
NIEUWSBRIEF 143 

 

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  

WORDT DE WINTER ONBETAALBAAR?  
U bent niet de enige die zich zorgen maakt; het kerkbe-
stuur zit er ook mee: de gas- en elektriciteitsprijzen rij-
zen de pan uit. Ze zijn met 600% gestegen, waardoor de 
winter onbetaalbaar dreigt te worden. De heteluchtver-
warming van onze kerken verbruikt zo'n 30m

3
 gas per 

uur en de verwarming gaat een uur vóór de H. Mis al 
aan om een temperatuur van 17° te bereiken. Reken 
maar uit! Dat komt op ongeveer € 230 per H. Mis. In 
2020 was dat nog maar € 40. En dan komt er nog bij dat 
de kerken tot 8° verwarmd moeten worden – ook als er 
geen H. Mis is. Dat heeft te maken met het behoud van 
de aanwezige orgels en houten kunstwerken. Gelukkig 
hebben we een warme zomer gehad, maar de winter 
komt steeds dichterbij.  
Wat de gasprijs zou kunnen doen dalen:   

 Een snelle oplossing van het conflict in Oekraïne  

 Herstel van de gastoevoer vanuit Rusland (Maar 
moeten we daar zo blij mee zijn? Moeten we ons 
weer afhankelijk maken van de daar heersende 
onbetrouwbare dictator?) 

 Een overeenkomst van de landen van de Europe-
se Unie om een plafondprijs in te stellen voor alle 
leveranciers van gas en elektriciteit. 

 Een extra belasting heffen bij de energiereuzen 
die hun winsten met miljarden zien groeien en 
deze belasting ten goede laten komen aan de ver-
bruiker. 

Niet enkel voor gezinnen en bedrijven is de toestand 
dramatisch, ook de kerken maken zich grote zorgen. Is 
het verantwoord om de verwarming in de kerk twee uur 
te laten branden voor pakweg 15 kerkgangers?  
De Duitse "milieubisschop" Rolf Lohmann, hulpbisschop 
van Münster, spoort de kerkgangers alvast aan zich 
straks warm te kleden in onverwarmde kerken. "Ik denk 

dat een mentaliteitsverandering is vereist en dat we als 
Kerk daarin het voortouw moeten nemen", zegt hij. 
Het bisdom Roer-
mond heeft er on-
langs op gewezen 
dat het soms onver-
mijdelijk is dat niet 
meer elke parochie 
elk weekend een 
Eucharistieviering 
heeft. Dat heeft te 
maken met priester-
tekort en/of met on-
derbezetting van de 
kerken. Maar nu 
komt daar nog bij 
dat de druk op kerk-
besturen om te be-
sparen op gas en 
elektriciteit steeds groter wordt.  Wat moeten we doen 
om alles betaalbaar te houden, om ervoor te zorgen dat 
niet alle parochies bankroet gaan? De thermostaat in de 
kerken lager instellen? Een soort winterkapel gebrui-
ken? Of de H. Missen centraliseren?  
En hoe moet het in de toekomst? Hoe komen we van 
het gas af? Er wordt wel eens gesuggereerd: "Leg zon-
nepanelen op de kerkdaken", maar dat kan niet, want 
onze kerken zijn rijksmonumenten en daar kun je niet 
zomaar mee doen wat je wilt.  
De "energietransitie" is voor de kerken een hele klus en 
zonder steun van de overheid zal het schier onmogelijk 
zijn om af te komen van fossiele brandstoffen om onze 
kerken te verwarmen.  
Suggesties zijn van harte welkom!!!! 
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 18 september: 25
e
 zondag door het jaar  

11.00u: uit dankbaarheid bij een bijzondere gedenkdag ~ 
voor vrede overal op aarde 

Maandag 19 september: H. Januarius, bisschop en mar-
telaar 

09.00u: voor de slachtoffers van de overstromingen in 
Pakistan  

Dinsdag 20 september: HH. Andreas Kim Taegon 
(priester) en Paulus Chong Hasang en gezellen, 
martelaren   

