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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  

RECLAME  
Je kunt er onverschillig onder blijven; je kunt je erover 
ergeren; je kunt je ertegen afzetten, maar de reclame 
overspoelt ons steeds meer en beïnvloedt – of we het nu 
willen of niet – ons hele leven, ons denken en ons doen. 
Een auto waarvoor geen reclame gemaakt wordt, ver-
koopt niet. Reclame vergezelt ons de hele dag door met 
de meest onzinnige publiciteit. Er is geen bladzijde meer 
in de krant of in een weekblad of een deel ervan is ge-
vuld met reclame. Er zijn geen TV-programma's meer of 
ze worden voorafgegaan, onderbroken en gevolgd door 
reclamespots. Zelfs op je PC, je mobiele telefoon of je 
tablet word je bestookt met reclame.  
Die alomtegenwoordige publiciteit werft niet alleen voor 
bepaalde producten en diensten, maar propageert ook 
een bepaald levensideaal, waarin vooral plaats is voor 
"genieten", genieten van eten en drinken, van comfort en 
luxe, van ontspanning, reizen en vakantie, enz… 
En dat alles wordt ons aangeprezen door van gezond-
heid blakende, jonge mannen en door slanke, mooie 

vrouwen met een stralende glimlach op het gezicht. De 
publiciteit probeert ons wijs te maken dat de aangepre-
zen producten ons gelukkig maken en dat wij daarzon-
der niet of minder gelukkig zullen zijn.  
Maar de we-
reld van de 
reclame is een 
wereld van 
oppervlakkige 
glitter en valse 
schijn. In de 
echte wereld 
schijnt de zon 
niet elke dag, 
blijft men niet altijd jong, moet er gewerkt worden, wordt 
men niet altijd bewonderd. Het echte leven kent onver-
mijdelijk hoogte- en dieptepunten. 
De publiciteit heeft iets van een valse religie die ons hier 
op aarde al het volmaakte geluk belooft, als men maar 
wil kopen en consumeren. De ware religie is realisti-
scher. Zij heeft niets tegen aards geluk. Integendeel! De 
eerste opdracht van iedere christen is: "zelf gelukkig 
proberen te zijn en andere gelukkig proberen te maken", 
hier al in deze wereld.  
Dat "elkaar gelukkig maken" kost moeite en vraagt of-
fers, vraagt dat we van tijd tot tijd onszelf iets ontzeg-
gen, ons iets ontzeggen van de producten die de recla-
me ons zo aantrekkelijk voorstelt en ons met zoveel 
geweld aanprijst. 
Dat "elkaar gelukkig maken" door "liefdevol samen te 
werken en te leven" schenkt een vreugde die elk ander 
geluk overtreft, een vreugde die niet met geld te koop is, 
die men om niet moet geven en om niet zal ontvangen. 
 
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 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 Collaert  

Kerkdeurcollecte MIVA 

Maandag 29 aug.:  marteldood van Johannes de Doper 

09.00u: om trouw aan ons geloof  

Dinsdag 30 augustus: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor kinderen en jongeren 

Vrijdag 2 september:  

09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus 

Zaterdag 3 september: 

14.00u: Huwelijk van Mat Putsjens en 
Katka Cevelová (Berkelaar)  

Zondag 4 september: 23
e
 zondag door 

het jaar  

11.00u: Zeswekendienst Gerard van de 
Runstraat ~ Zeswekendienst 
Dinie Brugman-Cybulski ~ Gest 
Jrd kapelaan Roy De Bie en 
vader Frans De Bie ~ Gest Jrd 
Jan en Truus Linssen-de Boy 
en overleden familie ~ Jrd Oda 
van Hegelsom-Smeets   

Collecte voor het onderhoud van de kerk  

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 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 

Woensdag 31 augustus: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 4 september: 23
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 

Zaterdag 3 september: 23
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Gest Jrd overleden ouders Pierre en Tina Pee-

ters-Heijnen ~ Gest Jrd overledenen van de 
familie Theunissen-Peeters ~ Truus Daamen-
Janissen en Theo Daamen  

Collecte voor het onderhoud van de kerk  



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 27 augustus: 22
e
 zondag door het jaar  

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak 

Kerkdeurcollecte MIVA 

Zaterdag 3 september: 23
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en 
zoon Albert en voor Harie Jonk en Maria Jonk-
van der Sterren ~ Elisabeth Seegers   

Collecte voor het onderhoud van de kerk  

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 27 augustus: 22
e
 zondag door het jaar 

19.15u: H. Mis met Gregoriaanse zang 

 Voor de zieken van onze parochies 

Kerkdeurcollecte MIVA 

Zaterdag 3 september: 23
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

KERKDEURCOLLECTE MIVA 2022 

MIVA organiseert al vele jaren projecten en acties om 
missionarissen en lekenhelpers (pioniers) in missielan-
den aan vervoersmiddelen te helpen zodat ze "hun" 
mensen kunnen bezoeken en helpen. Een voorbeeld: 
MIVA wil steun geven aan de meest kwestbaren in Tan-
zania. 

"Pionier" dokter Geofrey zet zich in voor goede primaire 
gezondheidszorg in het westen van Tanzania, waar het 
rotsachtige landschap voor uitdagingen zorgt. Het zie-
kenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot 
gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid 
over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van 
Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk. 

