
NIEUWSBRIEF 142 

 

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  

ZOEKEN EN VINDEN 

Een Joodse vertelling zegt: Een kleinzoon rent huilend 
naar zijn opa. "Het is niet eerlijk", roept hij. "Ik ben met 
mijn vriendje verstoppertje aan het spelen, en nu heb ik 
mij zo goed verstopt dat hij me niet meer wil zoeken." 
Opa krijgt tranen in zijn ogen. "Zo is het nu ook met God, 
mijn jongen. God verstopt zich, en niemand van de men-
sen wil hem nog zoeken." 

Wij zijn allemaal wel eens wat kwijt. Het fietssleuteltje 
staat waarschijnlijk met stip boven  
aan de lijst. Waar ligt dat briefje met het telefoonnum-
mer? Wie heeft de afstandsbediening? Het zijn huis-, 
tuin- en keuken-"kwijtjes". Maar we raken ook dierbare 
dingen kwijt. Dat is pijnlijker. Een jongen die zijn vrien-
dinnetje kwijtraakt, iemand die zijn baan verliest, iemand 
die zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Dat zijn dingen die je 
niet zomaar terugvindt. En bij "gevonden voorwerpen" 
informeren heeft geen zin.  

Zoeken is ons lot.  

Maar we zijn slim, want als we iets niet snel genoeg kun-
nen vinden, pakken we gewoon  
iets anders dat ook aan onze behoefte voldoet. We zoe-
ken geluk en veiligheid. We vieren graag feest en kopen 
mooie dingen. We richten ons huis in, gaan op vakantie 
en zoeken avontuur of rust. Na verloop van tijd hebben 
we het wel weer gezien of voldoet het niet helemaal, en 
dan zoeken we weer verder. Zoeken is ons lot, en er lijkt 
wel nooit een einde aan te komen. Het is een wezenlijke 
trek van ons mensenbestaan. Je zou het zelfs een god-
delijke eigenschap kunnen noemen, want God zoekt 
ook. Hij zoekt naar wat verloren is gegaan. Hij zoekt niet 
naar een elfde muntstuk, maar naar het tiende dat is 
zoekgeraakt. Hij zoekt niet naar nog meer schapen, 
maar naar dat éne dat is weggelopen.  

De farizeeërs hebben 
kritiek op Jezus. "Kijk, 
nu gaat Hij bij tolle-
naars en overtreders 
van de wet op bezoek. 
Wat heeft Hij daar te 
zoeken? Hij zou beter 
kunnen omgaan met 
fatsoenlijke mensen 
zoals wij." Wat Jezus 
daar te zoeken heeft? 
Hij zoekt wat de farizee-
ën zijn kwijtgeraakt. Zij 
hebben het geloof ver-
loren dat in Gods ogen 
iedere mens de moeite 
waard is. Jezus kijkt 
dieper dan de opper-

vlakte. Hij ziet in tollenaars en zondaars mensen die 
zwak zijn, die de wil niet kunnen opbrengen om anders 
en beter te gaan leven, maar Hij ziet ook hun verlangen 
naar liefde en waardering. Hij luistert naar hen, helpt 
hen om hun leven weer zin te geven. Hij zoekt hen om 
hen te helpen. Zij zoeken hulp en waardering. En ze 
vinden elkaar!  

Het zou goed zijn als we niet alleen zoeken naar een 
verloren fietssleuteltje, maar ook naar waar het werkelijk 
om gaat in het leven. God en mens kunnen elkaar ont-
moeten in de zoektocht naar vrede en waarheid. Samen 
vinden we. Wie in vertrouwen zoekt, zal de vreugde van 
het vinden ervaren. Zoals een herder die zijn verloren 
schaap vindt, een vrouw die haar zilverstuk terugvindt. 
Dan is er reden om feest te vieren, vieren om de vreug-
de van het vinden.  

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 11 september: 24
e
 zondag door het jaar  

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

Maandag 12 september: H. Naam van Maria 

09.00u: ter ere van O.L. Vrouw 

Dinsdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus, bis-
schop en kerkleraar 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de schoolgaande jeugd 

Donderdag 15 september: Feest van Kruisverheffing 

19.00u: herdenkingsdienst voor de overleden leden van 
de VOM  

 m.m.v. het parochiekoor 

Vrijdag 16 september: HH. Cornelius en Cyprianus, mar-
telaren 

09.00u: voor de vervolgde christenen 

Zondag 18 september: 25
e
 zondag door het jaar  

11.00u: uit dankbaarheid bij een bijzondere gedenkdag  

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 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 

