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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   of  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)  zomertijd: zaterdag: 19.15u  -  wintertijd: 16.00u          
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  

ADVENT 
De Advent, de tijd van hoopvol uitkijken naar de komst 
van Jezus is al bijna voor de helft voorbij. Ik vind het al-
tijd een van de mooiste tijden van het jaar. De strijd tus-
sen licht en donker, tussen goed en kwaad, gesymboli-
seerd door de groene Adventskrans met de vier kaar-
sen. Het is een tijd van kijken naar de toekomst, naar de 
wederkomst van Christus, maar het is ook een tijd van 
terugkijken naar het verleden: naar de eerste komst van 
Christus op aarde. Hoe ging het toen? Werd toen ook 
verlangend uitgekeken naar 
Jezus? In elk geval zeker door 
Maria!  
We kunnen ons niet helemaal 
voorstellen hoe het voor Maria 
geweest moet zijn. Negen 
maanden lang heeft ze zich 
voorbereid op de komst van 
haar kind dat ook de Zoon van 
God was. Zoals alle aanstaan-
de moeders heeft ze hoop en 
verwachting gekend: hoe zal 
het kindje zijn? Zal het gezond 
zijn? Kan ik het alles geven 
wat het nodig heeft? Samen 
met Jozef heeft ze alle voorbe-
reid: een warm bedje en kleer-
tjes. Ze heeft het groeiende 
leven in haar schoot gevoeld, 
de innige eenheid van moeder 
en ongeboren kind. Van alles 
wat haar te wachten stond wist 
ze nog niets. Het was een tijd 
van pure vreugde, maar ook 
van spanning.  
In de Advent leven we mee 

met Maria, gaan we samen met haar op weg naar het 
geboortefeest van Hem die de loop van de geschiedenis 
drastisch zou veranderen, van Hem die vrede zou bren-
gen: vrede met God, vrede met de andere mensen, vre-
de met jezelf. 2000 jaar geleden is het allemaal gebeurd 
in Nazareth en Betlehem.  
En wat zien we na 2000 jaar? Onvrede in Israël en vaak 
ook onlusten. Onvrede in heel de wereld en helaas ook 
oorlog. Mensen die vreedzaam met elkaar leefden en 
die nu – op bevel van een politieke leider – elkaar 

(moeten) haten en naar het 
leven staan. De God die mens 
geworden is en die zo dicht bij 
ons is gekomen is voor velen 
opnieuw een vreemde gewor-
den. Hoeveel mensen voelen 
nog de vrede in hun hart? Bij 
zovelen heeft die vrede plaats 
gemaakt voor stress, voor 
onvrede met zichzelf, met hun 
medemensen, met de maat-
schappij.  
Willen we Kerstmis goed vie-
ren, dan zullen we Jezus weer 
toe moeten laten in ons hart 
en in ons leven, dan zullen we 
weer hoopvol moeten uitzien 
naar het kind dat niets dan 
liefde uitstraalt, Gods liefde 
voor alle mensen van goede 
wil. Laten wij die mensen van 
goede wil zijn! 
Ik wens u allen een vreugde-
volle voortzetting van de Ad-
vent toe! 
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 december: 3
e
 zondag van de Advent  

11.00u: Henk en Thea Savelkouls-Sanders (C) ~ Jrd 
Toos Stockbroeks-Ridderbeks ~ Jrd Jos Tinne-
mans  

Maandag 12 december:  

09.00u: om eenheid en vrede binnen onze Kerk  

Dinsdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: om innerlijk licht in onze duistere wereld 

Vrijdag 16 december: 

09.00u: voor hen die bang zijn voor de toelomst 

Zondag 18 december: 4
e
 zondag van de Advent  

11.00u: Gest Jrd Stiena Faems ~ Jrd ouders Kuijpers-
Vrancken  

Maandag 19 december: 

19.00u: Boeteviering ter voorbereiding op kerstmis – 
aansluitend biechtgelegenheid 

 

OVERLEDEN 

Op 27 november overleed in het Laurentiusziekenhuis in 
Roermond - te midden van haar kinderen en kleinkin-
deren - onze parochiane Sjaantje Vischer-Snijders van 
de Julianalaan. Zij werd 91 jaar. Bidden wij voor haar 
zielenrust en vragen we God om troost voor de familie 
die achterblijft. 

