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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  

CHRISTENDOM  

TEGEN STERK VERMINDERDE PRIJS  

(bij Lucas 13, 22‑30)  

Braderie, sales, uitverkoop, rommelmarkt. 
Het zijn woorden die ons op het einde van 
de zomertijd vertrouwd in de oren klinken. 
Veel spullen worden bij zulke gelegenhe-
den onder de prijs verkocht. Omdat winke-
liers hun waar kost wat kost kwijt willen, om 
plaats te maken voor nieuwe collecties, 
gaan ze het koopgedrag van het publiek 
beïnvloe-den door spotprijzen. Dingen die 
uit de mode zijn, die bijna niemand meer 
wil, gaan voor een prikje van de hand. 

Zo een indruk kan men ook hebben van het christen-
dom. Er zijn er zoveel anderen die iets aan te bieden 
hebben. Christen zijn is niet meer in. Wat in het geloof 
wordt aangeboden, interesseert niemand meer. Er ko-
men maar weinig klanten meer in de kerk, omdat wat 
God en de Kerk aanbieden niet meer van deze tijd is. 
Het is uit de mode: te zwaar en te moeilijk. En dan is het 
gevaar groot dat de waarde enorm gaan dalen. Men 
gaat dan gemakkelijk zeggen: "Of iemand naar de kerk 
gaat of niet; of iemand naar buiten uit toont dat hij chris-
ten is of niet, dat is niet zo belangrijk. Wat iemand uitein-
delijk gelooft, betekent niet zo veel. Hoofdzaak is dat je 
een fatsoenlijk mens bent, dat je niet moordt of niet 
steelt." Maar, laten we onszelf niets wijsmaken: dat is 
christendom in de uitverkoop, vér onder de prijs! 

Er is er één die aan deze "sjoemelmert" niet meedoet: 
Jezus. Hij trekt een dikke streep door deze rekening. 
Met grote nadruk maakt Hij duidelijk dat Hij niets moet 
hebben van een christendom tegen sterk verminderde 

prijs. Hij zegt: 

"Spant u tot het uiterste in om door de 
nauwe poort binnen te komen, want, Ik 
zeg u: velen zullen proberen binnen te 
komen, maar zij zullen er niet in slagen." 

Trouwe kerkgangers werpen misschien 
op: "Ho, ho, wij doen daar wél moeite 
voor. Wij komen elke week naar de kerk. 
Wij doen ons best om als christenen te 
leven. Wat Jezus daar zegt, geldt eigen-
lijk voor de mensen die niet in de kerk 
komen en voor hen die zich niets van 
God aantrekken." Dat klopt misschien, 
maar in het evangelie krijgt toch ieder-

een een waarschuwing mee.  

Als wij aan God niet méér kunnen laten zien dan onze 
goede gewoonte om naar de kerk te komen, dan zou Hij 
ook tegen ons wel eens kunnen zeggen: "Gaat weg van 
Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid." Het on-
derhouden van goede gewoontes is niet hetzelfde als 
gelovig leven. Integendeel, het is goed mogelijk dat al-
lerlei gewoontes er uiteindelijk toe leiden dat we naast 
elkaar door gaan leven, zoals dat ook in een gezin kan 
gebeuren waar ieder braaf zijn rolletje speelt, maar 
waar men nauwelijks nog met elkaar praat.  

Laat het evangelie ons een waarschuwing zijn. Laten wij 
ervoor zorgen dat wij niet meedoen aan de uitverkoop 
van de christelijke waarden, maar laten we er evenzeer 
voor zorgen dat ons christendom geen sleur wordt, 
geen gewoonte waar de ziel bij ontbreekt. God heet ons 
graag welkom in zijn Rijk. Laten we ons tot het uiterste 
inspannen om daar binnen te komen! 

Pastoor L. Creemers 

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 21 augustus: 21
e
 zondag door het jaar  

11.00u: Gest Jrd pastoor Piet Ewals  

Maandag 22 augustus: H. Maagd Maria, Koningin 

09.00u: voor allen die in nood verkeren  

Dinsdag 23 augustus: H. Rosa van Lima, maagd 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor roepingen 

Vrijdag 26 augustus:  

09.00u: voor onze zieken en voor allen die rekenen op 
ons gebed 

Zondag 28 augustus: 22
e
 zondag door het jaar  

11.00u: uit dankbaarheid bij het gouden huwelijksjubile-
um van Nico en Mimi van Lent ~ Jrd Lou Col-
laert  

Kerkdeurcollecte MIVA 

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 21 augustus: 21
e
 zondag door het jaar  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Woensdag 24 augustus: H. Bartolomeus, apostel 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 28 augustus: 22
e
 zondag door het jaar  

09.30u: pastoor Jozef Linssen en familie ~ Gest Jrd 
Frans Mestrom, en ouders Harie en Lies Mest-
rom-Linssen ~ Jrd Pastoor Henk Evers  

Kerkdeurcollecte MIVA 

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 20 augustus: 21
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Dameskoor 

 Voor vrede in de wereld 

Zondag 28 augustus: 22
e
 zondag door het jaar  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: 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 20 augustus: 21
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 overleden familie Hendrik Seegers-Rutten  

Zaterdag 27 augustus: 22
e
 zondag door het jaar  

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak 

Kerkdeurcollecte MIVA 

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 20 augustus: 21
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H, Mis in Stevensweert  

Zaterdag 27 augustus: 22
e
 zondag door het jaar 

19.15u: H. Mis met Gregoriaanse zang 

 Voor de zieken van onze parochies 

Kerkdeurcollecte MIVA 

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, 
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 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 hebben 
om mee te gaan met de bedevaart van Sittard. Die bede-
vaart 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 
 

EXPOSITIES  

450 JAAR MARTELAREN VAN ROERMOND 

Tot en met eind oktober zijn in de Caroluskapel in Roer-
mond twee expositie over 450 jaar 'Martelaren van Roer-
mond' te zien. In het hele land wordt dit jaar de 'geboorte 
van Nederland' in 1572 gevierd. De andere kant van de-
zelfde medaille is dat het dit jaar ook 450 jaar geleden is 
dat in Roermond twaalf kartuizer monniken plus de se-
cretaris van de toenmalige bisschop door de troepen van 
Willem van Oranje werden vermoord.  

