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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  

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, Gutteco-

ven 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 kruisweg-

park en bidden daar 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 de gekochte 

"devotionalia" gezegend. 

 Aansluitend vertrekken we weer naar huis zodat ie-

dereen tussen 19.15u en 19.45u weer thuis is. 

Aanmelden kan bij pastoor Creemers  

Graag in een gesloten enveloppe in de brievenbus 

(Kerkplein 2 Maasbracht).  

Wat moet er in de aanmelding staan? 

 uw voornaam en naam 

 volledig adres  

 telefoonnummer, eventueel mailadres  

 Naam en telefoonnummer van een familielid dat we 

in geval van nood kunnen bellen. 

 het bedrag van € 30,-   

mailto:info@parochiefederatie-maasbracht.nl
https://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/
https://www.facebook.com/ParochieFederatieMaasbracht


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 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: Jrd Pierre Tinnemans 

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming 

10.00u: Plechtig gezongen H. Mis  

 met zegening van de kroetwis 

 Gest Jrd Jan Mestrom en Bertha Mestrom-

Brouwers  

GEDOOPT 
Op 17 juli werd Eléa Jacobs van de Rondestraat door 
het doopsel aangenomen als kind van God en opgeno-
men in onze Kerkgemeenschap. Van harte proficiat! We 
hopen en bidden dat Eléa samen met haar zusjes en 
broertje mag opgroeien in een wereld van liefde en vre-
de. 
 
OVERLEDEN 
Op 18 juli overleed onze trouwe parochiaan Gerard van 
de Runstraat van de Kruchterstraat. Hij werd 81 jaar. Wij 
bidden voor een behouden vaart 
naar de haven van het eeuwig leven 
en vragen God om sterkte voor zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren.   
 
Op 21 juli overleed Dinie Brugman-
Cybulski (Kruisweg – voorheen Ha-
genaarpark). Zij werd 88 jaar. Dinie 
heeft jarenlang samen met haar man 
onze kerk gepoetst. Ook was zij een 
gewaardeerd en trouw lid van ons 
parochiekoor. Ze heeft ook geduren-
de vele jaren namens de parochie zieken bezocht en 
was ze lid van het parochiecomité. Laten we God bidden 
dat hij het vele goede in haar leven beloont en dat Hij 
troost schenkt aan kinderen en kleinkinderen! 

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 7 augustus: 19
e
 zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Woensdag 10 augustus: H. Laurentius, diaken en marte-
laar 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 14 augustus: 20
e
 zondag door het jaar  

09.30u: geen H. Mis i.v.m. openluchtmis kapel Stevens-
weert 

Maandag 15 augustus: Tenhemelopneming van Maria 

10.00u: plechtige Hoogmis in Maasbracht  

 met zegening van de kroetwis 

GEDOOPT 

Op 24 juli ontving Bryan Suntjens (Heerlen) het sacra-
ment van het doopsel. We feliciteren ouders en dopeling 
en wensen de ouders veel geloof, liefde en wijsheid toe 
bij de opvoeding van hun kind.  



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 6 augustus: 19
e
 zondag door het jaar   

18.00u: Gest Jrd Jrd Willem Vinken en Helena Vinken-
van Helden ~ Elisabeth Seegers    ~ Gest Jrd 
Victor en Netje Duchateau-Goossens ~ Sef en 
Truus Vinken, zoon Wim Vinken en Jeanne Vin-
ken ~ Gerda van Helden-Deneer  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

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) ~ 
overleden ouders Will en Paula Schmitz-
Brentjens ~ Jrd Jan Graus  

 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 13 augustus: 20
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Louis Indemans en Lies Indemans-Graus, Mar-
tha Indemans en alle overledenen van de fami-
lie Indemans-Graus  

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming 

10.00u: Plechtig gezongen H. Mis in Maasbracht  

 Met zegening van de Kroetwis 

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 6 augustus: 19
e
 zondag door het jaar   

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Gest Jrd Joos en Lena Geurts-Boonen en overle-
den 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 bij de Rochuskapel op het Eiland in Ste-
vensweert 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming 

10.00u: Plechtig gezongen H. Mis in Maasbracht 

 Met zegening van de Kroetwis 

   
OVERLEDEN 
Op 23 juli overleed in de Maartenshof onze parochiane 
Mia van Lin-Meuwissen. Ze werd 85 jaar. Moge God 
haar opnemen in zijn vrede en vreugde en haar het eeu-
wig geluk schenken. Voor allen die zij achterlaat vragen 
we om troost en kracht.  



