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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  

EEN FOTO: BEELD VAN DE WERKELIJKHEID ? 

Over een paar weken begint weer de grote uittocht. Naar 
Egypte, Griekenland, Oostenrijk, Frankrijk, of – dichterbij 
– naar de Ardennen of naar de zee... Iedereen vertrekt 
met volgepropte reiskoffers. Vroeger werd één ding niet 
ingepakt: het fototoestel. Tegenwoordig heeft iedereen 
een GSM bij de hand. Een fototoestel is enkel nog voor 
wie heel goede foto's wil maken. Toen ik meer dan 40 
jaar geleden tijdens de vakantiemaanden gids was in 
Rome, bestonden er nog geen smartphones, iedereen 
moest zich nog behelpen met een fotocamera. Maar die 
had men dan ook de hele dag in aanslag. Amerikaanse 
en Japanse toeristen kwamen aan met een bus waarop 
in grote letters stond: "We show you Europe in three 
weeks" (we laten u Europa zien in drie weken). Nauwe-
lijks uit de bus, waren ze al foto's aan het maken van 
imposante gebouwen en standbeelden. Liefst maakten 
ze foto's vanuit verschillende hoeken: van voor en van 
achter, van links en van rechts, van boven en van onder. 
Want ze wilden een zo volledig mogelijk beeld krijgen.  

Een bruiloftsreportage is ook niet 
meer wat ze vroeger was. In de 
vijftiger jaren van de vorige eeuw 
werd één foto van het bruidspaar 
gemaakt in de kerk, één van het 
paar bij de fotograaf aan huis en 
(bij het feest) één van de hele 
familie (soms stonden ze wel 
vier rijen dik). En iedereen moest 
stilstaan. Tegenwoordig krijg je 
een soort fotoroman waarin je de 
verschillende gevoelens van 
twee mensen op de voet kan 
volgen. Het ene moment kijken 
ze gespannen, ernstig of plech-

tig, dan weer verliefd, romantisch of blij. En er moet be-
weging in de beelden zitten. Ook reportages van de eer-
ste communie en van het doopsel gaan die kant uit: 
liefst zoveel mogelijk foto's van zoveel mogelijk momen-
ten. 

Vreemd is dat we in ons leven soms toch nog tevreden 
zijn met één enkele opname. Namelijk dan als we spre-
ken over onze medemensen. Vaak gebeurt dat op basis 
van één enkel beeld, van een momentopname, soms 
zelfs van lang vervlogen tijden. We gaan uit van een 
zwart-wit foto, meestal wat overbelicht. En samen met 
vrienden of collega's halen we dat éne, oude "dia-
negatiefje" naar boven en projecteren het sterk vergroot 
op het gespannen scherm van het gesprek: "Kijk, zo is 
hij!" Met andere woorden: hij zal nooit anders worden, 
want zo is hij vastgelegd, "vereeuwigd".  Je hebt de 
domme Belg en de gierige Hollander, de luie ambtenaar 
en de bazige schoonmoeder, de conservatieve Paus en 
de progressieve linkse rakker... U kent de clichés wel 
waarmee men mensen vastpint voor het leven. 

Zijn we eerlijk als we zo met mensen omgaan? Is ons 
beeld wel objectief? En kunnen mensen niet verande-
ren? Bekijk eens een foto van uzelf van 10 jaar geleden 
en kijk dan eens in de spiegel. Is er niets veranderd? En 
dan gaat het alleen nog maar om uw uiterlijk. Bent u als 
mens ook niet veranderd? En als u veranderd bent, zou-
den andere mensen dan ook niet kunnen veranderen? 
Geef ze een kans. Pin ze niet vast op die éne, oude mo-
mentopname. Doe zoals Jezus die iedere mens steeds 
weer kansen geeft op verandering. Een leuke bezigheid 
voor de vakantie!   

L. Creemers, pastoor 

  

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 

Zondag 17 juli: 16
e
 zondag door het jaar  

11.00u: voor vrede in de wereld 

14.00u: Doopsel van Eléa Jacobs 

LET OP! 

Van 11 t/m 28 juli zijn er geen H. Missen op week-

dagen !  

