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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  

HET GRAS ZAL ALTIJD GROENER ZIJN AAN DE AN-
DERE KANT VAN DE HEUVEL 

Overkomt het u ook wel eens dat u het niet meer ziet 
zitten. Tegenwoordig heeft men daar allerlei mooie 
woorden en uitdrukkingen voor: je zit in een crisis, je 
bent depressief, je zit in een dip of in een dal. Er zijn re-
denen genoeg om het een keer niet te zien zitten: je 
bent ziek, thuis gaat het niet zo goed, je hebt woorden 
gehad met je man, je vrouw of je kinderen, je bent bang 
dat je de energiekosten niet meer kunt betalen, er is ie-
mand gestorven die je dierbaar was, en noem maar op. 

Uiteraard gaat iedereen anders met zo een situatie om. 
De een kan ertegen en de ander niet. De een uit zijn 
gevoelens, de ander niet. De een maakt zich druk, de 
ander trekt zich in een stil hoekje terug. Hoe dan ook, we 
zitten er allemaal wel eens mee.  

Er zijn mensen 
die in zo een 
situatie met een 
beetje jaloezie 
naar anderen 
kijken. Bij de 
anderen lijkt het 
immers allemaal 
beter en gemak-
kelijker te gaan. 

"Kon ik maar leven zoals zij", denkt men dan. De situatie 
van de andere wordt geïdealiseerd. Maar het is natuurlijk 
de grote vraag of het bij die anderen zoveel beter is. 
Misschien hebben zij ook heel wat te verwerken. Je kunt 
niet altijd van de buitenkant zien. Ik denk vaak aan wat 
mijn hulp altijd zei toen ik pastoor was in Elsloo: "Ich 
draag mien leid onger mien kleid".  

Het is trouwens de vraag of het leven gemakkelijker of 

beter verloopt als de uiterlijke situatie wijzigt. De kwali-
teit van je leven wordt eerder bepaald door wie en hoe 
je bent, dan door je werk, je leefsituatie, je armoede of 
je rijkdom.  

Als je "depri" bent, zie je de toekomst duister in. Je ziet 
geen lichtpuntje meer, niet omdat er geen lichtpunt zou 
zijn, maar je ziet het vaak niet omdat je je ogen sluit. Ik 
denk dan aan de woorden van Jezus: "Ik ben het licht 
van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in duister-
nis, maar hij zal het licht van het leven bezitten". Kijk 
weer naar zijn licht, volg het, klim uit het dal en ga weer 
de heuvel op. Soms zal het inderdaad een kruisheuvel 
zijn, maar na het kruis komt de heerlijkheid. Denk ook 
maar aan het liedje van Liesbeth List en Ramses Shaf-
fy: "Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant 
van de heuvel". Als je eenmaal de top van de heuvel 
bereikt hebt, zie je weer de schoonheid van het leven.           

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 25 september: 26
e
 zondag door het jaar  

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

Maandag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, 
martelaren 

09.00u: voor artsen en verplegenden  

Dinsdag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester 

Géén H. Mis i.v.m. de bedevaart naar Kevelaer.  

Vrijdag 30 september: H. Hiëronymus, priester en kerk-
leraar  

09.00u: voor hen die de H. Schrift bestuderen 

Zondag 2 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

11.00u: overleden ouders Jan Vaes en Fien Vaes-van 
Lier ~ Dinie Brugman-Cybulski  ~ Jrd overleden 
ouders Antoon en Mia Verlaan-Verreussel  

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 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  

Woensdag 28 september: HH. Laurentius Ruiz en gezel-
len, martelaren 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 2 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 25 september: 26
e
 zondag door het jaar  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 1 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Gest Jrd Bèr en Netje Evers-Beckers  

Collecte voor het onderhoud van de kerk 

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,- 

God is eenzaam, en Hij is een lijdende God.  
Iedereen wil iets van God, maar hoe die er zelf 
aan toe is, dat vraagt niemand zich af. 
(Gerard Reve) 

https://citaten-en-wijsheden.nl/3950
https://citaten-en-wijsheden.nl/3950
https://citaten-en-wijsheden.nl/3950


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 24 september: 26
e
 zondag door het jaar 

19.15u: H. Mis in Ohé en Laak 

Zaterdag 1 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

18.00u: Dameskoor  

 Gest Jrd Anneke Cormaux en overleden familie 
Cormaux-Kehrens ~ Gest Jrd overleden ouders 
Tom en Mia Derkx-Moors en dochter Betty ~ 
Jeanne Bongers en overleden ouders ~ overle-
den familie Seegers-Rutten ~ Elisabeth Seegers 
~ Gest Jrd Herman Puts en Toos Puts-Rutten  

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 24 september: 26
e
 zondag door het jaar 