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de christenen in Korea  

Vrijdag 23 september: H. Pius van Pietrelcina (Pater 
Pio) 

09.00u: om vrede met onszelf en vrede met God  

Zondag 25 september: 26
e
 zondag door het jaar  

11.00u: voor hen die het meest te lijden hebben onder 
de huidige crisis  

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 18 september: 25
e
 zondag door het jaar  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Woensdag 21 september: H. Matteüs, apostel en evan-
gelist 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

 Voor vrede in Oekraïne 

Zondag 25 september: 26
e
 zondag door het jaar  

09.30u: Gest Jrd Wiel en Mia Tinnemans-van den Ende 
~ Frans Wilms (verjaardag) en Mia Wilms-Roost 
~ Jrd Pierre Smeets  

LITURGISCHE KALENDER 

Zaterdag 17 september: 25
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Gest Jrd Hubert Wilms en Margaretha Wilms-
Leijendeckers ~ Gest Jrd Harrie Heijnen en Elisa-
beth Heijnen-van der Beek  

 

Zondag 25 september: 26
e
 zondag door het jaar  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

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,- 



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 17 september: 25
e
 zondag door het jaar  

18.00u: overleden familie Seegers-Rutten ~ Gest Jrd 
Jacques Krijn en Toos Krijn-Frenken ~ overle-

den familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Lia Bec-
kers-van der Vorst en Pierre Beckers  

Zaterdag 24 september: 26
e
 zondag door het jaar 

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak 

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 17 september: 25
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Zaterdag 24 september: 26
e
 zondag door het jaar 

19.15u: H. Mis met Latijnse zang 

 Gest Jrd Maria Beunen-Bakkus en Toon Beunen 
~ Jrd Harie en Til Beunen-Bakkus ~ Jrd Jac Wel-
ters    

DE ONRECHTVAARDIGE MAMMON 

Geld, rijkdom, weelde, wordt in de Bijbel wel eens de 
"mammon" genoemd en zelfs "onrechtvaardige mam-
mon". Maar geld is er. Waartoe dient het? Is het ge-
bruik ervan altijd onrechtvaardig? Jezus zegt dat we 
door middel van de mammon vrienden moeten maken. 
De mammon wordt eerst een onrechtvaardig monster 
wanneer geld het enige doel van het leven is. Jezus 
wist dat die mammon het leven van veel mensen be-
heerste. Dat was toen zo, en dat is vandaag niet an-
ders. Wellicht zijn geld en bezit wel de krachtigste drijf-
veer die de mens ooit gekend heeft. Wie geld heeft wil 
steeds meer, desnoods zelfs als dat ten koste gaat van 
andere mensen. Misschien zijn we er ons niet van be-
wust, maar telkens opnieuw vragen we ons af wat iets 
kost, of we er iets aan verdienen. Daar is op zich nog 
niets mis mee, want we leven nu eenmaal in een we-
reld waarin alles een prijs heeft. Het wordt pas fout 
wanneer geld en bezit het enige doel wordt van het be-
staan. Wanneer geld de wereld beheerst.  

Dan heersen er conflicten, uitbuiting, oorlogen, leugens 
en bedrog. We zien het in de wereld van vandaag: de 
verhoudingen tussen volkeren en landen worden 
scheefgetrokken door wereldleiders en multinationals 
die alleen maar aan macht en rijkdom denken. Je ziet 
het in heel de maatschappij. CEO’s en ondernemers 
die miljoenen per jaar verdienen, F1-piloten, tennis-, 
voetbal- en andere sterren die evenveel waard zijn als 
1.000 gewone arbeiders. De mammon is schering en 
inslag. 

Precies daar gaat Jezus tegenin. "Word geen slaaf van 

de onrechtvaardige mammon", zegt Hij, maar gebruik 
hem om er vrienden mee te maken. Leef niet om rijk en 
nog rijker te worden, maar om te delen met je medemen-
sen. Wees dus kinderen van het licht en niet van de duis-
ternis van egoïsme, uitbuiting en onverschilligheid. 

