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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  

 UITNODIGING 
De parochianen van de federatie Maasbracht worden 
uitgenodigd om op 6 September naar de basiliek van  de 
heilige Amelberga in Susteren te komen voor een pel-
grimsmis in het kader van de Heiligdomsvaart 2022. 
De H. Mis begint om 10.00u en wordt opgeluisterd door 
de parochiekoren van Maasbracht en Brachterbeek.  
Als u dit leest is de Heiligdomsvaart begonnen.  

Er zijn tal van activiteiten waaraan u kunt deelnemen. 
 
Dagelijks  
Eucharistieviering/pelgrimsmis en tentoonstelling van de 
relieken in de Amelbergabasilliek. Ook zijn er op diverse 
dagen rondleidingen door het dorp, de basiliek en de 
schatkamer. 
Vrijdag 2 september  
Voorstelling spel "Weerlicht der eeuwen" 

 
Zaterdag 3 september    
Voorstelling spel "Weerlicht der eeuwen" 
Zondag 4 september  
Pontificale eucharistieviering  
Historische Reliekenstoet door Susteren 
Cantare Suestra! (openluchtoptredens) 
Voorstelling spel "Weerlicht der eeuwen" 
Maandag 5 september 
Concert zangduo Francien Meuwissen en Frans de Rijk 
met luitspeler 
Dinsdag 6 september 
10.00u: Pelgrimsmis voor de parochies van de federatie 
Maasbracht 
Woensdag 7 september     
Pelgrimstocht van Susteren naar Abdij Lilbosch met 
rondleiding en lunch in de abdij   
Voorstelling spel "Weerlicht der eeuwen" 
Donderdag 8 september 
Lichtprocessie  
Concert Sumadi met band en solisten   
Vrijdag 9 september  
Voorstelling spel "Weerlicht der eeuwen"  
Zaterdag 10 september 
Voorstelling spel "Weerlicht der eeuwen"   
Zondag 11 september 
Pontificale eucharistieviering ter afsluiting Heiligdoms-
vaart 
Willibrordusvespers door Schola Sittardiensis Sanctus 
Michael o.l.v. Ad Gijzels 
Slotvoorstelling spel "Weerlicht der eeuwen"  
 
Het volledige programma en meer achtergrondinforma-
tie is te vinden op www.heiligdomsvaart.nl  
en op www.rksusteren.nl/heiligdomsvaart  
 

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


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 

Zaterdag 3 september: 

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

Zondag 4 september: 23
e
 zondag door het jaar  

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

Collecte voor het onderhoud van de kerk  

Maandag 5 september: 

09.00u: géén H. Mis 

10.00u: H. Mis bij de Rochuskapel op het Eiland in Ste-
vensweert  

Dinsdag 6 september: 

10.00u: Bedevaartsmis voor onze Parochiefederatie in de 
basiliek van Susteren 

 m.m.v. de koren van Maasbracht en Brachter-
beek 

19.00u: géén avondmis 

Vrijdag 9 september: H. Petrus Claver, priester 

09.00u: voor allen die worden uitgebuit 

Zondag 11 september: 24
e
 zondag door het jaar  

11.00u: voor een zekere intentie en voor Leo Swachten 
en Mia Swachten-Moors (verjaardag)  

HUWELIJK 

Het is een hele tijd gele-
den dat we in onze Paro-
chiefederatie nog een 
huwelijk mochten vieren. 
En toch… wat is er mooier 
dan dat twee jonge men-
sen beloven om elkaar 
trouw te zijn in goede en 
kwade dagen, in armoe 
en rijkdom, in ziekte en 
gezondheid. Daar hoort 
de zegen van God zeker 
bij!  

Wij wensen het bruidspaar Mat Pustjens en Katerina 
Cevelová van harte proficiat met de stap die zij zetten en 
wensen hen alle goeds toe voor hun gezamenlijke toe-
komst! 

OVERLEDEN 

Op 28 augustus overleed in het Laurentiusziekenhuis in 
Roermond onze parochianen Thea Savelkouls-Sanders. 
Zij werd 79 jaar. Wij bidden voor haar zielenrust! Voor 
de kinderen en kleinkinderen vragen wij aan God om 
troost en sterkte om dit verlies te kunnen dragen.    