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 december: 3
e
 zondag 

van de Advent  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Woensdag 14 december: H. Joan-
nes van het Kruis, priester 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 18 december: 4
e
 zondag van de Advent  

09.30u: Gest Jrd Jac Linssen en 
Anneke Linssen-Creemers 
~ Gest Jrd pastoor Hugo 
von Schwartzenberg en 
koster Wiel van Pol ~ Gest 
Jrd Mia Linssen (bgv ver-
jaardag) ~ Jrd Maria Lins-
sen-Corpeleijn en echtge-
noot Willem Linssen ~ Jrd 
overleden ouders Henk en 
Annie van Duinen-
Olislagers    

 

GEBED TOT JEZUS VAN NAZARET 
Jezus, onze wereld heeft van Jou  
een sprookjesprins gemaakt.  
Maar wie ben Je eigenlijk? 
Een kind van arme, onbekende mensen,  
geboren als een vreemde onderweg,  
zonder eigen huis en zonder veiligheid,  
bedreigd door de groten van deze wereld.  
Je bent een vluchteling geworden,  
een asielzoeker in Egypte. 
Maar wie Jou ziet met de ogen van het geloof,  
herkent in Jou Gods “ja” tegen ons “neen”.  
Gods liefde ging de mensen zo te boven,  
was zo onbegrijpelijk nieuw,  
dat ze bij velen niet welkom was.  
Je bent eenzamer gestorven dan een boom  
in de woestijn,  
Je bent straatarm begraven in een vreemd graf.  
Daarom huiver ik van onze supermarkt-kerstmis  
en van kerstman-komedie.  
Je geboorte blijft een vreemde ster,  
een vreemd licht in de mensennacht.  
Wanneer wordt het eindelijk  
vrede voor alle mensen en vreugde voor altijd?  
 
(Andries Devos in maandblad “Middelares en Koningin") 
 



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 december: 3
e
 zondag van de Advent  

18.00u: Dameskoor  

 Antoon Sevriens ~ Gest Jrd Bèr Bongers en 
Maria Bongers-Heynen ~ Elisabeth Seegers    ~ 
Gest Jrd Victor en Netje Duchateau-Goossens 

~ Gest Jrd overleden ouders Frans Heuts en He-
lena Heuts-Seegers, zoon Huub en kleindochter 
Dorien ~ Gest Jrd Elisabeth Fincken ~ overleden 
familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Harrie Stams  

Zaterdag 17 december: 4
e
 zondag van de Advent  

16.00u: H. Mis in Ohé en Laak 

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 10 december: 3
e
 zondag van de Advent  

19.15u: Dameskoor 

 Zeswekendienst Annie Crijns ~ Gest Jrd Karel 
Beunen en Maria Willems ~ Gest Jrd Harrie Heij-
nen en Elisabeth Heijnen-van der Beek Levende 
en overleden leden van Het Broederschap van 
de H. Ambrosius, met name Jack van de Laar, 

Frans Golsteijn, Wiel Becks, Wiel Beunen en 
Jan Geraedts  

Zaterdag 17 december: 4
e
 zondag van de Advent  

19.00u: Kerstconcert Mannenkoor St. Caecilia  

Zondag 18 december: 4
e
 zondag van de Advent  

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

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 10 december: 3
e
 zondag van de Advent  

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Zaterdag 17 december: 4
e
 zondag van de Advent  

16.00u: H. Mis met Latijnse zang  

 Gest Jrd Peter Pex en Catharina Pex-Peusen  

 



11 DECEMBER LICHTJESAVOND 

Ieder jaar op de 2
e
 zondag van december bestaat sinds 

1997 "Wereldlichtjesdag". "World Wide Candle Lighting" 
is ontstaan in 1997 in Amerika, door "the Compassiona-
te Friends". Inmiddels worden er wereldwijd, op de 2

e
 

zondag van december om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen 
gebrand voor overleden kinderen. Omdat we in verschil-
lende tijdzones leven is de idee dat er die dag, ieder uur 
ergens op de wereld, kaarsen worden aangestoken voor 
overleden kinderen. Wereldwijd komen mensen bij el-
kaar om overleden kinderen te herdenken en steken zij 
een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de 
wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de we-
reld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun 
kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij 
niet alleen zijn met hun verdriet. 
De Heemkundekring "Maasbracht in beelden" vond het 
een mooi idee om dit initiatief ook in Maasbracht gestal-
te geven, maar het ook wat breder te trekken. Niet al-
leen een kaarsje aansteken voor overleden kinderen, 
maar ook voor alle overledenen. Op zondag 11 decem-
ber wordt in samenwerking met de Rozenkransbroeder-
schap een eerste "lichtjesavond" georganiseerd. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen. Om 19.00u wordt verzameld bij het "Baeker 
Hoes". Vandaar gaat de stoet naar het kerkhof in Brach-
terbeek. Bij de graven van de overledenen zal een 
kaarsje aangestoken worden. Op die manier kunnen we 
laten zien dat we mensen die verdriet hebben niet alleen 
laten staan. 
Op het kerkhof luisteren we naar muziek van Fanfare 
Eensgezindheid en naar woorden van troost. 
Deelname aan de "lichtjesavond" is uiteraard gra-
tis. Aanmelden is niet nodig. 
 