Waar staan wij? Zijn wij kinderen van het licht of van de 
duisternis? Is geld en bezit voor ons een mammon, of 
een middel om te leven en anderen te helpen? In sep-
tember vieren we Vredeszondag. Gaan wij mee op zoek 
naar vrede in een wereld die vreselijk geteisterd wordt 
door oorlogen, conflicten en terrorisme? Gaan we op 
zoek naar en wereld waar een rechtvaardige verdeling 
van de goederen belangrijker is dan winstbejag? Gaan 
we op zoek naar een wereld waar mensen gezond kun-
nen leven, waar de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt 
en waar mensen niet meer hoeven te vluchten?  

Laten wij geen mammonaan-
bidders zijn, maar kinderen 
van het licht, zodat we de 
mammon gebruiken zoals 
Jezus dat zegt: om te delen, 
om er goed mee te doen. Al-
leen dan krijgt geld en bezit 
een menswaardig gelaat. 

Pastoor L. Creemers 

DANK 

De kerkdeurcollecte van eind augustus voor MIVA heeft 
€ 300,= opgebracht. Het geld komt ten goede van een 
arts in Tanzania die een jeep nodig heft om zijn patiënten 
te bezoeken. Hartelijke Dank!!!   



SHIA LABEOUF WORDT KATHOLIEK.  

EEN WONDER VAN PATER PIO? 

Acteur Shia LaBeouf heeft het geloof gevonden, zo ver-
telt hij in een interview. En dat dankzij zijn rol als pater 
Pio in de gelijknamige film. 

Over "pater Pio" (geboren in Pietrelcino op 25 mei 1887 
en overleden San Giovanni Rotondo op 23 september 
1968) hebben de meesten van u wel eens gehoord. Hij 
werd heiligverklaard door de paus Johannes Paulus II in 
2002. De Italiaans-Duitse film "Padre Pio" komt een de-
zer dagen uit op het Internationaal Filmfestival van Ve-
netië. Nu de hoofdrolspeler laat weten dat hij dankzij 
pater Pio het geloof gevonden heeft én uit een heel don-
kere periode recht gekrabbeld is, zijn de verwachtingen 
extra hoog gespannen. Kan pater Pio ook het cinefiele 
publiek in Venetië overtuigen?  

In een boeiend video-interview 
met bisschop Robert Bar-
ron doet Shia LaBeouf het hele 
verhaal van zijn bekering. Bar-
ron is sinds 2022 bisschop van 
Winona-Rochester en een ster-
ke communicator: 540.000 
abonnees op YouTube en 3 
miljoen volgers op Facebook. 
LaBeouf speelde o.a. in "Honey 
Boy" en "The Tax Collector" 

"Ik kon nergens meer heen" 

Toen de acteur gevraagd werd voor de hoofdrol in de 
Pio-film, moest hij niet lang twijfelen. Zijn carrière hing 
aan een zijden draadje en zelf zat hij diep in de put. Zo 
diep dat hij soms zelfmoordgedachten had, zo vertelt hij 
in het interview. Maar het verlangen om vol te houden, 
was sterker. En dus kwam de uitnodiging precies op het 
juiste moment.  

Hoewel hij invloeden meekreeg van het joodse geloof 
van zijn moeder het christelijke van zijn vader, geloofde 
de 36-jarige Shia LaBeouf vooral in zichzelf. Toch bleek 
God plannen met hem te hebben… Aangekomen in het 
klooster waar hij zich zou onderdompelen in de wereld 
van pater Pio, gebeurde er iets in zijn hart. 

LaBeouf: Het voelde als een klik. Een handreiking die 
me naar een andere wereld bracht, de laatste halte van 
de trein. Ik kon nergens anders meer heen. Achteraf 
gezien voelt het alsof ik erin geluisd ben, alsof het ge-
beurde ondanks mezelf. En tegelijk voelde het zo juist. 

Berouw en vergeving 

De Hollywood-ster legt uit hoe de christelijke benadering 
van berouw hem hielp om uit zijn 'duisternis' te komen. 
Terwijl hij zijn eigen misstappen onder ogen zag, leerde 
hij hoe verstrekkend Gods barmhartigheid kan zijn. "Het 
verhaal van een kapucijn die een gevangenisstraf had 
uitgezeten voor moord, gaf me het gevoel: Oh, er is 
hoop. Als anderen hun weg hierin mochten vinden, heb 
ik ook de toestemming." 