Zondag 24 juli: 17
e
 zondag door het jaar; Werelddag voor 

grootouders en ouderen 

11.00u: Jrd Wiel Linssen 

Vrijdag 29 juli: HH. Marta, Maria en Lazarus 

09.00u: om zorg en aandacht voor elkaar  

Zondag 31 juli: 18
e
 zondag door het jaar  

11.00u: voor alle zieken 

Maandag 1 augustus: H. Alfonsus Maria de 'Liguori, bis-
schop en kerkleraar   

09.00u: voor roepingen   

Dinsdag 2 augustus: H. Petrus Julianus Eymard, priester; 
H. Eusebius van Vercelli, bisschop 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: om eerbied voor de Eucharistie 

Vrijdag 5 augustus: Kerkwijding van de basiliek van Ma-
ria Maggiore in Rome 

09.00u: ter ere van O.L. Vrouw 

Zondag 7 augustus: 19
e
 zondag door het jaar 

11.00u: Tiny Berg-Odekerken (verjaardag)   

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Maandag 8 augustus: H. Dominicus, priester 

09.00u: voor vluchtelingen en daklozen  

Dinsdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta van het kruis 
(Edith Stein) 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor hen die lijden omwille van hun geloof  

Vrijdag 12 augustus: H. Johanna Francisca de Chantal, 
kloosterlinge 

09.00u: om eerbied voor de schepping 

Zondag 14 augustus: 20
e
 zondag door het jaar  

11.00u: om een spoedig einde van de oorlog in Oekraïne  

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming 

10.00u: Plechtig gezongen H. Mis 

 Gest Jrd Jan Mestrom en Bertha Mestrom-
Brouwers  

PAUS FRANCISCUS  
TOT OMA'S , OPA'S EN SENIOREN 
Ouder worden is geen straf, maar een zegen! Daarom 
moeten we goed voor onszelf zorgen en als senior actief 
blijven, ook op geestelijk vlak. We moeten ons innerlijke 
leven voeden door aandachtig het Woord van God te 
lezen, dagelijks te bidden, de sacramenten te ontvangen 
en deel te nemen aan de liturgie. Naast onze relatie met 
God moeten we ook onze relaties met anderen uitbou-
wen: in de eerste plaats door liefdevol voor ons gezin, 
onze kinderen en kleinkinderen te zorgen; maar ook door 
arme en lijdende mensen met onze daadwerkelijke hulp 
en ons gebed te omringen. Dit alles zal ons helpen om 
niet het gevoel te hebben louter als toeschouwer te kijken 
naar wat er zich in de wereld afspeelt, alleen maar zittend 
voor onze deur of kijkend vanuit ons raam. In plaats daar-
van moeten we leren overal de aanwezigheid van de 
Heer te onderscheiden. Zoals groene olijfbomen in het 
huis van God (Ps 52, 10), kunnen we een zegen worden 
voor hen die naast ons wonen. De fase van het ouder 
worden is geen tijd om de handdoek in de ring te gooien 
en ter plaatse te trappelen, maar een tijd waarin we nog 
vrucht kunnen dragen. Een nieuwe zending wacht op ons 
en nodigt ons uit naar de toekomst te kijken. De fijnge-
voeligheid die wij senioren hebben voor zorgzaamheid, 

levenswijsheid en genegenheid die ons zo menselijk 
maken, zou opnieuw een roeping voor velen moeten 
worden. Het zou onze liefde voor de jongere generaties 
tot uitdrukking kunnen brengen. Dit zou onze eigen bij-
drage kunnen zijn aan de revolutie van de tederheid, 
een geestelijke en geweldloze revolutie waarin ik u, 
dierbare opa’s en oma’s en dierbare ouder wordende 
vrienden, aanmoedig om een actieve rol op te blijven 
nemen. 
Wij zijn geroepen om vrucht voort te brengen door zorg 
te dragen voor onze wereld. Onze grootouders hielden 
ons in hun armen en lieten ons op hun schoot zitten; 
maar nu is het tijd voor ons om - door onze daadwerke-
lijke hulp of alleen door ons gebed - niet alleen onze 
eigen kleinkinderen, maar ook de vele bange kleinkin-
deren die wij nog niet kennen en die misschien voor de 
oorlog op de vlucht zijn of de gevolgen ervan ondervin-
den, op onze schoot te laten zitten. Laten wij – zoals de 
heilige Jozef die een tedere en zorgzame vader was – 
de kleine kinderen van Oekraïne, Afghanistan, Zuid-
Soedan in ons hart sluiten… 
Paus Franciscus 



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 17 juli: 16
e
 zondag door het jaar  

09.30u: voor vluchtelingen en ontheemden  

LET OP! 

Op woensdag 20 en woensdag 27 juli is er geen 

avondmis!  