Woensdag 14 september: feest van Kruisverheffing 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 18 september: 25
e
 zondag door het jaar  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 11 september: 24
e
 zondag door het jaar  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

 

  

Zaterdag 17 september: 25
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Dameskoor 

 Gest Jrd Hubert Wilms en Margaretha Wilms-
Leijendeckers ~ Gest Jrd Harrie Heijnen en Eli-
sabeth Heijnen-van der Beek  

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,- 



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 10 september: 24
e
 zondag door het jaar 

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak   

Zaterdag 17 september: 25
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 overleden familie Seegers-Rutten ~ Gest Jrd 
Jacques Krijn en Toos Krijn-Frenken ~ overleden 
familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Lia Beckers-
van der Vorst en Pierre Beckers  

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,- 

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 

Zaterdag 17 september: 25
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

OVERLEDEN 

Op 3 september overleed in het Laurentiusziekenhuis 
in Roermond onze parochiaan Theo de Loo van het 
Hagenaarpark in Maasbracht. Hij werd 85 jaar. Moge 
God hem rust en vrede geven in het eeuwige leven en 
moge Hij troost bieden aan allen die Theo achterlaat.  

TELEVISIEMIS VANUIT LOURDES 

Op zondag 18 sep-
tember wordt de 
televisiemis van 
KRO-NCRV uitge-
zonden vanuit de 
Grot in Lourdes. Dit 
gebeurt tijdens een 
bedevaart van het 
Huis voor de Pel-
grim uit Maastricht. 
Hulpbisschop Eve-
rard de Jong is 

hoofdcelebrant tijdens deze viering. Vorig jaar septem-
ber werd voor de eerste keer een mis vanuit Lourdes 
op de Nederlandse televisie uitgezonden. Dat leverde 
zoveel positieve reacties op, dat besloten is dit jaar 
weer naar Lourdes terug te keren.  

900 JAAR GELEDEN OVERLEED STICHTER VAN 
ROLDUC 

Ailbertus van Antoing legde in 1104 in Kerkrade het 
fundament voor wat later Abdij Rolduc zou worden. Op 
19 september 1122 overleed hij in Sechtem in Duits-

land. Dit jaar dus precies 900 jaar geleden. De bijzondere 
sterfdag wordt onder meer herdacht met een eucharistie-
viering in de abdijkerk van Rolduc en met twee nieuwe 
publicaties over Ailbertus.  

De stichter van Rolduc kwam uit de buurt van Doornik, 
op de grens van het huidige België en Frankrijk. Hij ging 
op zoek naar een stille plek om zich als kluizenaar terug 
te trekken en kwam uit in het "Land van Rode". Daar 
kreeg hij van de plaatselijke graaf een stuk grond toege-
wezen. Volgens de legende, omdat hij op die plek op een 
heuvel bellen hoorde rinkelen.  

Ailbertus begon met de bouw van een kerk, waarvan de 
crypte in 1108 door de bisschop van Luik kon worden 
ingezegend. In de eeuwen erna ontwikkelde zich rond die 
crypte het grootste aaneengesloten abdijencomplex van 
de Benelux. Zelf bleef Ailbertus tot 1111 in 
"Kloosterrade", zoals de plek toen genoemd werd. Na 



een conflict trok hij naar Noord-Frankijk om daar een 
nieuw klooster te stichten. In 1122 wilde hij teruggaan 
naar Rolduc. Op weg daarnaartoe overleed hij in 
Sechtem aan de Rijn, vlakbij Bonn.  

Rolduc was vanaf de 12
e
 eeuw tot 1796 een abdij van 

Augustijner Koorheren. In de 19
e
 eeuw werd het een 

kleinseminarie en een kostschool voor katholieke jon-
gens. Sinds de jaren zeventig van de vorig eeuw is Rol-
duc een bisschoppelijk centrum met diverse functies, 
waaronder die van hotel en conferentieoord, maar het 
complex biedt ook onderdak aan de huidige priesterop-
leiding van het bisdom Roermond. Daarnaast zijn er ook 
woningen en kantoorruimten.  

www.bcrolduc.nl  

HARLINDIS EN RELINDISOMMEGANG IN MAASEIK 

Kennen we in Limburg twee belangrijke bedevaarten die 
om de zeven jaar plaatsvinden – de heiligdomsvaarten 
van Maastricht en Susteren – vlak over de grens bestaat 
een traditie die zich over een veel langere periode uit-
strekt. In Maaseik wordt eens in de vijfentwintig jaar de 
Harlindis en Relindis-ommegang gehouden. Laat dat nu 
net dit jaar zijn. Op zondag 18 september worden de 
relieken van de heilige abdissen Harlindis en Relindis in 
een kleurrijke stoet van Maaseik naar Aldeneik gebracht 
en een week later, op zondag 25 september, weer terug 
van Aldeneik naar Maaseik. Iedereen die wil, mag in de 
stoet meelopen. In de week ertussen is er een uitgebreid 
cultureel programma. 