HEILIGDOMSVAART IN SUSTEREN: KOMT EN ZIET 
(Venite et videbitis!) 
26 augustus t/m 11 september 2022 
575 Jaar 
Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie 
vindt deze zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart 
plaats. Van 26 augustus tot en met 11 september staat 
het stadje in het teken van de verering van de relieken 
van heiligen die in Susteren hebben geleefd en wordt 
het openluchtspel "Weerlicht der eeuwen" opgevoerd. 
Er vinden ook extra eucharistievieringen plaats. 
Vanzelfsprekend dat Eucharistievieringen, Pelgrims-
missen en het tonen van de relieken deel uitmaken 
van de kerkelijke vieringen. De oorspronkelijke beteke-
nis is "vaart" of tocht naar de heiligdommen naar de 
relieken, de stoffelijke resten van heilige personen of 
voorwerpen die hen hebben toebehoord. 
Een eerste vermelding in schriftelijke bronnen dat er in 
Susteren een reliekentoning bestaat, is te vinden in het 
1447. In Susteren hebben we het dan over de heiligen 
die in de 8

e
 eeuw (Gregorius en Albericus) en in de 9

e
 

eeuw (Amelberga, Benedicta en Cecilia) leefden en 
zijn begraven. De Heiligdomsvaart zoals we die nu 
kennen in Susteren bestaat sinds 1888. Sinds 1937 
wordt zevenjaarlijks op het plein naast de H. Amel-
bergabasiliek het openluchtspel "Weerlicht der eeu-
wen" opgevoerd van de priesterdichter Jacques 
Schreurs MCS. 
Pontificale Eucharistievieringen / Pelgrimsmissen 
Op vrijdag 26, zaterdag 27 augustus en zondag 28 
augustus en op de zondagen 4 en 11 september zijn 
er Pontificale Eucharistievieringen. De H. Mis van zon-
dag 28 augustus zal bij goed weer buiten op het podi-
um worden gevierd en live worden uitgezonden door 
de RKK televisie op Nederland 2 om 10.30u. Op de 
weekdagen worden iedere dag om 10.00 uur in Heilige 
Amelbergabasiliek een pelgrimsmis opgedragen. De 
pelgrimsmis van dinsdag 6 september is bijzonder 
voor de parochianen van de Parochiefederatie Maas-
bracht. 
Reliekentoning / Reliekenstoet 
De relieken van de Susterense heiligen zijn gewoonlijk 
te zien in de Schatkamer van 't Stift aan het Salva-
torplein. Op zondag 4 september worden zij meedra-
gen in het tweede gedeelte van de Reliekenstoet. De 
Heilige Willibrord, de eerste abt van de Susterense 
abdij, ontving in 714 kerk en klooster van Pepijn van 
Herstal en zijn vrouw Plectrudis. De Heilige Willibrord 
was ook de eerste bisschop van Utrecht en vond zijn 
laatste rustplaats in Echternach. 
 
PROGRAMMAOVERZICHT HEILIGDOMSVAART 
2022 

Openluchtspel 
"Weerlicht der eeuwen" 
Data: 27, 28 en 31 au-
gustus, 2, 3, 4, 7, 9, 10 
en 11 september om 
20.00uur 
Locatie: Salvatorplein 
voor de basiliek 
Entree: € 22,50; voor 
kinderen t/m 12 jaar: € 
10,-  
Reserveren via deze link 

Openluchtspel Weerlicht 
der Eeuwen ticketshop 
(compoticketing.eu) 
 

 

Eucharistievieringen: 
 Vrijdag 26 augustus: 19.00u: Plechtige opening van 

de Heiligdomsvaart. Pontificale Eucharistieviering in 
de H. Amelbergabasiliek met hulpbisschop Mgr. dr. 
E.J. de Jong. 