19.15u: H. Mis met Latijnse zang 

 Gest Jrd Maria Beunen-Bakkus en Toon Beu-
nen ~ Jrd Harie en Til Beunen-Bakkus ~ Jrd Jac 
Welters    

Zaterdag 1 oktober: 27
e
 zondag door het jaar  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

NIEUW SEIZOEN LEZINGENREEKS  

ACADEMIE ROLDUC 

De serie lezingen van Academie Rolduc begint deze 
maand aan een nieuw seizoen. Vanaf eind september 
tot juni volgend jaar worden er maandelijks lezingen 
rond actuele thema’s aangeboden in Kerkrade, Maas-
tricht en Sevenum/Venray. De eerste bijeenkomst vindt 
plaats op 30 september in Abdij Rolduc. Hulpbisschop 
Everard de Jong spreekt dan over de synodale weg, 
het internationale proces over de toekomst van de 
Kerk, dat vorig jaar door paus Franciscus in gang is 
gezet.  

Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwer-
pen op het snijvlak van religie en maatschappij. Alle bij-
eenkomsten van Academie Rolduc zijn afzonderlijk te 
bezoeken. Deelnemen aan de hele reeks mag natuurlijk 
ook. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te vol-
doen. De lezingen van Academie Rolduc beginnen 
steeds om 19.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. 
Het volledige programma voor het nieuwe seizoen is na 
de zomervakantie te vinden op www.rolduc.nl of op 
www.bisdom-roermond.nl/academierolduc. Aanmelden 
vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl  

 

DIT SEIZOEN WEER CURSUS  

LITURGISCHE VORMING 

Vanaf dit najaar wordt er in ons bisdom weer een cursus 
liturgische vorming aangeboden. De afgelopen jaren was 
dit steeds een groot succes en namen tientellen mensen 
hieraan deel. Tijdens zes zaterdagmiddagen worden van 
13.00 uur tot 15.30 uur belangrijke onderdelen uit de litur-
gie besproken en toegelicht. Waarom vieren we zoals we 
vieren? Wat betekenen de afzonderlijke handelingen? 
Hoe staan we er zelf in? Deze bijeenkomsten zijn be-
doeld voor iedereen die zich erin willen verdiepen: acolie-
ten, kosters, zangers, lectoren, kerkbestuurders, mensen 
die de kerk verzorgen en alle anderen die er met hart en 
ziel bij de parochie betrokken zijn.  

OVERLEDEN 
Op 17 september overleed in het 
Laurentiusziekenhuis in Roermond 
Anny Wilms-Roumen van de Molen-
weg in Maasbracht. Zij werd 87 jaar. 
Op 18 september overleed in het hos-
pice "de Ark" in Roermond Mien 
Mooren-van Rens van de Zuidsingel 
in Maasbracht. Zij werd 91 jaar.  
Wij bevelen deze overledenen aan in 
uw gebed en vragen God dat Hij hen 
opneemt in de vreugde van zijn Rijk. 
Voor hen die achterblijven bidden wij om troost en 
kracht.  

God speelt niet met dobbelstenen. 
(Albert Einstein) 

http://www.rolduc.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
mailto:academie@rolduc.nl


Data & onderwerpen:  

8 oktober & 12 november 2022: Uitvaartliturgie (1 & 2) 

Mis of crematorium? Er bestaat wellicht een spannings-
veld tussen de uitvaartliturgie van de Kerk en de ver-
wachtingen van families en uitvaartondernemingen. En 
nu dan…? 

26 nov. & 10 december 2022: Liturgie & devotie (1 & 2) 

Naar de Mis of een kaars opsteken? De kerk legt veel 
nadruk op het vieren van de sacramenten als het hart 
van gelovig leven. Tegelijk lijken de privédevoties veel 
geliefder… En nu dan? 

11 & 25 maart 2023: Goede Week en Pasen 

Als Pasen & Pinksteren op één dag vallen… Miljoenen 
mensen kijken naar The Passion. In de kerken is het 
leeg op deze dagen. Nochtans gaat het om het hart van 
het kerkelijk jaar… En nu dan? 

De cursus liturgische vorming wordt dit jaar gegeven in 
het parochiehuis aan het Kapelaan Pendersplein in Gul-
pen en staat open voor belangstellenden uit de hele re-
gio. Het is ook mogelijk om aan afzonderlijke bijeenkom-
sten deel te nemen. Kosten: € 5 per bijeenkomst ter 
plekke te voldoen. 