Zondag 24 juli: 17
e
 zondag door het jaar; Werelddag voor 

grootouders en ouders  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

15.30u: Doopsel van Bryan Suntjens 

Zondag 31 juli: 18
e
 zondag door het jaar  

09.30u: Gest Jrd Margaretha Linssen ~ Gest Jrd Chris-
tien Linssen  

Woensdag 3 augustus: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 7 augustus: 19
e
 zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

Woensdag 10 augustus: H. Laurentius, diaken en mar-
telaar 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 14 augustus: 20
e
 zondag door het jaar  

09.30u: géén H. Mis i.v.m. openluchtmis bij de Rochus-
kapel op het Eiland in Stevensweert 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

Maandag 15 augus-
tus: Tenhe-
melopneming 
van Maria 

10.00u: plechtige 
Hoogmis in 
Maasbracht  

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 17 juli: 16
e
 zondag door het jaar  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 23 juli: 17
e
 zondag door het jaar; Werelddag 

voor grootouders en ouders  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus  

 Voor iemand die ernstig ziek is ~ Gest Jrd José 
Boonen    

Zondag 31 juli: 18
e
 zondag door het jaar  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 6 augustus: 19
e
 zondag door het jaar   

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Gest Jrd Joos en Lena Geurts-Boonen en over-
leden ouders Boonen ~ Gest Jrd overleden van 
de familie Theunissen-Peeters  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zondag 14 augustus:20
e
 zondag door het jaar  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming 

10.00u: Plechtig gezongen 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,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zaterdag 16 juli: 16
e
 zondag door het jaar  

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak  

Zaterdag 23 juli: 17
e
 zondag door het jaar; Werelddag 

voor grootouders en ouders  

18.00u: overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Jrd 
Annie van der Leeuw-Tinnemans (verjaardag) ~ 
Ton Bongers ~ Clim Aerdts-Beeren  

Dinsdag 26 juli: HH. Joachim en Anna 

10.00u: H. Mis bij de Annakapel in Ohé en Laak 

Zaterdag 30 juli: 18
e
 zondag door het jaar 

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak  

Zaterdag 6 augustus: 19
e
 zondag door het jaar   

18.00u: Gest Jrd Jrd Willem Vinken en Helena Vinken-
van Helden ~ Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd Vic-
tor en Netje Duchateau-Goossens   

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

Zaterdag 13 augustus: géén H. Mis 

Zondag 14 augustus:20
e
 zondag door het jaar  

09.30u: H. Mis bij de Rochuskapel 

 Levende en overleden leden van Schutterscom-
pagnie St. Rochus ~ Jac Brentjens (verjaardag)   

 Zegening van de Kroetwis 

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming 

10.00u: Plechtig gezongen H. Mis in Maasbracht 

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 16 juli: 16
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Kerkkoor met Nederlandse zang 

 Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle 

parochianen 

Zaterdag 23 juli: 17
e
 zondag door het jaar; Werelddag 

voor grootouders en ouders  

18.00u: H. Mis in Stevensweert  

Dinsdag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van de 
H. Maagd Maria 

10.00u: H. Mis bij de Annakapel 

 Bij het 60-jarigjubileum van het kindervakantie-
werk: voor het welslagen van de activiteiten van 
het Kindervakantiewerk deze zomer en voor de 
overledenen van de stichting ~ voor levende en 
overleden leden van de ouderenvereniging en 
voor het welslagen van alle activiteiten ~ Gest 
Jrd Pierre en Lieske Seegers-Laugs ~ Gest Jrd 
Jan Hoebregts en Truus Hoebregts-Graus ~ 
Gest Jrd Pierre Seegers en Lieske Seegers-
Laugs en kleinzoon Joep Nizet ~ Gest Jrd Jan 

Albert Peulen en Maria Catharina Peulen-
Heijthuisen en overledenen van de familie Peu-
len-Heijthuisen ~ Sef en Lena Pex-Beerens en 
alle overledenen van de familie Pex- Beerens ~ 
Frans Seegers, Elly Seegers-Smeets en alle 
overledenen van de familie Seegers-Smeets ~ 
Guus en Fien Rutten-Maessen, Jo Rutten, Piet 
en Magda Granzier-Rutten ~ Gerard Griens en 
alle overledenen van de familie Griens-Damen ~ 
Pierre Beunen en Maria Beunen-Coonen ~ Harie 
en Til Beunen-Bakkus en overleden familieleden 
~ Toon en Mia Beunen-Bakkus en Marga Nies-
sen-Beunen  