 

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 4 september: 23
e
 zondag door het jaar  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Dinsdag 6 september: 

10.00u: Bedevaartsmis voor onze Parochiefederatie in de 
basiliek van Susteren 

 m.m.v. de koren van Maasbracht en Brachter-
beek 

 

Woensdag 7 september: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 11 september: 24
e
 zondag door het jaar  

09.30u: Gest Jrd Barbara Linssen ~ pastoor Jozef Lins-
sen en familie ~ 1

e
 Jrd Harrie van Wegberg en 

jrd Mia van Wegberg-Linssen 



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 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  

Maandag 5 september: 

10.00u: H. Mis bij de Rochuskapel 

 Levende en overleden leden van Schutterscom-
pagnie Sint Rochus  

Dinsdag 6 september: 

10.00u: Bedevaartsmis voor onze Parochiefederatie in de 
basiliek van Susteren 

Zaterdag 10 september: 24
e
 zondag door het jaar 

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak    

OVERLEDEN 

Op 24 augustus overleed in "de Bolder" in Maasbracht 
onze parochiane Miep Lebesque-Leenders. Zij werd 85 
jaar. Moge zij rust en vrede vinden in het huis van de Va-
der. Voor de kinderen en kleinkinderen vragen we om 
troost en kracht.  

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 3 september: 23
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Dinsdag 6 september: 

10.00u: Bedevaartsmis voor onze Parochiefederatie in 

de basiliek van Susteren 

Zaterdag 10 september: 24
e
 zondag door het jaar  

19.15u: H. Mis met Nederlandse zang 

 Voor het behoud van het geloof in onze streken  

(vervolg op volgende bladzijde) 

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 fami-
lie Theunissen-Peeters ~ Truus Daamen-
Janissen en Theo Daamen  

Collecte voor het onderhoud van de kerk  

Dinsdag 6 september: 

10.00u: Bedevaartsmis voor onze Parochiefederatie in 
de basiliek van Susteren 

Zondag 11 september: 24
e
 zondag door het jaar  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht   



LAATSTE KANS OM AAN TE MELDEN VOOR DE 
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,-   
 

VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE 
Afgelopen week bezochten burgemeester Strous en 
pastoor Creemers de vluchtelingen uit Oekraïne die 
sinds half mei in de benedenwoning van de voormalige 
pastorie van Brachterbeek gehuisvest zijn. Het kerkbe-
stuur heeft de woning ter beschikking gesteld en de 
gemeente zorgde voor de meubilering en voor alle an-
dere noodzakelijke dingen, zodat de mensen zich hier 
thuis kunnen voelen en hun weg kunnen vinden in on-
ze gemeente en in ons land. De vluchtelingen komen 
uit dezelfde stad, kennen elkaar en zijn door familie-
banden met elkaar verbonden. Samen redden ze zich 
best goed en ze zijn ook blij met de steun van de bu-
ren. Uiteraard is het geen ideale situatie. Ze missen 
hun thuis, hun familie en vrienden en ze zijn nog 
steeds heel erg ongerust over de afloop van de oorlog 
in hun land. Laten we met hen hopen en bidden dat er 
spoedig een einde komt aan die onrechtvaardige oor-
log!  

 
CARITAS INTERNATIONALIS:  
"OEKRAÏENSE VOLK HEEFT RECHT OP VREDE" 
Caritas Internationalis is al volop bezig met de voorbe-
reidingen op de voorspelde strenge winter, die de bevol-
king van Oekraïne nog meer op de proef zal stellen. 
Caritas Internationalis roept na zes maanden oorlog en 
op de dag van de viering van de Oekra-
ïense Onafhankelijkheidsdag opnieuw op tot vrede. Nog 
altijd ontbreekt de politieke wil om het geweld onvoor-
waardelijk te beëindigen. Er moet onmiddellijk vrede 
komen, zodat de Oekraïners eindelijk de kans krijgen 
om te beginnen aan de wederopbouw van hun leven en 
hun land, zegt Aloysius John, de secretaris-generaal 
van de koepel van de katholieke hulporganisaties. Hij 
wijst ook op de ongekende wereldwijde economische en 
humanitaire crisis als gevolg van deze oorlog, met een 
dramatisch escalerende voedselonzekerheid en toren-
hoge prijzen voor essentiële goederen.  