Aanmelden: activiteiten@sgv-roermond.nl   

OKTOBER - ROZENKRANSMAAND 

Sinds mensenheugenis is de maand oktober verbonden 
met het rozen-kransgebed. Misschien is het goed even 
terug te gaan in de geschiedenis om te zien hoe deze 
vorm van bidden ontstaan is. Bidden aan een kralen-
snoer is in meerdere godsdiensten gebruikelijk. Ook de 
christenen deden dat, zeker vanaf de 4

e
 eeuw. In de be-

ginnende kloosters was het gebruikelijk wekelijks de 150 
psalmen te bidden. Maar eenvoudige lekenbroeders 
verstonden de Latijnse of de Griekse taal te weinig om 
zich in deze gebeden thuis te voelen. In plaats van de 
150 psalmen baden zij 150 "Onze Vaders" of, in het La-
tijn: "Pater Nosters". De typisch Vlaamse en Limburgse 
benaming van de Rozenkrans is hiervan afgeleid: de 
paternoster bidden of "het österke baeje". 

In latere eeuwen gingen 
steeds meer gelovigen 
zich op deze manier ver-
bonden voelen met het 
gebed van de monniken. 
Vanaf de 12

e
 eeuw ging 

men in de plaats van 150 
"Onze Vaders" steeds 
vaker 150 "Wees Gegroe-
ten" bidden. Vooral de 
Dominicanen verspreid-
den deze vorm van Maria-
devotie. Volgens de le-
gende zou de H. Domini-
cus, de stichter van deze 
orde de rozenkrans per-
soonlijk van de H. Maagd 
ontvangen hebben. Gelei-
delijk aan ontstond ook de 
gewoonte om bij het bid-
den van de rozenkrans 
het leven van Jezus te 
overwegen. De "15 gehei-
men" (5 blijde, 5 droevige 
en 5 glorievolle) zoals wij 
die nu kennen, komen uit 

het begin van de 17
e
 eeuw. Een "rozenhoedje" bestaat 

uit 50 "Wees Gegroeten" en is dus één derde deel van 
de rozenkrans. 

De band tussen de maand oktober en de rozenkrans 
stamt uit de 16

e
 eeuw. De turken dreigden met een gro-

te legermacht Europa binnen te vallen en middels een 
"heilige Oorlog" de Islam als godsdienst in te voeren. In 
de beslissende zeeslag bij Lepanto werden ze op 7 ok-
tober 1571 verslagen. Heel de christenheid had vol vuur 
tot Maria gebeden om bescherming! De rozenkrans 
werd overal populair en is uitgegroeid tot een van de 
diepste uitingen van de volksdevotie en van de verering 
van de Moeder Gods. Op het eind van de 19

e
 eeuw 

wijdde Paus Leo XIII de maand oktober toe aan Onze 
Lieve Vrouw van de rozenkrans. 

In de Gertrudiskerk in Maasbracht bidden we het Ro-
zenhoedje op maandag- en vrijdagmorgen om 08.40u – 
vóór de ochtendmis, op dinsdagavond om 18.40u – vóór 
de avondmis. In kapel van Tergouwen in Brachterbeek 
bidden we het Rozenhoedje op woensdagavond om 
18.40u – vóór de avondmis.   

Intenties zijn er voldoende: voor vrede in Oekraïne, voor 
de mensen en gezinnen die slachtoffer zijn van d huidi-
ge crisis, voor de eenheid van de christenen, etc… Komt 
u meebidden? 

Pastoor L. Creemers 

SPINNEN IN DE KERK 

In de herfst beginnen de spinnen een 
plekje te zoeken voor de komende 
winter. Zegt de ene spin: "Vorig jaar 
heb ik de hele winter in de klokkento-
ren gezeten. Doe ik nooit meer! Je 
doet geen oog dicht met dat voortdu-
rend gebeier." Zegt de andere: "Ik heb 
de hele winter aan een stuk door ge-
slapen. Niets of niemand die me 
stoorde." "Waar zat jij dan?" vraagt de 
eerste. Waarop de andere antwoordt: 
"Ik zat in het offerblok voor het onderhoud van de kerk!" 

 

GEEF UW ZEGEN AAN ALLE MENSEN 

God, 
geef mij uw zegen 
en laat me geborgen zijn in U. 

Zegen mijn familie 
en bewaar ons in uw liefde. 

Zegen mijn vrienden, Heer, 
en ga met hen mee 
op hun weg door het leven. 

Zegen mijn buren 
en help ons om het goed te stellen met elkaar. 

Zegen de vrouwen en mannen op het werk 
en geef ons een geest van verbondenheid. 

Geef uw zegen aan alle mensen 
die ik vandaag ontmoet 
en bewaar ons allen in uw vrede. 

Petra Stadtfeld (°1961)  

In: Petra STADTFELD, Bestärkt! Kraftgebete, Freiburg im 
Breisgau – Basel – Wien, Herder, 2014 

Maria overhandigt de Rozen-
krans aan de H. Dominicus 

(vaandel in de Gertrudiskerk in 
Maasbracht) 

mailto:activiteiten@sgv-roermond.nl

