "St. Stephanus", dameskoor "de Maasgalm" en de
Ambrosiusbroederschap, Dank ook aan de mensen die
alles hebben opgebouwd en opgeruimd en uiteraard ook
aan lector en acoliet en onze onvolprezen koster Jac Vinken voor al zijn zorgen.

PAROCHIE O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK
Adres kerk: Kerkstraat
Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:
rekeningnummer: : NL48 RABO 0138600260
MISINTENTIE BESTELLEN:

•
•
•
LITURGISCHE KALENDER
e

Zaterdag 25 juni: 13 zondag door het jaar
18.00u: H. Mis in Stevensweert
Zaterdag 2 juli: 14e zondag door het jaar
15.00u: Doopsel van Jette Graus

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,-

19.15u: kerkkoor met Laijnse gezangen
Gest Jrd Neske Cranssen ~ Jrd Marie-Louise
Janssens-Geradts en Joris Janssens

Collecte voor het onderhoud van de kerk

MISINTENTIES JULI NU AL OPGEVEN
Dringend verzoek om de misintenties voor de
maand juli nu al op te geven i.v.m. de vakantie.
In de maand juli komt er maar één Nieuwsbrief
uit waar al de intenties van die maand in zullen
staan!
AMBROSIUS EN AUGUSTINUS
Nu de beelden van Ambrosius en Augustinus weer in
de kerk van Maasbracht staan, is het wellicht goed om
iets meer te vertellen over deze heiligen. Zeker ook
omdat ze niet alleen voor Maasbracht, maar ook voor
Stevensweert en Linne betekenis hebben, want daar
bestaan nog steeds Ambrosiusbroederschappen.

De H. Ambrosius

Ambrosius werd geboren in Trier in het jaar 339. Zijn
vader had een hoge functie in het West-Romeinse
Rijk. Zijn ouders kwamen uit voorname en rijke Romeinse families. Beide ouders bekeerden zich tot het
christendom en lieten hun zoon inschrijven als
"catechumeen" (geloofsleerling). Ambrosius studeerde
in Rome (wetenschappen en redenaarskunst) en werd
door de keizer naar Milaan gestuurd als gouverneur
van de Noord-Italiaanse provincies. Hij was een uitstekend diplomaat en politicus die de vrede in zijn gebied
wist te handhaven. Tot er onenigheid ontstond in de
kerk van Milaan. Na het overlijden van de bisschop in
374 was er grote onenigheid over de opvolging tussen
twee stromingen. Er kwam een vergadering in de ka-

Ambrosiusbeeld in de kerk Ambrosiusbeeld in de kerk
van Linne
van Stevensweert

thedraal, maar de ruzie werd zo groot dat men besloot
om de gouverneur erbij te halen. Ambrosius kon de
vrede hertstellen – tot groot genoegen van de bevolking. Het enthousiasme over zijn tussenkomst was zo
groot dat men hem eensgezind en onverwacht per acclamatie tot bisschop verkoos. Probleem was dat hij
niet eens gedoopt was. Hij was "nog maar" catechumeen. Ambrosius liet zich meteen dopen en acht dagen later ontving hij de priester– en de bisschopswijding.
Als bisschop had hij te maken met de dwaalleer van
het "arianisme". Mede door het Concilie van Aquileia in
381 slaagde Ambrosius erin een einde te maken aan
de invloed van deze leer.
Ambrosius was een begenadigd prediker. Van heinde
en ver kwam men naar zijn preken luisteren. Hij verstond de kunst om de teksten van het Oude Testament

Het gerestaureerde beeld van de H. Ambrosius
in de kerk van Maasbracht.