3 quotes uit de video 

 Over pater Pio: "Ik voelde me met hem verwant, want 
ik ben net als pater Pio geen intellectueel, maar aller-
eerst een voeler." 

 Over de Latijnse mis en de vele kamers van het katho-
lieke geloof: "In de Latijnse mis voelde ik een connec-
tie, die ik nooit eerder gevoeld heb in een kerkdienst. 
Omdat ik er weinig of niets van begrijp, kan ik volledig 

op het gevoel meegaan. Het spektakel krijgt alle kan-
sen. In een hedendaagse viering heb ik dat minder. 
Zeker wanneer er te veel geprobeerd wordt de mis te 
doen aanslaan bij de jeugd. Ik blokkeer als ik het ge-
voel heb dat men mij iets probeert te verkopen. 

 Over zijn bekering: "In mijn voorbereiding op de rol 
volgde ik een retraite. Ze lieten me het evangelie van 
Matteüs lezen, voor het eerst in mijn leven. Dat sprak 
me aan en stond zo ver af van het feminiene, softe 
beeld dat ik tot nog toe van Jezus had. Toen besefte 
ik: laat alles los, geef je over." 

U kunt het hele interview bekijken en beluisteren op youtube: 
https://youtu.be/hjxKG4mR3U4 

Bron: Aleteia / Lieve Wauters op Kerknet.be 

NOODHULP NODIG VOOR SLACHTOFFERS OVER-
STROMINGEN IN PAKISTAN 
Bisschop Shukardin rekent op ons medeleven met de 
slachtoffers van de enorme overstromingen in Pakistan. 
Vanuit Sindh, een van de zwaarst getroffen provincies, 
schrijft hij: "90% van het grondgebied van mijn bisdom 
is overstroomd als gevolg van hevige regenval. Veel 
kerken, parochiehuizen en scholen zijn beschadigd door 
de regenvloed. De mensen zijn dakloos en hebben hon-
ger, en ze rouwen om het verlies van hun dierbaren." 

"Ik krijg voortdurend telefoontjes met vragen om hulp 
van mijn priesters en mensen in verschillende parochies 
van het bisdom."  
Minstens een miljoen huizen in heel Pakistan zijn weg-
gespoeld of ernstig beschadigd door de overstromin-
gen, die naar schatting twee miljoen hectare landbouw-
grond hebben verwoest en honderdduizenden stuks vee 
verloren hebben doen gaan. 
Bisschop Shukardin beschrijft de "schok" die de over-
stromingen hebben teweeggebracht en zegt dat alle vier 
de provincies van Pakistan door de overstromingen zijn 
getroffen, waaronder Punjab, Baluchistan en Khyber 
Pakhton Khaw in het noordwesten van het land.  
Het bisdom Hyderabad vraag om noodhulp voor 5.000 
gezinnen, in de vorm van voedselpakketten voor een 
maand, geldelijke toelagen voor de meest kwetsbare 
gezinnen, mobiele gezondheidsposten, tijdelijke onder-
komens, muskietennetten en afweermiddelen. Bescha-
digde kerken en gemeenschapscentra moeten worden 
hersteld om onderdak te bieden aan de slachtoffers van 
de overstromingen. Per gezin is er € 40 nodig. 
Het bisdom Karachi wil voedselpakketten en keuken-
sets samenstellen, bestaande uit basisvoedingsmidde-
len en essentiële kook- en schoonmaakmiddelen, om 
enkele honderden lokale gezinnen te helpen van wie de 
huizen zijn verwoest of onbewoonbaar zijn geworden 
tijdens de huidige overstromingscrisis. 
Doneren kan via deze link: 

Mijn bisdom staat onder water | Kerk in Nood  
 

https://youtu.be/hjxKG4mR3U4
https://steun.kerkinnood.nl/help-90-procent-van-mijn-gebied-staat-onder-water-opt-in-versie