Zaterdag 30 juli: 18
e
 zondag door het jaar 

19.15u: Kerkkoor met Latijnse gezangen 

 Zeswekendienst Jan van de Laar  

Zaterdag 6 augustus: 19
e
 zondag door het jaar   

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Zaterdag 13 augustus: 20
e
 zondag door het jaar  

19.15u: kerkkoor met Nederlandse gezangen 

 Voor allen die zich vrijwillig inzetten voor onze 
parochie  



DE WEG VAN HET GELOOF IS GEEN WANDELING, 
MAAR VEELEISEND EN HARD 
De weg van het geloof kent momenten van beproeving 
legde paus Franciscus uit tijdens het angelus op 29 
juni, het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. 
Geliefde broeders en zusters! 
Het Evangelie in de liturgie van het hoogfeest van de 
patroonheiligen van Rome bestaat uit de woorden die 
Petrus tot Jezus richt: "Gij zijt de Christus, de Zoon 
van de levende God" (Mt 16, 16). Dit is een geloofsbe-
lijdenis, door Petrus uitgesproken, niet op basis van 
zijn menselijk begrip, maar omdat God de Vader hem 
geïnspireerd heeft (cf. v. 17). Voor de visser Simon, 
door Jezus "Petrus" (Rots) genoemd, was dit het begin 
van een weg. Eerst zal geruime tijd voorbijgaan vooral-
eer de draagwijdte van deze woorden zijn leven in de 
diepte raakt en het totaal omkeert. In het geloven be-
staat "een leerschool", die ook opgaat voor de aposte-
len Petrus en Paulus zoals voor ieder van ons. Ook wij 
geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van de le-
vende God, maar het vraagt tijd, geduld en veel nede-
righeid opdat onze wijze van denken en handelen vol-
ledig zou overeenstemmen met het Evangelie. 
Dit ervoer de apostel Petrus onmiddellijk. Meteen na-
dat hij aan Jezus zijn geloof beleden had en Jezus 
zegt dat Hij zal moeten lijden en ter dood veroordeeld 
worden, weigert Petrus dat vooruitzicht. Petrus acht dit 
onverzoenbaar met de Messias. Hij voelt zich genood-
zaakt de Meester terecht te wijzen. Deze verwijt Petrus 
met de woorden: "Ga weg satan, terug! Gij zijt Mij een 
aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke over-
wegingen en niet door wat God wil" (v. 23). 

Innerlijk drama 
Denken we even na: gebeurt hetzelfde ook niet aan 
ons? We spreken het Credo uit, met geloof. Maar bij 
confrontatie met de zware beproevingen van het leven 
lijkt alles te wankelen. We komen ertoe bij de Heer 
protest aan te tekenen en Hem te verwijten dat het niet 
rechtvaardig is, dat er andere wegen moeten zijn. 
Rechte wegen die minder vermoeiend zijn. We doorle-
ven de verscheurdheid van de gelovige die in Jezus 
gelooft en op Hem vertrouwt. Maar tegelijkertijd erva-
ren we dat het moeilijk is Hem te volgen en worden we 
bekoord om andere wegen te gaan dan die van de 
Meester. De heilige Petrus heeft dit inwendige drama 
doorleefd en had tijd nodig en groei. Aan het begin 
huiverde hij bij de gedachte aan het kruis. Aan het eind 
van zijn leven gaf hij een moedig getuigenis van de 
Heer zover dat hij zich liet kruisigen – volgens de over-
levering – met het hoofd naar beneden, om niet gelijk 
aan de Meester te zijn.  
Van vervolger tot christen 
Ook de apostel Paulus heeft een eigen weg afgelegd. 
Ook hij kende een langzame rijping van het geloof en 
ervaarde ogenblikken van onzekerheid en twijfel. De 
verschijning van de verrezen Heer op de weg naar 

Damascus maakte hem van vervolger tot christen. Men 
moet dit zien als het begin van een tocht waarop de 
apostel af te rekenen kreeg met crises, mislukkingen en 
voortdurende kwellingen die hij "een doorn in mijn 
vlees" (cf. 2 Kor 12, 7) noemt. 