Caritas Oekraïne staat noodgedwongen in de eerste lijn 
bij de hulpverlening © Caritas International 
Solidariteit 
Sinds het uitbreken van de oorlog hebben Caritasafde-
lingen al aan meer dan 3,5 miljoen mensen humanitaire 
hulp verleend. Meer dan 2,8 miljoen maaltijden en voed-
selpakketten en meer dan 900.000 hygiënekits werden 
uitgedeeld. Zo'n 300.000 mensen werden aan woon-
ruimte geholpen. Ongeveer 100.000 mensen ontvingen 
medicijnen en medische bijstand. Tegelijkertijd werd 
psychosociale ondersteuning en rechtsbijstand ver-
leend, zo laat Aloysius John weten. Bovendien is zijn 
hulporganisatie via haar afdelingen en kantoren in buur-
landen als Polen, Bulgarije, Roemenië, Moldavië, Slo-
wakije en Hongarije heel actief betrokken bij de opvang 
van en hulp aan de miljoenen vluchtelingen die de oor-
log ontvluchtten. 
 

OVERLEDEN 

Na een kort ziekbed overleed in het Laurentiuszieken-
huis in Roermond Ruud Baron van Hövel tot Westerf-
lier van de Burgemeester Minkenberglaan. Hij werd 71 
jaar. We vragen Onze Lieve Heer dat Hij hem rust en 
vrede schenkt en dat Hij troost biedt aan zijn echtgeno-
te, kinderen en kleinkinderen. 

https://www.miva.nl/


Noodtoestand 
Tetiana Stawnychy van Caritas Oekraïne verzekert dat 
de hulp aan de bevolking in Oekraïne wordt voortge-
zet. Bij het begin van de oorlog waren er 19 centra van 
waaruit hulp werd verleend. Vandaag zijn er dat 37 en 
zijn er ook 448 parochiecentra betrokken bij die hulp-
verlening. Caritas beschikt in Oekraïne over 28 lokale 
kantoren. Daar wordt al volop de komende winter voor-
bereid, die erg streng dreigt te worden door de grote 
schade aan de huizen en de infrastructuur en door een 
gebrek aan brandstof. Caritas International doet daar-
om een beroep alle mensen van goede wil om mee het 
verschil te maken. 
 
Giften zijn welkom op het Belgische rekeningnummer 
van Caritas International Belgium  

IBAN: BE88 0000 0000 4141  
onder vermelding van: 4147 Oekraïne. 
of op het Vaticaanse rekeningnummer  
van Caritas Internationalis  

IBAN: IT10C 02008 05008 000400406198  
onder vermelding van: Ukraine appeal.  
 
Bron: Caritas International 
 
PATRIARCH KIRILL REIST NIÉT  
NAAR KAZACHSTAN 
Na de bevestiging dat patriarch Kirill niét naar Kazach-
stan reist, is de kans op een ontmoeting met paus 
Franciscus zo goed als onbestaande. 
Metropoliet Antony Sevryuk van Volokolamsk, de ver-
antwoordelijke voor de externe relaties van het Rus-
sisch-orthodoxe patriarchaat van Moskou, heeft op 24 
augustus bekendgemaakt dat patriarch Kirill van Mos-
kou niet zal deelnemen aan 
het Congres van Wereldreligies, 
dat op 14 en 15 september 2022 
plaatsvindt in de Kazachse 
hoofdstad Nur-Sultan. Daarmee 
worden meteen alle speculaties 
over een mogelijke ontmoeting 
tussen paus Franciscus en het 
hoofd van de Russisch-
orthodoxe Kerk – én fanatieke 
medestander van president Poe-
tin die zijn steun voor de invasie 
in Oekraïne nooit onder stoelen of banken heeft gesto-
ken – de kop ingedrukt. Het is bekend dat paus Fran-
ciscus hoopte op een persoonlijke ontmoeting met de 
patriarch van Moskou in verband met de oorlog in Oe-
kraïne. Wellicht zullen de Vaticaanse diplomaten nu 
werk maken van een mogelijk pausbezoek aan Kiev.  
Metropoliet Sevryuk vertrouwde het persbureau Ria 
Novosti toe dat het patriarchaat van Moskou grote 
waardering heeft voor de initiatieven van Kazachstan 
om de interreligieuze dialoog verder te ontwikke-
len. "Wij zullen dan ook met een delegatie aanwezig 
zijn op het congres. Maar patriarch Kirill zelf zal niet 
deelnemen." Hij voegde eraan toe dat een ontmoeting 
tussen de paus en de Russische patriarch toch niet in 
de marge van een dergelijk congres kan plaatsvin-
den gezien het speciale belang ervan. De aankondi-
ging van het patriarchaat van Moskou kwam er vlak na 
de ontmoeting van 24 augustus tussen metropo-
liet Antony van Volokolamsk en de apostolische nunti-
us in Rusland, aartsbisschop Giovanni D'Agnello. Vol-
gens de metropoliet werden daar kwesties van weder-
zijds belang behandeld.  
Bron: Mospat.ru/Kathpress.at 
 