 Zaterdag 27 augustus: 17.30u: Pontificale Eucharis-
tieviering in de H. Amelbergabasiliek met o.a. Mgr. 
de Jong, Mgr. Delville (bisschop van Luik), Mgr. van 
den Hende (bisschop van Rotterdam), Mgr. Loh-
mann (hulpbisschop van Munster), Abt Malachias 
Huijink van Lilbosch).  

 Zondag 28 augustus: 10.00u: Pontificale eucharistie-
viering op het Salvatorplein vóór de basiliek (ook te 
volgen op KRO-NCRV NPO 2) met Mgr. de Jong, 
Mgr. Wiertz (emeritus-bisschop), Mgr. Hoogenboom 
(hulpbisschop van Utrecht).  

 Zaterdag 3 september: 17.30u: H. Mis de Amel-
bergabasiliek met H. Harry Quadvlieg (vicaris-
generaal van het bisdom Roermond). 

 Zondag 4 september: 10.30u: Pontificale Eucharis-
tieviering in de H. Amelbergabasiliek met o.a. kardi-
naal Eijk (aartsbisschop van Utrecht); Mgr. de Jong, 
Mgr. Wiertz, Mgr. (bisschop van Aken); Mgr. Hen-
driks (bisschop van Haarlem-Amsterdam); Mgr. van 
den Hout (bisschop van Groningen –Leeuwarden); 
Abt Lenglet O.S.B. (klooster Mamelis).  

 Zondag 4 september: 14.00u: Historische en reli-
gieuze reliekenstoet door de straten van Susteren 

 Dinsdag 6 september: 10.00u: Pelgrimsmis voor de 
parochianen van de federatie Maasbracht in de H. 
Amelbergabasiliek. Celebrant: pastoor Creemers; 
concelebranten: deken Lauvenberg en kapelaan 
Amir. Koor: Gemengd koor Maasbracht.  

 Zondag 11 september: 10.30u: Pontificale eucharis-
tieviering als slot van de Heiligdomsvaart met Mgr. 
de Jong, deken Lauvenberg en kapelaan Amir 
 

ALLE INFORMATIE OVER HET BESTELLEN VAN TIC-
KETS VOOR HET OPENLUCHTSPEL EN OVER DE 
HISTORISCHE RELIEKENSTOET VINDT U 
OP WWW.HEILIGDOMSVAART.NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shop.compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop/event/5DF43B1D7098/1
https://shop.compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop/event/5DF43B1D7098/1
https://shop.compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop/event/5DF43B1D7098/1
http://www.heiligdomsvaart.nl/


TALITHA KUM: ZUSTERS REDDEN AL 26.000 
SLACHTOFFERS MENSENHANDEL 
Talitha Kum is een internationaal netwerk van vrouwe-
lijke religieuzen die zich inzetten in de strijd tegen de 
mensenhandel. Het voorbije jaar heeft de organisatie 
naar eigen zeggen 26.065 mensen uit de klauwen van 
mensenhandelaars gered of belet dat zij in de men-
senhandel zouden terechtkomen.  

Het netwerk is vandaag actief in 92 landen en kan re-
kenen op 6.039 medewerkers die op elk continent ac-
tief de mensenhandel bestrijden. Zij staan onder meer 
in voor opvang, advies en juridische bijstand. Zus-
ter Abby Avelino, directeur van de Aziatische sectie 
van Talitha Kum, stelt dat de inzet van het netwerk het 
afgelopen jaar fel werd gehinderd door de coronapan-
demie en politieke conflicten zoals die in Myanmar, Sri 
Lanka en Pakistan.  
Het netwerk werd in 2009 opgericht door 
de Internationale Unie van Vrouwelijke Religieuzen, 
toen zusters die actief waren in de eerstelijnsopvang 
van de meest kwetsbaren vaststelden dat zij almaar 
vaker in contact kwamen met slachtoffers van de ge-
dwongen prostitutie, kinderarbeid en andere vormen 
van mensenhandel. De naam is ontleend aan de Ara-
mese woorden waarmee Jezus in het Marcusevange-
lie (5, 41) het stervenszieke dochtertje van Jaïrus, een 
van de leiders van de synagoge, genas: "Meisje, ik zeg 
je, sta op!"  
In 2021 breidde Talitha Kum zijn activiteiten uit naar 
Vietnam en Bangladesh. 
Bron: Asianews/Aleteia 
 