zó uit te leggen dat ze ook een actuele betekenis kregen
voor het leven van de christenen in zijn tijd. Ook Augustinus die in Milaan verbleef en geregeld naar zijn preken
kwam luisteren, bekeerde zich uiteindelijk tot het christendom en liet zich door Ambrosius dopen tijdens de
Paaswake in 387.
Naast zijn preken is Ambrosius ook beroemd geworden
door de hymnen en lofzangen die hij dichtte (denk maar
aan het "Te Deum" (de Ambrosiaanse lofzang). Hij stierf
in Milaan op 4 april 397 en is begraven in de basiliek die
zijn naam draagt: Sant' Ambrosio. Hij wordt meestal afgebeeld als bisschop met een boek en een bijenkorf. Een
legende vertelt dat boven de wieg van Ambrosius een
zwerm bijen vloog. De bijen druppelden honing in de
mond van de baby, vandaar dat men zei dat de redevoeringen van Ambrosius "zoet als honing" waren. Ambrosius is de patroonheilige van de imkers. Zijn feestdag is op
7 december
H. AUGUSTINUS
Aurelius Augustinus werd geboren op 13 november 354
in Thagaste in Noord–Afrika, in die tijd een "gekerstend"
gebied van het Romeinse Rijk. Zijn ouders waren Patricius en Monica, een vrome christelijke vrouw. Hij overleed
in Hippo Regius (het tegenwoordige Annaba) waar hij
bisschop was, op 28 augustus 430. Zijn ouders hadden
het financieel niet breed, maar lieten hem toch studeren.
Op 21-jarige leeftijd werd hij leraar in zijn geboorteplaats,
en het jaar daarop vestigde hij zich in Carthago als leraar
in de retorica. Vermoedelijk in 383 verhuisde hij naar Rome en een jaar later naar Milaan.
Tot verdriet van zijn moeder Monica leidde Augustinus
tijdens zijn jonge jaren een in christelijke ogen losbandig
leven. Hij had een zoon die hij "Adeodatus" (door God
gegeven) noemde. Hij zou later aanwezig zijn bij het
doopsel van zijn vader. Augustinus was op zoek naar de
eeuwige waarheid, hij hield van Jezus, maar vond het
Oude testament maar niets. In Milaan hoorde Augustinus
bisschop Ambrosius preken en raakte daardoor geboeid.
Deze nam zijn intellectuele bezwaren tegen het Oude
Testament weg. Maar door het christelijk geloof in het

vóór en na de restauratie van het Augustinusbeeld
(zeer waarschijnlijk had Augustinus
een brandend hart in zijn rechterhand)
hart geraakt werd hij pas later. Augustinus beschreef
zijn bekering in zijn autobiografische Confessiones
(Belijdenissen). In 386 bekeerde hij zich tot het christendom. Hij werd met Pasen in 387 door Ambrosius
gedoopt. Hierna keerde hij terug naar zijn geboorteplaats in Afrika. Tijdens de reis overleed zijn moeder
Monica in Ostia. In Thagaste begint Augustinus met
een soort kloostergemeenschap waar men zich toelegt
op Bijbelstudie. In 391 wordt hij half tegen zijn wil tot
priester gewijd en in 395 tot bisschop van Hippo. Ondanks zijn "publieke functie" bleef hij een sober kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijke woning. Augustinus stierf in 430 tijdens het beleg van en vlak voor de
inname van Hippo door de Vandalen.
Als priester en bisschop was Augustinus een gerenommeerd predikant. Er zijn bijna zeshonderd preken
van hem overgeleverd, naar schatting 10% van het
totale aantal preken dat hij heeft gehouden. Een deel
van zijn predikend leven besteedde hij aan de bestrijding van de aanhangers van met name de ketterse
stromingen van het manicheïsme, het donatisme en
het pelagianisme, maar vooral was hij pastoraal bewogen en bezorgd om het welzijn van de mensen die aan
zijn zorg als bisschop waren toevertrouwd.
Augustinus was een uitermate productief schrijver. Op
zijn naam staan onder meer preken, traktaten, verhandelingen, brieven, bijbelcommentaren, dogmatische,
filosofische, psychologische en theologische teksten
en een autobiografisch werk.
Hij is de beschermheilige van onder andere brouwers,
drukkers en theologen. Meestal wordt hij afgebeeld
met een brandend hart.