 

KARDINAAL MARADIAGA:  

STILLE OORLOG TEGEN KERK IN NICARAGUA 

Volgens een van de leden van de adviesraad van paus 
Franciscus, de Hondurese kardinaal Óscar Andrès R. 
Maradiaga, vindt er momenteel een "stille oorlog" plaats 
van het regime van Nicaragua tegen de katholieke Kerk. 
De kardinaal verwees naar de willekeurige arrestaties 
en het huisarrest van priesters en bisschoppen, evenals 
de aanhoudende pesterijen van het regime van Daniel 
Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo.  

Na de uitwijzing van de zusters van Moeder Teresa en 
de sluiting van verschillende katholieke liefdadigheidsin-
stellingen en radiozenders werden ook nog eens de 
Nicaraguaanse bisschop Álvarez (55) van het bisdom 
Matagalpa, vijf priesters, drie seminaristen en twee le-
ken al bijna drie weken opgesloten in het bisschoppelijk 
paleis, omdat zij zouden geprobeerd hebben om Nicara-
gua te destabiliseren. Op vrijdag 19 augustus viel de 
nationale politie dan ook nog eens binnen in de bis-
schopswoning. Daarna werden de bisschop en de acht 
mensen die bij hem verbleven naar een onbekende be-
stemming gebracht.  

Bron: Religion Digital/Kerk in Nood 

Gebed van toewijding van Nicaragua  

aan het Onbevlekt Hart van Maria  

(Gebed verspreid door aartsbisdom Managua om de gelovi-
gen van Nicaragua te bemoedigen) 

Allerheiligste Maagd Maria, Koningin en Moeder van Barmhar-
tigheid, die in uw moederschoot Jezus heeft gebaard, het 
menselijk gelaat van Gods barmhartigheid! Aan u, allerzuiver-
ste Maagd, aan uw moederlijke handen en uw onbevlekt hart, 
wijden wij Nicaragua toe. Moge uw geliefde volk van Nicara-
gua in staat zijn wegen te vinden van verdraagzaamheid en 
gemeenschap, van broederschap en vrede. Mogen de Nicara-
guanen in staat zijn voor allen een waardige toekomst op te 
bouwen, waarin verscheidenheid een rijkdom is en waarin 
vrede wordt gesticht als vrucht van gerechtigheid. Vol vertrou-
wen doen wij een beroep op uw voorspraak. Help Nicaragu-
anen getuige te zijn van gemeenschap, van dienstbaarheid, 
van vurig en edelmoedig geloof, van gerechtigheid en liefde 
voor de armen, opdat het Evangelie elke hoek van het land 
bereikt en geen uithoek van zijn licht verstoken blijft. Help hen 
te weten hoe zij met elkaar in dialoog kunnen treden, hoe te 
strijden voor de waardigheid van alle mensen, hoe nooit op te 
houden te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid, hoe 
verdraagzame mannen en vrouwen te zijn en bouwers van 
vrede. Gezegende Maagd Maria, neem de mensen in Nicara-
gua in uw schoot. Bid voor hen, heilige Moeder Gods, dat zij 
de beloften van onze Heer Jezus Christus waardig mogen zijn. 
Amen.  

Bisschop Rolando Álvarez Lagos is uitgegroeid tot een 
icoon van het verzet tegen de dictatuur van Ortega in 
Nicaragua © Bisdom Matagalpa 

Patriarch Kirill 


