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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  

HOE VIER IK KERSTMIS? 

De meeste mensen vieren Kerstmis als een mooi fami-
liefeest, als een mooie gelegenheid om elkaar nog eens 
op te zoeken. Vaak worden er cadeautjes uitgewisseld. 
Kerstmis is natuurlijk ook een familiefeest. En het vieren 
ervan is een mooie traditie. Maar het is altijd goed om te 
kijken waar onze tradities vandaan komen, wat de wor-
tels zijn, want als de wortel er niet meer is, dan sterft de 
traditie. De wortel van het Kerstfeest is uiteraard de ge-
boorte van Jezus, zo'n 2020 jaar geleden.  

Het is vreemd dat veel mensen juist dat vergeten zijn. 
Kerstmis als feest van de geboorte van Jezus Christus 
heeft veel van zijn betekenis verloren, zelfs voor mensen 
die zich christen noemen. Dat zie je ook op veel plaat-
sen: wél een kerstboom, lichtjes, de kerstman, rendie-
ren, maar geen kribje meer, geen stalletje. Hij, om wie 
het feest begonnen is, lijkt de grote afwezige. Men kijkt 
niet meer naar Hem om.  

Het is niet anders dan bij het de eerste Kerstmis. Er was 
voor Maria en Jozef geen plaats in de herberg. Jezus 
werd geboren in een stal, ver weg van de "beschaafde" 
wereld. En het waren de "onbeschaafden", de herders 
die naar Hem toekwamen, die voor Hem op de knieën 
vielen. Terwijl de zogenaamd "fatsoenlijke" mensen lek-
ker thuis zaten of in de herberg.  

Als je de bron van een rivier afsluit, droogt de rivier uit. 
En als je goed om je heen kijkt, dan lijkt de stroom van 
kerstvreugde al een heel eind opgedroogd. Vooral in de 
wereld van de commercie wordt het Kerstfeest 
"uitgemolken" en van zijn oorspronkelijke betekenis ont-
daan. Alles is erop gericht om munt te slaan uit Kerst-
mis, om er veel aan te verdienen. De aanbiedingen vlie-
gen je om de oren en de consument lijkt er alleen maar 
aan te denken hoe hij zijn buik kan vullen met een heer-

lijk diner. Geen stalletje onder de boom, maar wel een 
overdaad aan cadeaus. Onze traditionele wens voor 
een "zalig Kerstmis" is vervangen door een wens voor 
"prettige of vrolijke feestdagen". In Engeland is het 
woord "Christmas Tree" op openbare plaatsen verplicht 
gewijzigd in "Holiday Tree". U weet het wel: "om nie-
mand te kwetsen". 

Werden wij christenen maar weer eens wakker! Gingen 
we maar weer eens gaan nadenken over de kern van 
het christelijke Kerstfeest: de geboorte van Jezus.  

Wellicht loont het de moeite om eens na te denken over 
een paar vragen: 

• Zoek ik in het leven vreugde of plezier? 

• Voor wie Is God mens geworden? Ook voor mij? 

• Hoe vier ik Kerstmis in mijn gezin? En in de kerk? 

• Hoe leg ik mijn (klein)kinderen uit wat Kerstmis is? 

 (zie p. 5) 

• Maak ik plaats voor Jezus in de herberg van mijn le-
ven? 

Het opbouwen van het stalletje onder de kerstboom zou 
ons eraan moeten herinneren dat we van ons hart een 
kribbe moeten maken, waarin Jezus weer geboren kan 
worden. We kunnen ook anderen aanzetten om weer 
eens na te denken over de oorspronkelijke betekenis 
van Kerstmis door hen een "echte" kerstwens te sturen 
waarin iets staat over de komst van Jezus. Misschien 
dat we dan ook bereiken dat Jezus ook opnieuw in de 
harten van anderen geboren wordt. Dan kunnen ook zij 
een "Zalig Kerstmis vieren".   