Geen geld voor zorg 

De meeste mensen uit de omgeving van Sumve zijn erg 
kwetsbaar. "Ze leven van het land," legt Geofrey uit. 
"Maar het is hier erg droog, dus ze hebben het niet mak-
kelijk." Het komt regelmatig voor dat patiënten niet kun-
nen betalen voor de zorg die ze nodig hebben. "Ze heb-
ben dan de steun van het ziekenhuis nodig om hun reke-
ning te betalen. Dat is erg uitdagend voor ons." 

Outreach-missie 

Onder leiding van de arts Geofrey gooide het ziekenhuis 
het daarom over een andere boeg. "Het is het belangrijk-
ste dat we voorkomen dat mensen ziek worden," zegt hij. 
Geofrey doet aan zogeheten "outreach-missies": dokto-
ren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende 
dorpen om de inwoners voorlichting te geven over hygi-
ëne, ziektes, virussen en levensstijl. "Er zijn tegenwoor-
dig veel mensen met hoge bloeddruk en diabetes," zegt 
Geofrey, "dus we vertellen mensen over hoe ze die ziek-
tes kunnen voorkomen." Ook wordt er voorlichting gege-
ven over het coronavirus. 

Rotsachtig gebied 

Maar het is niet makkelijk om van het ziekenhuis naar de 
dorpen te rijden, vertelt Geofrey.  "De meeste wegen zijn 
erg slecht, we zitten hier in een rotsachtige omgeving. 
Mwanza, de grootste stad die in de buurt ligt, wordt niet 
voor niets 'Rock City' genoemd. Alleen daar hebben ze 
geasfalteerde wegen." Met de steun van MIVA heeft het 

Dokter Geofrey en enkele 

zusters bij het ziekenhuis 

in Sumve  



ziekenhuis daarom een terreinwagen aangeschaft. 
"Alleen zo een sterke auto kan de slechte wegen hier 
aan," zegt Geofrey. 

Leven en dood 

Geofrey gebruikt de auto ook als ambulance. Aange-
zien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care 
heeft, moeten patiënten soms met spoed naar het gro-
tere ziekenhuis in Mwanza. "Dat is een rit van 58 kilo-
meter," legt Geofrey uit. "Met de terreinwagen doen we 
daar zo’n 45 minuten over, met een andere auto duurt 
die rit 1 uur en 20 minuten." De auto kan dus het ver-
schil betekenen tussen leven en dood. 

Bijgestaan door God 

De auto is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, 
zowel voor preventie als voor vervoer als het toch mis-
gaat. "Door onze samenwerking met het ziekenhuis in 
Mwanza kunnen we steeds meer diensten aanbieden," 
zegt hij. "Het voelt erg goed dat we mensen uit de ge-
meenschap steeds beter kunnen helpen. We worden 
bijgestaan door God." 

Laten we Geofrey op weg helpen! 

Geofrey gebruikt de auto nu voor verschillende doel-
einden. Daardoor is deze niet altijd beschikbaar voor 
spoedgevallen. Daarom vraagt hij aan MIVA een extra 
auto. Zo hoeven mensen in nood niet te wachten op 
hulp door gebrek aan vervoer. Kan Geofrey op onze 
steun rekenen? 

Breng een extraatje mee als u op 27 of 28 augustus 
naar de kerk komt!  

Alvast dank… namens Geofrey 

Meer over MIVA? Kijk op https://www.miva.nl      
 
DEKENALE BEDEVAART NAAR KEVELAER 
De jaarlijkse bedevaart van ons dekenaat is gepland 
op dinsdag 27 september. Het Thema van de bede-
vaart is heel actueel:  

MARIA, KONINGIN VAN DE VREDE,  
BID VOOR ONS. 

De deelnemers aan de dekenale bedevaart komen 
uiteraard 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,-   
 

NOG WAT LUCHTIGS  

OP HET EINDE VAN DE VAKANTIE 

Een bloemlezing van een aantal klachten die gericht 
werden aan een woningbouwvereniging: 

 Wij verzoeken meer gas, daar ik op 5 april een 
zoon heb bijgeboren, wat me door de drukte ge-
heel door het hoofd geschoten is. 

 Mijn moeder werd door de tand des tijds gedwon-
gen bij mij te komen wonen. Daarom verzoek ik 
om meer woonruimte. 

 Daar mijn vrouw een zoon ter aarde heeft ge-
bracht, zitten we van alles zonder. 

 Door omstandigheden moet ik mij meerdere ke-
ren per week wassen, daar ik alles in het donker 
moet doen, verzoek ik u of u m'n eindje tegemoet 
wil komen met licht en een nieuw doesjkop. 

 We zitten zo krap dat de buren naast ons griep 
hebben en ons door de muren aansteken. Als u 
eens komt kijken, kunt u ook koorts krijgen. 

 Aan de ene kant is mijn vrouw in verwachting en 
aan de andere kant regent het binnen. 

 De WC is bouwvallig en zodoende kunnen we 
daar niet langer huizen. Als het hard waait zijn we 
met levensgevaar verbonden. 

 Ik heb reuma en een kind van vijf jaar. U moet 
daar iets aan doen. 

 Ik moet elke dag bevallen en daarom is mijn wo-
ning te klein. 

 Wilt u svp naar mijn bovenkamer komen kijken, 
want die zit vol met nare beesten. 

 Het vocht dringt door de muren van mijn schoon-
moeder die al helemaal beschimmeld en verrot is. 

 Ik lig al twee weken in bed met igias. Ik hoop dat 
ik het goed schrijf, want anders denkt u nog dat 
het een Poolse violist is. 

https://www.miva.nl/

