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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  

HET KIND EN DE ENGEL 

"Het kind en de engel gingen op weg en de hond liep 
achter hen aan". Je zou het niet geloven, maar die zin 
komt in de Bijbel voor, in het boek Tobit. Het heeft be-
trekking op de jonge Tobias die in het gezelschap van 
de engel Rafaël de reis maakt naar Medië. De engel 
reist onder een schuilnaam. Allicht, nooit anders dan in 
vermomming is de hemel onder ons.  

Het zinnetje, over het kind, de engel en de hond, kreeg, 
naarmate ik vertrouwder werd met de geloofsgeschie-
denissen van de mensen, steeds meer betekenis. Het 
was voortdurend alsof ik zelf achter hen aan liep en iets 
opving van het gesprek dat zij onderweg voerden, een 
gesprek zoals het kind met de engel voerde. Het naden-
ken over de geloofs- en levensgeschiedenissen liep uit 
op een reis waarbij ik, zoals een hond dat doet, nu eens 
links dan weer rechts van de wandelaars liep, dan weer 
even buiten gehoorsafstand, zodat ik zelf maar moest 
bedenken wat de engel en het kind inmiddels bespro-
ken hadden.  

Maar dit zinnetje – en het beeld van een kind, onderweg, 
en in voortdurend gesprek met een engel – werd mij 
daarom veelzeggend omdat het in de Bijbelverhalen en 
bij uitstek in hun gebeden, de 'grote ademtochten' van 
de van de Bijbel, gaat om wat je zou kunnen noemen 
een gesprek van de mens met de hemel, of liever een 
gesprek van een kind met de hemel. Het is alsof het 
gesprek met de hemel alleen gevoerd kan worden door 
een kind, of iemand met het hart van een kind.  

Het beeld suggereert onbevangenheid. In het leven van 
een kind ligt nog alles open en begint alles als opnieuw. 
Het beeld suggereert kwetsbaarheid. En dat is wat er 
aan de hand is wanneer iemand bidt. Een mens bidt 
zoals hij of zij is; in het gebed gaat het om wat wel je 
"identiteit" genoemd wordt, de plek waar een mens 
(stamelend, stotterend of vragend) "ik" zegt, of zou wil-
len zeggen, die kwetsbare en weerloze plek in onze ziel.  

Pieter Holtrop 

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 14 augustus: 20
e
 zondag door het jaar  

11.00u: Jrd Pierre Tinnemans ~ Theo en Cato  Driessen-

Moors 

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming 

10.00u: Plechtig gezongen H. Mis  

 met zegening van de kroetwusj 

Gest Jrd Jan Mestrom en Bertha Mestrom-Brouwers  

Dinsdag 16 augustus: H. Stephanus van Hongarije 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor alle slachtoffers van oorlogen en natuur-
rampen 

Vrijdag 19 augustus: H. Johannes Eudes, priester 

09.00u: voor roepingen 

Zondag 21 augustus: 21
e
 zondag door het jaar  

11.00u: Gest Jrd pastoor Piet Ewals  

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 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 kroetwusj 

Woensdag 17 augustus: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 21 augustus: 21
e
 zondag door het jaar  

11.00u: H. Mis 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 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 kroetwusj 

Zaterdag 20 augustus: 21
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Dameskoor 

 Voor vrede in de wereld  



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 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  

 met zegening van de kroetwusj 

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming 

10.00u: Plechtig gezongen H. Mis in Maasbracht 

 met zegening van de kroetwusj 

Zaterdag 20 augustus: 21
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 overleden familie Hendrik Seegers-Rutten  

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: H. Mis met Nederlandse zang 

 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 kroetwusj 

 

15 AUGUSTUS: MARIA TENHE-
MELOPNEMING 

Op maandag 15 augustus vieren 
wij het feest van de Tenhemelop-
neming van Maria. We doen dat 
met een plechtige gezongen H. 
Mis om 10.00u in de Gertrudiskerk 
in Maasbracht. Alhoewel het een 
maandag is, hopen we toch dat 
veel parochianen zich op dit uur 
zullen vrijmaken om samen deze 
Eucharistie te vieren. 