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 december: 4
e
 zondag van de Advent  

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

Maandag 19 december: 

09.00u: voor de gezinnen die het financieel moeilijk heb-
ben 

19.00u: Boeteviering ter voorbereiding op kerstmis – aan-
sluitend biechtgelegenheid 

Vrijdag 23 december: 

09.00u: voor eenzamen en zieken 

Zaterdag 24 december: vooravond van Kerstmis 

18.00u: H. Mis in Linne 

19.00u: Muzikaal Kerstspel in de kerk van Brachterbeek  

20.00u: Nachtmis in Stevensweert 

22.00u: Nachtmis in Ohé en Laak 

Zondag 25 december: Kerstmis – geboorte van de Heer 

11.00u: Gest Jrd Lena Collaert ~ Mien Mooren-van Rens 
(C) ~ Jrd Giel Bonné en overleden familie ~ Jac 
en Corry Wilms-Puts  

Maandag 26 december: H. Stephanus, eerste martelaar 

11.00u: 1
e
 Jrd Bèr Berghs  

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 december: 4
e
 zondag van de Advent  

09.30u: Gest Jrd Jac Linssen en Anneke Linssen-
Creemers ~ Gest Jrd pastoor Hugo von Schwart-
zenberg en koster Wiel van Pol ~ Gest Jrd Mia 
Linssen (bgv verjaardag) ~ Jrd Maria Linssen-
Corpeleijn en echtgenoot Willem Linssen ~ Jrd 
overleden ouders Henk en Annie van Duinen-
Olislagers    

Maandag 19 december: 

19.00u: Boeteviering ter voorbereiding op kerstmis – aan-
sluitend biechtgelegenheid in de kerk van Maas-
bracht 

Woensdag 21 december: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zaterdag 24 december: vooravond van Kerstmis 

18.00u: H. Mis in Linne 

19.00u: Muzikaal Kerstverhaal in de kerk van Brachter-
beek  

20.00u: Nachtmis in Stevensweert 

22.00u: Nachtmis in Ohé en Laak 

Zondag 25 december: Kerstmis – geboorte van de Heer 

09.30u: Lei Linssen en Ietje Linssen-Beckers  

Maandag 26 december: H. Stephanus, eerste martelaar 

11.00u: H. Mis in de kerk van Maasbracht 

STALLETJE KIJKEN !  

Op eerste en tweede 
Kerstdag zijn de vijf 
kerken van onze Pa-
rochiefederatie open 
van 14.00u tot 16.00u, 
zodat iedereen de ge-
legenheid heeft om 
nog een rustig naar de 
kerststallen en de 
kerkversiering te ko-
men kijken. 

Van harte welkom! 



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 december: 4
e
 zondag van de Advent  

16.00u: H. Mis in Ohé en Laak 

Maandag 19 december: 

19.00u: Maasbracht: Boeteviering ter voorbereiding op 
kerstmis – aansluitend biechtgelegenheid 

Zaterdag 24 december: vooravond van Kerstmis 

20.00u: Dameskoor in samenwerking met het klarineten-
semble o.l.v. Bob Daniëls 

 Uit dankbaarheid b.g.v. het gouden huwelijks-
feest van Piet en Thea Daniëls-Nelissen ~ Hu-
bert Nelissen en Tiny Nelissen-Jeurissen ~ over-
ledenen van de familie Bongers-Vinken  

Zondag 25 december: Kerstmis – geboorte van de Heer  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Maandag 26 december: H. Stephanus, 
eerste martelaar, patroon van de 
parochie 

09.30u: m.m.v. jeugdharmonie 

 Martin Sevriens, Elisabeth Wol-
ters en Helena van Heel  

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 17 december: 4
e
 zondag van de Advent  

19.30u: 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 

Maandag 19 december: 

19.00u: Maasbracht: Boeteviering ter voorbereiding op 
kerstmis – aansluitend biechtgelegenheid 

Zaterdag 24 december: vooravond van Kerstmis 

18.00u: Dameskoor + Kerkkoor St. Martinus in samen-
werking met Piet Prejean, bariton 