Meer weten over Augustinus?
Klik op de link hieronder om te lezen wat Paus Bendictus XVI over hem zegt.
H. Augustinus van Hippo (1) - zijn leven - RK Documenten

KERK IN NOOD VERZAMELDE RECORDBEDRAG
VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN
In 2021 ondersteunde Kerk in Nood in totaal 5.298 projecten; dat zijn 540 projecten meer dan een jaar voordien. In het boekjaar 2021 ontving de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood ruim 133 miljoen
euro aan donaties om vervolgde en behoeftige christenen over de hele wereld te helpen. Dankzij de vrijgevigheid van de weldoeners werden in meer dan 23 landen
programma's ter waarde van 105,9 miljoen euro ondersteund. Daarvan ging 92,8 miljoen (87,6%) naar de financiering van 5.298 projecten in 132 landen. Dankzij al de
steun is de hulporganisatie erin geslaagd om de kerkelijke structuur ondanks de pandemie in stand te houden
zodat priesters en kloosterlingen bij hun geloofsgemeenschappen konden blijven om hun zending te vervullen. In
2021 werd ook aanzienlijke hulp verleend voor de ondersteuning van christenen in het Midden-Oosten, waarbij in
Libanon alles in het werk werd gesteld opdat christelijke
gezinnen in hun vaderland konden blijven.

949 Bouwprojecten

Het kleinste project had betrekking op affiches voor catechese in Zuid-Afrika; het grootste was de bouw van de
katholieke Al-Tahira-school in Qaraqosh (Irak). Het merendeel van de steun (28 %) was bestemd voor 949
bouwprojecten. Een derde van die gebouwen waren kerken en kapellen. De overige bouwprojecten hadden betrekking op pastorieën, kloosters, pastorale centra en
seminaries. 19,6% ging naar misintenties. Dat was goed
voor 2.095.677 intenties. De bijna 2,1 miljoen eucharistievieringen van 2021 betekenen dat om de 15 seconden
ergens ter wereld een eucharistie werd opgedragen voor
de intenties van de weldoeners van Kerk in Nood.

Opleiding priesters en religieuzen

13,5% van de steun ging naar de opleiding van priesters
en religieuzen, 10,5% werd gebruikt voor hulp aan vrouwelijke religieuzen. Naast aanzienlijke bedragen naar
vluchtelingen- en noodhulp (9,9%), was er ook nog steun
voor mobiliteit (9,5%) voor de aankoop van fietsen, auto's, motorfietsen, boten, bussen en vrachtwagens; de
vorming van leken (6%); media (1,6%) en religieuze literatuur en publicaties (1,2%).

Kerk in Nood financiert heropbouw van seminarie
in Oekraïne

Het seminarie van het Oekraïense Vorzel, aan de rand
van Kiev, werd half maart door twee raketten geraakt en
daarna door Russische soldaten bestormd. Kerk in
Nood financiert de heropbouw van het priesterseminarie.
De hulpoporganisatie nam de beslissing na een bezoek
van vertegenwoordigers aan het seminarie en na een
ontmoeting met de rector van het seminarie. Tijdens de
bezetting van Vorsel, kort na de invasie van Oekraïne,
wisten de 25 seminaristen zich in extremis in veiligheid te
brengen. De soldaten hebben twee nachten in het seminarie doorgebracht. De soldaten hebben alles meegenomen wat ze konden vinden. Keukenapparatuur, wasmachines, computers. Zij hebben de kamers van de seminaristen geplunderd en zelfs liturgische voorwerpen gestolen, onder meer een kelk die door paus Joannes Paulus
II was geschonken toen hij in 2001 Oekraïne bezocht.
Begin april keerden enkele seminaristen, de rector en de
pastoor van de plaatselijke parochie terug naar het seminarie. Zij hebben het seminarie heropend in de hoop de
studie- en opleidingsactiviteiten in september te kunnen
hervatten. Ondertussen helpen ze de mensen in de omgeving door voedsel uit te delen.
De kosten voor de wederopbouw van het seminarie worden geraamd op 150.000 euro. De eerste werkzaamheden voor het herstel van waterleidingen, elektriciteit en
gas, zijn al aan de gang.

Bron: Kerk in Nood/kerknet.be