Betekenis  

Wat vieren we eigenlijk als we het 
hebben over 15 augustus? Aan-
vankelijk was het feest bekend 
onder de naam "Dormitio Ma-
riæ" (het ontslapen van Maria) of 
de Transitus Mariæ (Overgang 
van Maria). Over het overlijden 
(het ontslapen) en de overgang 
met lichaam en ziel van Maria 
naar de hemel bestaan er meerde-
re oude verhalen. In de Bijbel 

wordt er niet over geschreven, 
maar Maria zou tussen het jaar 
36 en 50 zijn overleden. Volgens 
een bepaalde traditie waren alle 
apostelen daarbij aanwezig, be-
halve Thomas. Toen deze aan-
kwam was Maria's lichaam al 
begraven en om haar toch eer te 
bewijzen bezocht Tomas in zijn 
eentje haar graf. Tomas zag toen 
de tenhemelopneming van Maria. 
Daarbij kreeg hij van Maria haar 
gordel. De overige apostelen ge-
loofden dit niet totdat hij hen de 
gordel toonde en het lege graf.  

Vooral vanaf de 5
e
 eeuw werd het 

feest van de "Dormitio Mariæ" 
gevierd op 15 augustus in de 
Oosterse kerken. Rome nam het 
feest van de  Tenhemelopneming 
van Maria over in de 7

e
 eeuw on-

der paus Sergius I. Op 1 novem-
ber 1950 werd de leer dat Maria 
met ziel en lichaam in de hemel 
is opgenomen door paus Pius XII 



plechtig als dogma afgekondigd met de Apostolische 
Constitutie "Munificentissimus Deus". Daar lezen we: 
"Maria heeft krachtens een geheel bijzonder voorrecht, 
door haar onbevlekte ontvangenis de zonde overwon-
nen en daarom was zij niet onderhevig aan de wet om 
in staat van ontbinding in het graf te blijven, noch hoef-
de zij tot het einde der tijden op de verlossing van haar 
lichaam te wachten". De paus verwijst in de dogmaver-
klaring naar de relatie tussen de Onbevlekte Ontvan-
genis van Maria en haar Tenhemelopneming. Omdat 
Maria door haar Onbevlekte Ontvangenis geheel vrij 
was van zonden werd zij ook niet blootgesteld aan het 
bederf van het graf en kon zij als enige van de mense-
lijke schepselen met ziel en lichaam in de hemel opge-
nomen worden vóórdat het einde der tijden aangebro-
ken is. 

De Kerk gelooft dus dat Maria in de hemel is opgeno-
men met lichaam en ziel, d.w.z. met heel haar per-
soonlijkheid. Zoals Jezus bij zijn verrijzenis zijn li-
chaam niet in het graf heeft achtergelaten om als zui-
vere geest naar zijn Vader terug te keren, maar het 
integendeel heeft meegenomen om het voor eeuwig te 
laten delen in de heerlijkheid van God, zo is ook het 
lichaam van Maria mee de hemel binnengegaan. Wat 
Jezus na zijn verrijzenis zei tot zijn leerlingen: "Een 
geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat 
Ik heb" (Luk 24,39), dat zegt Maria ook tot ons: "Ik ben 
geen geest, ik ben een mens zoals jij – én ik ben in de 
hemel." 

Vanaf het begin 
heeft de vraag 
naar het leven 
na de dood de 
mensheid be-
ziggehouden. 
Wat gebeurt er 
met de mens 
na de dood? Is 
het definitief 
gedaan als hij 
sterft? Is hij 
niets méér dan 
een wezen dat 
op een gege-
ven ogenblik 
aan de horizon 

van de tijd verschijnt om onmiddellijk daarna weer te 
verdwijnen? Of is hij gedoemd vele achtereenvolgende 
levens te leven, zoals sommige oosterse godsdiensten 
beweren? Of wordt de mens bij de dood van zijn li-
chaam bevrijd om als een zuivere geest verder te le-
ven? Wat de Kerk leert over Maria, geeft ons een con-
crete voorstelling van het leven na de dood. Niets van 
Maria's persoonlijkheid is verloren gegaan. Haar gehe-
le wezen is naar de hemel "verhuisd". Het oude wordt 
niet vernietigd, maar ongevormd. Maria is en blijft 
mens in eeuwigheid, maar verheerlijkt! 