ONTMOETING MET LEDEN VAN  
DE INHEEMSE BEVOLKING VAN CANADA 
Enkele fagmenten uit de toespraak van paus Francis-
cus tot afgevaardigden van de inheemse bevolking in 
Québec op 29 juli. 
Geliefde broeders en zusters, goedendag! 
De zin die ons sinds maart, toen de inheemse afge-
vaardigden mij in Rome bezochten, en die mijn bezoek 
hier bij jullie, kenmerkt is: Samen op weg gaan, wal-
king together, marcher ensemble. 
Vriend en pelgrim 
Als een vriend ben ik naar Canada gekomen, om jullie 
te ontmoeten, om te zien, te luisteren, te leren, te 
waarderen hoe de inheemse volkeren in dit land leven. 
Ik ben niet als toerist gekomen, maar als een broer, 
om persoonlijk de goede en slechte vruchten te ont-
dekken die leden van de lokale katholieke familie in de 
loop der jaren hebben voortgebracht. Ik ben in een 
geest van boetedoening gekomen om jullie de pijn te 
tonen die we als Kerk in het hart dragen omwille van 
het kwaad dat niet weinige katholieken jullie hebben 
aangedaan door steun te verlenen aan de onderdruk-

kende en onrechtvaardige beleidsvoering tegenover 
jullie. Ik ben als pelgrim gekomen (…) opdat het zoeken 
van de waarheid zou verder gaan, opdat men zou voor-
uitgaan in het bevorderen van wegen tot genezing en 
verzoening, opdat men verder zou gaan met het zaaien 
van hoop voor de toekomstige generaties van inheemse 
en niet-inheemse mensen die broederlijk, in harmonie, 
samen willen leven. 
Ziel 
Ik zou jullie willen zeggen (…) dat ik verrijkt naar huis 
terugga; (…) Ik kan jullie echt zeggen dat terwijl ik jullie 
bezocht jullie werkelijkheid in mijn ziel op bezoek is ge-
komen, de inheemse werkelijkheid van dit land. Ze zijn 
bij mij binnengekomen en zullen mij altijd vergezellen. 
(…) De herinnering aan het feest van de heilige Anna, 
beleefd samen met verschillende generaties en talloze 
inheemse gezinnen zal onuitwisbaar in mijn hart blijven. 

Drie vrouwen 
Dierbare vrienden (…) ik denk aan de vrouwen en aan 
drie vrouwen in het bijzonder. Vooreerst aan de heili-
ge Anna (…) door haar te vereren samen met een volk 
van God dat erkentelijk is en eer betoont aan de groot-
moeders. Op de tweede plaats denk ik aan de Heilige 
Moeder van God: geen schepsel verdient meer dan zij 
pelgrim genoemd te worden want zij is steeds, ook van-
daag, ook nu, op weg: op weg tussen hemel en aarde, 
om voor rekening van God voor ons te zorgen en om 
ons bij de hand naar haar Zoon te leiden. En ten slotte 
(…) verwijs ik naar de heilige Kateri Tekakwitha. We ver-
eren haar omwille van haar heilig leven, maar zouden 
we aan haar heiligheid van leven kunnen denken (…) 
tenzij in het besef dat het mogelijk werd ook dankzij be-
paalde edele en deugdzame trekken die zijn geërfd 
heeft van haar gemeenschap en van het inheemse mili-
eu waarin zij opgroeide? 
Deze vrouwen (…) Dat zij onze gemeenschappelijke weg 
zegenen, voor ons voorspreken omwille van dit grote 
werk van genezing en verzoening dat God zeer be-
haagt. 
Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc 
 
VAKANTIE 
 