De weg van het geloof is nooit een wandeling,  
voor niemand, voor Petrus noch voor Paulus,  

voor geen enkele christen. 
De weg van het geloof is geen wandeling, maar is veelei-
send en soms hard. Ook Paulus moest, nadat hij christen 
geworden was, leren het ten volle te zijn, stap na stap, 
vooral door momenten van beproeving. 
Leren 
In het licht van deze ervaring van de heilige apostelen 
Petrus en Paulus, kan elk van ons zich de vraag stellen: 
wanneer ik mijn geloof in Jezus Christus, de Zoon van 
God belijd, doe ik dat dan in het bewustzijn dat ik altijd 
moet leren, of ga ik ervan uit dat ik alles al verstaan heb? 
En ook: laat ik mij bij moeilijkheden en beproevingen, 
ontmoedigen en klaag ik of leer ik er een gelegenheid 
van te maken om te groeien in het vertrouwen in de 
Heer? Zoals Paulus aan Timoteüs schrijft, is Hij het die 
ons van alle kwaad bevrijdt en ons veilig naar de hemel 
voert (cf. 2 Tim 4, 18a). De Maagd Maria, Koningin der 
Apostelen, leert ons hen na te volgen door dag na dag te 
groeien in het leven van het geloof. 
(Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc)  
Bron: kerknet.be 
 
BEDEVAART NAAR KEVELAER 
De jaarlijkse bedevaart van ons dekenaat is gepland op 
dinsdag 27 september. Het Thema van de bedevaart is 
heel actueel:  
MARIA, KONINGIN VAN DE VREDE, BID VOOR ONS. 
De deelnemers aan de dekenale bedevaart komen uiter-
aard uit de parochies van het dekenaat Susteren, maar 
ook de parochies van Urmond, Oud-Urmond, Guttecoven 
en Berg aan de Maas sluiten zich bij ons aan. 
Heel kort het programma: 

 Tussen 7.45u en 8.30u vertrekken de bussen uit de 
diverse parochies. 

 Bij aankomst in Kevelaer is er tijd om een kopje koffie 
te drinken 

 Om 11.30 vieren we de Eucharistie in de basiliek 

 Daarna is iedereen vrij om ergens te eten, bood-
schappen te doen, souvenirtjes te kopen, etc. 

 Om 15.00u trekken we biddend naar het kruiswegpark 
en bidden we de kruisweg. (Voor wie slecht ter been 
is wordt de "kleine kruisweg" gebeden) 

 Om 16.00u is er biechtgelegenheid in de biechtkapel 

 Om 17.30u is het Lof en worden devotionalia geze-
gend 

 Aansluitend vertrekken we weer naar huis zodat ie-
dereen tussen 19.15u en 19.45u weer thuis is. 

Aanmelden kan bij pastoor Creemers  
In een gesloten enveloppe op Kerkplein 2 in Maasbracht: 
uw voornaam, naam, volledig adres, telefoonnummer, 
eventueel mailadres en het bedrag van € 30,-   



26 JULI: JOACHIM EN ANNA 

Joachim en Anna zijn volgens de katholieke, ortho-
doxe, anglicaanse traditie de ouders van Maria en dus 
de grootouders van Jezus. Zij worden voor het eerst 
genoemd in het zogenaamde proto-evangelie van Ja-
cobus, een van de apocriefe boeken van het Nieuwe 
Testament. De Katholieke Kerk gedenkt beide heiligen 
op 26 juli. Op die dag is er volgens een lange traditie 
een H. Mis bij de Annakapel in Ohé en Laak. 
Veertig dagen vasten 
Volgens het Proto-Evangelie van Jacobus zou Joa-
chim een vrome en welvarende man zijn uit het Huis 
van koning David. Hij was getrouwd met Anna. Zij had-
den geen kinderen. Hij zou regelmatig hebben ge-
schonken aan de armen en geofferd in de tempel van 
Jeruzalem. Op zekere dag toog hij opnieuw naar de 
tempel om te offeren. De priester evenwel stuurde hem 
terug omdat "hij geen nageslacht voortgebracht had in 
Israël". Hierop zou Joachim zich met zijn kudde heb-
ben teruggetrokken in de woestijn waar hij veertig da-
gen vastte. Zijn vrouw Anna meende dat Joachim om 
het leven was gekomen. 
Klaagzang van Anna 
Terwijl Joachim zich terugtrok in de woestijn, gaf Anna 
zich over aan geweeklaag nu zij – naar zij dacht – we-
duwe geworden was, en kinderloos zou sterven. Zij 
sprak volgens Jacobus de woorden: 
Wee mij, wie heeft mij verwekt 
en welke schoot heeft mij gebaard? 
Want ik ben een vervloeking geworden in de ogen van 
de kinderen van Israël, 
zij hebben mij bespot en uit de tempel van de Heer 
weggehoond, 
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken? 
Niet ben ik te vergelijken met de vogels des hemels, 
want ook de vogels des hemels zijn vruchtbaar voor U, 
Heer. 
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken? 
Niet ben ik te vergelijken met de dieren van de aarde, 
want ook de dieren van de aarde zijn vruchtbaar voor 
U, Heer. 
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken? 
Niet ben ik te vergelijken met deze wateren, 
want ook deze wateren zijn vruchtbaar voor U, Heer. 
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken? 
Niet ben ik te vergelijken met deze aarde, 
want ook deze aarde brengt haar vruchten voort in 
haar seizoen en prijst U, Heer! 
Verschijning van engelen 
Meteen hierop verscheen een engel aan Anna, die 
haar zei dat God haar gebeden had verhoord en dat zij 
een kind ter wereld zou brengen "over wie op heel de 
bewoonde wereld zal worden gesproken". Anna be-
loofde terstond het kind "als gave af te staan aan de 
Heer, mijn God, en het zal Hem zijn leven lang die-
nen". Tezelfdertijd werd ook Joachim door een engel 