Dit is geen lot dat alleen Maria betreft. Als moeder van 
de nieuwe mensheid laat zij ons zien wat wij allen nog 
mogen verwachten. Ieder mens die sterft in liefde tot 
God, zal ten hemel worden opgenomen, niet met de 
helft van zijn wezen, maar met heel zijn persoonlijk-
heid, met ziel en lichaam. Wat God aan Maria nu al 
geschonken heeft, dat zal Hij ook aan ons schenken 
op de Laatste Dag, op de dag van de verrijzenis. Daar-
om bidden wij in het Credo: "Ik geloof in de verrijzenis 
van het lichaam en het eeuwig leven."  

Pastoor L. Creemers 

KROEDWUSJ: ALS HET DONDERT OF REGENT IS 
HET NOODWEER GEZEGEND. 
Elk jaar wordt op 15 augustus in de katholieke kerk het 
feest van Maria ten Hemelopneming gevierd. Aan dit 
feest is in Limburg het gebruik gekoppeld van de zege-
ning van de zogeheten 'kroedwusj' (soms ook kroedwis 
of kroedwien genoemd). Een kroedwusj is een boeket 
van zeven voorgeschreven kruiden, die de apostelen 
volgens de overlevering in het graf van Maria vonden.  

Daarom wordt de kroedwusj op 15 augustus gezegend 
met wijwater. In Linne en Stevensweert is deze traditie 
blijven bestaan. In Maasbracht en Brachterbeek is dit 
gebruik vorig jaar weer opgepakt door Bettie Arends en 
Els Bonné-Bongaerts. Els 
zegt: "Tijdens onze vroege-
re zondagse wandelingen 
hadden mijn ouders het 
over 'kroedwusj' dat langs 
de weg groeide. Het was 
een plant met gele bloem-
pjes. Nu weet ik, dat daar-
mee het boerenwormkruid 
bedoeld werd. Wij plukten 
het kruid, zetten het in een 
vaas en schonken er verder 
geen aandacht aan."  

Bettie zegt: "In Maas-
bracht hebben we 
deze traditie nooit 
gekend. Ik vond het 
zinvol om deze tradi-
tie naar ons dorp te 
halen." De kroedwusj 
wordt gebruikt om 
onheil of ongeluk af te 
wenden. De kruiden 
worden daags voor 

15 augustus voor zonsopgang geplukt, gezegend en in 
huis op zolder, in het schuurtje of boven de voordeur 
opgehangen. De ingedroogde kroedwusj van het voor-
afgaand jaar wordt symbolisch verbrand in het vuur. 
Volgens de overlevering beschermt de kroedwusj tegen 
allerlei soorten onheil zoals brand of blikseminslag en 
tegen ziekten bij mensen en dieren. In Limburg wordt dit 
gebruik nog op vele plaatsen in ere gehouden. Het feest 
wordt al sinds de 7

e
 eeuw gevierd. In de archieven van 

het Stift Houthem-Sint- Gerlach werd in 1519 een 
"Onzer Liever Frauwen Kruutweijngh Dach" vermeld. 
Bettie vertelt: "Ik heb eerst uitgezocht, hoe ik zo ’n krui-
denboeket kon samenstellen. Daarbij heb ik ook na-