16 DECEMBER: KAASRENFEEST STEVENSWEERT 
Op 16 december is er weer een kaarsenfeest in Ste-
vensweert. Het kaarsenfeest is inmiddels al een veeljari-
ge traditie in het oude vestigstadje. De huizen in de ou-
de kern van Stevensweert zullen weer met honderden 
kaarsjes verlicht zijn en op het plein voor de kerk zal de 
grote kerstboom weer mooi verlicht worden. Op dat 
plein staan ook kraampjes waar men kan genieten van 
Glühwein, wafels en warme chocolademelk. Wie wil kan 
er ook leuke kerstartikelen kopen.  
Maar het hoofdprogramma is en blijft nog steeds het 
optreden van verschillende koren op diverse locaties. In 
onze Stephanuskerk treden achtereenvolgens op: Vrou-
wenkoor "Thorensis" en Vocal Group Fusion, het ge-
mend koor "a Capella" uit Swalmen, het gemend koor uit 
Beesel, het mannenkoor St. Caecilia uit ons eigen Lin-
ne. In het protestants kerkje kun je luisteren naar ge-

mengd koor "The Voices" uit Blerick, gemengd koor 
"Unity" uit Wessem en gemengd koor "Difference" uit 
Melick. In het Trefcentrum is er een levende Kerststal 
met kinderen van B.S. de Maasparel. Daarbij is er afwis-
selend muziek op blokfluit en dwarsfluit onder leiding 
van Petra Cloosen. 
Het streekmuseum zal ook doorlopend geopend zijn. 
Het Kaarsenfeest begint op het kerkplein om 19.00u 
met muziek van een koperkwintet van Harmonie St. Ste-
phanus en met een toespraak van de voorzitter van de 
stichting Kaarsenfeest, een Adventsoverweging door 
pastoor Creemers en het ontsteken van de kerstboom-
verlichting door burgemeester Strous, geflankeerd door 
de Ambrosiusbroederschap. 
Het hele programma wordt u gratis aangeboden en ie-
dereen, jong en oud, is van harte welkom.          

17 DECEMBER: KERSTCONCERT  
MANNENKOOR ST. CAECILIA  
In de Marinuskerk van Linne kunt u op 17 decem-
ber om 19.00u komen luisteren naar een Kerstcon-
cert van het Mannenkoor St. Caecilia o.l.v. Piet 
Tobben. 

VIERINGEN KERSTMIS 
24 december: 
Stevensweert: 20.00u 
Linne:   18.00u 
Brachterbeek: 19.00u (muzikaal Kerstspel) 
Ohé en Laak: 22.00u 
25 december: 
Brachterbeek: 09.30u 
Maasbracht: 11.00u 
26 december: 
Stevensweert: 09.30u 
Maasbracht: 11.00u 
Linne:  11.00u 



STEUN DE VOEDSELBANK 

Na de coronacrisis heeft de oorlog in  Oekraïne 

onze wereld op zijn kop gezet en ervoor gezorgd 

dat het leven een heel stuk duurder is geworden. 

Steeds meer mensen leven in armoede en komen 

bij de Voedselbank aankloppen.  

Net zoals de voorbije jaren willen wij gedurende 

de kerstdagen extra aan hen denken.  

Vóór en na de H. Missen op 24, 25 en 26 decem-

ber en tijdens de openstelling van de kerken van 

14.00u tot 16.00u op 25 en 26 december kunt u 

in onze kerken uw gave deponeren in de daartoe 

aanwezige kratten. 

 

Waarmee kunt u helpen? 

HOUDBARE PRODUCTEN 

Zoals: soepen, macaroni, spaghetti, bami, mie, 

rijst, pastasauzen, groenteconserven in glas of 

blik, thee, koffie (ook pads), suiker, jam, hagelslag, 

pindakaas, olie, margarine, halvarine, braadboter. 

Ook zijn welkom: waspoeder, tandpasta, zeep, 

shampoo, douchegel, etc.  

 

Helpt u mee?  

KERSTACTIE 

PAROCHIEFEDERATIE 

MAASBRACHT 

24 – 25 – 26 DECEMBER 

 

LAAT UW HART SPREKEN 

 

 

 

 

 

NB:  De actie geldt niet voor Linne. Daar 

vindt op 17 december vanaf 10.00u de actie 

"Lin voor de Voedselbank" plaats. Uiteraard 

steunen we dit initiatief van harte! 