Harlindis en Relindis waren twee zussen die in de 8
e
 

eeuw leefden. Hun ouders stichtten een klooster in Al-
deneik, aan de Belgische kant van wat nu de Grens-
maas is tussen Roosteren en Ohé en Laak. Harlindis 
werd door de heilige Willibrord tot de eerste abdis ge-
wijd. Toen zij stierf, werd haar zus Relindis door de heili-
ge Bonifatius tot haar opvolger gewijd. Het klooster had 
niet alleen kerkelijke rechten maar ook wereldlijke macht 
en bleef bestaan tot 1571. Daarna werd de abdijkerk de 
parochiekerk van Aldeneik.  

Legende  

Toen Harlindis en Relindis de wens uitdrukte om kloos-
terlingen te worden, lieten Adelhard en Grinara een een 
kerk en een klooster voor hen bouwen in Aldeneik. 

Beide dochters hielpen ijverig mee bij de bouw, hetgeen 
niet naar de zin van vader Adelhard was, hij vond dat 
geen vrouwenwerk. Op een dag hadden Harlindis en 
Relindis stenen voor een mozaïekvloer geraapt in de 
Maasbedding en ze brachten die stenen in hun voor-
schoot naar de bouwwerf. Op de brug over de Bosbeek 

echter hield de kwade vader Adelhard hen tegen en 
vroeg "Wat hebben jullie in je voorschoot?". Een leugen-
tje voor bestwil kon nog net bij beide heiligen en ze ant-
woordden prompt: "Bloemen, vader!". Vol vertrouwen 
openden ze beiden hun voorschoten waar de bloemen 
aan alle kanten uitrolden. De maaskeien bleken inder-
daad in rozen veranderd te zijn. Sindsdien heet dat 
brugje over de Bosbeek: "Het Leugenbrugske". 

www.harlindisrelindis.be  

 

BEDEVAART NAAR BANNEUX 

Op bedevaart naar Banneux? Dat kan met Caritas Ban-
neux Bisdom Roermond. Eind september is er een vijf-
daagse bedevaart plus een dagbedevaart naar het Ma-
riaheiligdom in de Ardennen. Vanaf vrijdag 30 septem-
ber tot en met dinsdag 4 oktober vindt het najaarstridu-
üm plaats. Pelgrims uit heel Limburg krijgen dan vijf da-
gen lang een volledig verzorgd programma aangebo-
den, inclusief maaltijden en overnachtingen. Voor wie 
niet zo lang op pad wil, is er op maandag 3 oktober ge-
legenheid om één dag bij het programma aan te sluiten 
tijdens een dagtocht. Vanuit diverse plekken in Limburg 
rijden er dan bussen naar Banneux. De meerdaagse 
bedevaart is ook heel geschikt voor mensen die minder-
valide zijn of zorg nodig hebben. De vrijwilligers van 
Caritas Banneux staan deze dagen voor u klaar. Kijk 
voor aanmelding of meer informatie op:  

www.huisvoordepelgrim.nl  

LACHENDE PAUS JOANNES PAULUS I  

ZALIG VERKLAARD  

Op 4 september werd 
paus Joannes Paulus I (geboren 
op 17 oktober 1912 geboren 
als Albino Luciani) zalig ver-
klaard. Hij werd 26 augustus 
1978 verkozen tot paus verko-
zen, maar overleed al na amper 
33 dagen op 28 september van 
datzelfde jaar. Joannes Paulus I wist in zijn ultrakorte 
pontificaat de harten van de gelovigen wereldwijd te 
winnen met zijn vriendelijkheid, eenvoud én zijn glim-
lach. Hij was de eerste paus sinds eeuwen die een for-
mele kroning weigerde en de voorkeur gaf aan een een-
voudige inauguratieceremonie. Bovendien koos hij als 
eerste paus een dubbele naam, als huldebetoon aan de 
twee conciliepausen Johannes XXIII en Paulus VI. 
Voorlopig is hij ook de laatste in de lange rij van pausen 
van Italiaanse afkomst.  

http://www.bcrolduc.nl
http://www.harlindisrelindis.be
http://www.huisvoordepelgrim.nl