vraag gedaan. Ik heb vervolgens Els gevraagd of ze 
me wilde helpen. Ik ben toen op zoek gegaan naar de 
kruiden. In Brachterbeek vond ik het boerenwormkruid 
en het duizendblad. Het laatste stond ook op de oe-
vers van de haven in Maasbracht. Ton Linssen van de 
Kokstraat verwees me naar de velden van het Lim-
burgs Landschap voor de broodgranen rogge en gerst. 
Ik ben per fiets naar Montfort getogen en op de terug-
weg naar Maasbracht ontdekte ik het koninginnen-
kruid. Een lid van het kerkkoor bezorgde me het groe-
ne blad van de walnoot. Later heb ik daar de bijvoet 
nog aan toegevoegd." Vroeger kreeg de kroedwusj 
een plaats totdat er een onweer losbarstte. Met de ge-
dachte "als het dondert en regent, dan is het noodweer 
gezegend" gooide men enkele takjes van het kruid op 
het vuur in de kachel om een dreigend onheil af te 
wenden. Bettie zegt: "Vorig jaar zetten we de kroed-
wusj in emmers water bij mij in de kelder. Els en ik zijn 
de volgende morgen de kruidenbossen gaan binden. 
Toen het werk klaar was, hebben we de boeketten 
klaargelegd op de trappen van het altaar. Tijdens de H. 
Mis heeft pastoor Creemers ze gezegend. De mensen 
waren na afloop van de dienst heel enthousiast." De 
zegening van de kruidenbossen is een voorbeeld van 
voorchristelijk gebruik, dat door de kerk is overgeno-
men en gekerstend. Het ceremonieel herinnert aan het 
brandoffer voor de dondergod Donar. Els leest voor: 
"De zegening van de kroedwusj in Maasbracht en 
Brachterbeek vindt plaats op maandag 15 augustus 
aanstaande om 10.00u tijdens de H. Mis, in de paro-
chiekerk van de H. Gertrudis. De zegening gebeurt 
door pastoor Creemers. De deelnemers kunnen na 
afloop een bos gewijde kruiden gratis meenemen." 
Kroedwusj werd ook wel voor andere doeleinden ge-
bruikt: "Een boer haalde er wat zaad af en strooide dit 
over het land, voordat hij ging zaaien. Het werd ook 
gebruikt om een kinderwens in vervulling te laten 
gaan. In Maastricht kent men daarover nog een gezeg-
de: "Zij heeft haar kroedwusj gekregen."  
Noud van der Zee 
Dit artikel verscheen eerder in "het Waekblaad" 
De schrijver is secretaris van de Heemkundevereni-
ging Maasbracht in Beelden.  
U kunt daar lid van worden. Aanmelden kan via tel.nr: 

0475-464872 of via mail: noud1zee13@gmail.com 

 

OP MARIA'S TENHEMELOPNEMING 

Mocht zij die 't licht, het leven droeg in haar schoot  

nog worden prijsgegeven aan graf en dood? 

 

Mocht zij, de zondeloze van meet af aan,  

die aartsdoem van het boze wel ondergaan? 

 

Dat kon God niet gedogen: naar zijn verblijf  

werd zij omhoog getogen met ziel en lijf. 

 

En zonder strijd of lijden zijn zo die twee  

van 't wereldse gescheiden in volle vree. 

 

Tezamen heengevlogen, één zin één min,  

traden zij samen de hoge vervoering in. 

 

Haar mensenogen keken in 't eeuwig schoon,  

haar mensenmond mocht spreken met God, haar Zoon, 

 

en mensentederheden met ogen,  

stem en handgebaren deden Hij haar, zij Hem… 

 

Maria, uit die vrede zie naar omlaag  

en hoor naar Martha's bede en bange vraag! 

(Gerard Wijdeveld) 

 
DEKENALE 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 ui-
teraard uit de parochies van het dekenaat Susteren, 
maar ook de parochies van Urmond, Oud-Urmond, Gut-
tecoven 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 kof-
fie 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 biechtka-
pel. 

 Om 17.30u is het Lof en worden de gekochte 
"devotionalia" gezegend. 

 Aansluitend vertrekken we weer naar huis zodat 
iedereen tussen 19.15u en 19.45u weer thuis is. 

Aanmelden (vóór 8 september) kan bij pastoor Cree-
mers, Kerkplein 2 Maasbracht.  
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,-   
 

KEVELAER VOOR DE MENSEN VAN OHÉ EN LAAK 
Er zijn mensen uit Ohé en Laak die de gewoonte heb-
ben om mee te gaan met de bedevaart van Sittard. Die 
bedevaart vindt plaats op 12 september.  
Aanmelden kan tot 31 augustus bij Mw. Bexkens, Raad-
huisstraat 22 Ohé en Laak. Tel.nr. 0475-552374. Zij zal 
t.z.t. ook laten weten hoe laat de bus in Ohé en Laak is. 
Meer informatie bij dhr. Wetzels. Tel.nr. 06-27822186 
 

 

mailto:noud1zee13@gmail.com