In de Caroluskapel, waar de moord plaatsvond, worden 



tot op de dag vandaag de relieken van de vermoorde 
geestelijken bewaard. In de kapel wordt met schilderij-
en, documenten en andere voorwerpen het verhaal uit 
1572 in beeld gebracht. In de kapittelzaal naast de 
kapel is een tweede expositie te zien, waarin het 
'andere verhaal' van Roermond wordt ingepast in het 
grotere geheel van de Tachtigjarige Oorlog.  

De twee exposities zijn tot eind oktober van woensdag 
tot en met zondag van 14.00u tot 17.00u gratis te be-
zoeken. De Caroluskapel ligt aan de Swalmerstraat 
100 in Roermond 

HET WEEKENDKIND 

Op zaterdagmorgen belde een man aan bij een huis in 
de stad. Nadat hij gebeld had, ging hij op de stoep zit-
ten. Na enige tijd ging de deur open en werd een kin-
derwagen met een kleuter erin naar buiten geduwd. 
Twee — blijkbaar aan de moeder toebehorende — han-
den lieten het wagentje los en de deur werd weer ge-
sloten. Toen pas nam de man de kinderwagen over en 
ging ermee de straat uit.  

Dat die man en vrouw elkaar niet aanraakten was nog 
te begrijpen. Eens dat je uit elkaar bent hoort dat blijk-
baar zo te zijn. Ze ontweken zelfs elkaars aanblik. 
Maar dat het kind door geen van beiden werd aange-
raakt, is uiterst vreemd.  

Van Jezus werd gezegd: "De hele menigte deed po-
gingen om Hem aan te raken, want er ging een gene-
zende kracht van Hem uit." (Luk 6,19).  

Geven wij door elkaar liefdevol te begroeten die gene-
zende kracht van Christus niet veel te weinig door? 
Misschien had de moeder haar kindje binnenshuis een 
zoen tot afscheid gegeven. Maar had de vader het niet 
buitenshuis kunnen zoenen ter verwelkoming? Of zijn 
de kinderen van sommige gescheidenen dan toch 
westerse paria's, "onaanraakbaren" geworden? 

Pastoor  L. Creemers 

WIJSHEDEN 

 Tegenwoordig verwachten de mensen dat ze de 
deur naar het succes kunnen openen met een af-
standsbediening. (Herman de Zwaan) 

 Economen zijn mensen die God op aarde heeft ge-
zet om astrologen nog een beetje aanzien te geven. 
(Pete du Pont) 

 Met het huwelijk is het als met jongleren, een rad-
slag maken of eten met stokjes. Het ziet er heel 
simpel uit tot je het zelf probeert. (Helen Rowland) 

 Bij hen die het met de mond kunnen maken, komt 
dikwijls niet veel uit de handen. (K.H. Veldhuis) 

 Humor is groots, is de uitkomst. Zodra humor eraan 
te pas komt, verdwijnen al onze ergernissen en 
grieven, en komt er iets zonnigs voor in de plaats. 
(Mark Twain) 

 Het is een heel menselijke zwakheid te denken dat 
gunstige buien blijven hangen. (Rick Bode)  

 Actie is tegengif tegen wanhoop. (Joan Baez) 

 

EEN KNIPOOG NAAR DE VAKANTIE 

Zaligsprekingen voor de vakantie 

Zalig zij die zich kunnen 
ontspannen en slapen 
zonder excuses te zoe-
ken: zij zullen hun even-
wicht bewaren. 

Zalig zij die met zichzelf 
kunnen lachen: ze blij-
ven zich amuseren. 

 

Zalig zij die een berg kunnen onderscheiden van een 
molshoop: ze zullen zichzelf heel wat zorgen besparen. 

Zalig zij die kunnen zwijgen en luisteren: ze zullen nieu-
we dingen leren. 

Zalig zij die kunnen bewonderen en glimlachen: hun 
weg zal zonnig zijn. 

Zalig zij die denken voordat ze in gang schieten en bid-
den vóór ze denken: ze zullen heel wat stommiteiten 
vermijden. 

Zalig zij die verstandig genoeg zijn om zichzelf niet ern-
stig te nemen: ze zullen door anderen gewaardeerd 
worden. 

Zalig zijn jullie als je in staat bent het gedrag van ande-
ren zo mild mogelijk te interpreteren, zelfs al heeft het 
de schijn tegen: je zult beschouwd worden als naïevelin-
gen,  maar dat is de prijs van de naastenliefde. 

Zalig zijn jullie vooral, als je de Heer kunt erkennen in 
alle mensen die je ontmoet: dan heb je de wijsheid ge-
vonden.                                                      (Joseph Folliet) 

Vreemd 

"Hoe komt het toch", vroeg de toerist aan de koster, "dat 
een stadje als dit, met zeker 5.000 inwoners, zo een 
klein kerkje heeft?" "Ja, ziet u", zei de koster, "als ze er 
allemaal in gingen, dan gingen ze er niet allemaal in, 
maar omdat ze er niet allemaal in gaan, gaan ze er alle-
maal in." (uit de Gerarduskalender) 