ingelicht over zijn aanstaand vaderschap, waarop hij te-
rugkeerde naar Anna. Negen maanden later werd een 
meisje geboren dat zij Maria noemden. In de Katholieke 
Kerk wordt dat gevierd op Maria Geboorte (8 september). 
Gouden Poort 
Volgens het proto-
evangelie van Jacobus 
keerde Joachim na het 
visioen van de engel 
terug naar zijn eigen 
huis, waar Anna hem in 
de deuropening op-
wachtte. Een andere, 
bekendere, versie wil 
dat Joachim zich na de 
openbaring van de en-
gel, en op diens aanwij-
zingen, vervoegde bij 
de Gouden Poort van 
Jeruzalem. Daar zou hij 
zich verenigd hebben 
met zijn echtgenote. 
Deze versie van het 
verhaal komt voor in de Legenda Aurea ("Gouden Legen-
den"), een grote verzameling heiligenlevens die in het 
begin van de 13

e
 eeuw werd samengesteld door de do-

minicaan Jacobus de Voragine. De scène van Joachim 
en Anna bij de Gouden Poort is door verschillende kun-
stenaars uitgebeeld, onder wie Giotto. 
Maria Presentatie 
Als beloofd besloten Joachim en Anna hun enig kind "af 
te staan aan de Heer". Toen het meisje drie jaar oud 
was, brachten zij haar naar de tempel. De daaropvolgen-
de gebeurtenissen worden door Jacobus als volgt be-
schreven: En de priester ontving haar en nadat hij haar 
gekust had zegende hij haar met de woorden: "De Heer 
heeft uw naam groot gemaakt onder alle geslachten. In u 
zal de Heer in de laatste dagen zijn verlossing aan de 
kinderen van Israël openbaren." En hij zette haar op de 
derde tree van het altaar en de Heer God deed genade 
op haar neerdalen en zij danste op haar voetjes en het 
hele huis Israël kreeg haar lief. En haar ouders ver-
trokken weer, vol verwondering, en zij loofden de al-
machtige God, omdat het kind zich niet had omgekeerd. 
En Maria bleef in de tempel van de Heer als een pikken-
de duif en zij ontving voedsel uit de hand van een engel. 
Deze gebeurtenis wordt Maria Presentatie genoemd. De 
Kerk gedenkt de opdracht van Maria in de Tempel op 21 
november. 
Op haar twaalfde wordt Maria uitgehuwelijkt aan Jozef, 
waarna ze de moeder van Jezus zou worden.  
Sint Anna te Drieën 
Aan het einde van de Mid-
deleeuwen werd de devo-
tie tot Sint Anna in het 
Rijnland en in de Neder-
landen bijzonder populair. 
Dit resulteerde onder meer 
in een grote hoeveelheid 
beelden en schilderijen 
waarop Anna, Maria en 
Jezus stonden afgebeeld. 
Vaak zo dat Maria die Je-
zus op schoot hield, zelf 
op schoot zat bij haar 
moeder. Deze beeltenis-
sen worden "Sint Anna te 
Drieën" genoemd. 
Bron: kro-ncrv.nl/katholiek/
encyclopedie/j/joachim-en-
anna 

St. Anna te Drieën van "de meester van Elsloo"  

in de Augustinus kerk in Elsloo 