 Gest Jrd Leo Wijers en Liza Hulsbosch ~ Frans 
en Corrie Thissen-Mans ~ familie Slabbers-
Wetzels, zonen en dochter, schoonzonen, 

schoondochter en achterkleinzoon Mike 

Zondag 25 december: Kerstmis – geboorte van de Heer  

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Maandag 26 december: H. Stephanus, eerste martelaar 

11.00u: H. Mis m.m.v. Mannenkoor 
St. Caecilia 

 alle levende en overleden 
leden van Mannenkoor 
St.Caecilia Linne, bijzonder 
voor de in het afgelopen jaar 
overleden leden Sjra Smeets  
en Frits Nijsen ~ ouders Daa-
men-Thijssen, Bèr van Daal, 
Riet van Daal-Daamen en 
Jan Daamen, Mia Ronckers-
Sampers, Lies Zorge-
Bongers en overleden familie ~ Wim van der 
Veer en Bertha van der Veer-Vossen  



ADVENT 

Advent moet een tijd worden 
om te leren 
ongeziene mensen te zien. 
Je laten raken door het zwijgen 
dat over hun bestaan hangt 
en het je aantrekken. 

Kerstmis moet een begin worden 
van een nieuwe manier van leven, 
waarbij “Ik zal er zijn voor u” 
in mensen zichtbaar wordt. 
Een nieuw begin van een lange weg 
van ommekeer en solidariteit, 
van gerechtigheid, 
van hoop en vertrouwen, 
van er zijn voor anderen. 
Zo wordt God mens! 

(naar C. Desoete)  
 
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 

"Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst be-
treft," zei een bekende cabaretier ooit. Niemand weet 
wat dag van morgen ons zal brengen. Dat geldt ook 
voor onze parochiegemeenschappen. Wie zal het zeg-
gen hoe die er over 10, 20 of 30 jaar uit zal zien? 

In de loop van de eeuwen zijn er altijd golfbewegingen 
geweest van veel aandacht voor het geloof en momen-
ten waarop het geloof bijna verdwenen was. Steeds 
bloeide de Kerk daarna weer op, omdat er altijd mensen 
bleven die zich inspanden om de boodschap van het 

evangelie door te geven aan een volgende generatie. 
Dat is ook de uitdaging waarvoor wij als parochiege-
meenschap nu staan. 

Als wij willen dat toekomstige generaties kunnen voort-
bouwen op de belangrijke boodschap van liefde en 
barmhartigheid die Christus ons in het evangelie aan-
reikt, dan moeten wij daar nu de fundamenten voor leg-
gen. Onze parochiefederatie wil graag missionair zijn en 
bouwen aan de Kerk van de toekomst. Helpt u ons 
daarbij?  

Maak uw kerkbijdrage over op het rekeningnummer van 
uw parochie o.v.v. "kerkbijdrage" 

• Maasbracht – Parochie H. Gertrudis:  

 rekeningnummer: NL09 RABO 013 0901 490 

• Brachterbeek – Parochie H. Hart van Jezus:  

 rekeningnummer: NL03 RABO 013 0901 598  

• Linne – Parochie H. Martinus:  

 rekeningnummer: NL30 RABO 012 9301 388 

• Stevensweert – Parochie H. Stephanus:  

 rekeningnummer: NL30 RABO 014 9501 153 

• Ohé en Laak – Parochie O.L. Vrouw Geboorte:  

 rekeningnummer: NL48 RABO 013 8600 260 

Hartelijke dank! 

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 december: 4
e
 zondag van de Advent  

16.00u: H. Mis met Latijnse zang  

 Gest Jrd Peter Pex en Catharina Pex-Peusen  

Maandag 19 december: 

19.00u: in de kerk van Maasbracht: Boeteviering ter 
voorbereiding op kerstmis – aansluitend biecht-
gelegenheid 

Zaterdag 24 december: vooravond van Kerstmis 

22.00u: Nachtmis met het kerkkoor en de harmonie 

 Voor alle overleden leden van harmonie St. 
Cecilia, bijzonder voor de ereleden van de har-
monie die tijdens en na de coronatijd gestorven 
zijn, m.n. Truus Hoebregts, Hub Boers, Joep 
Küppers, Lène Welp, Marleen Vos, Mia Nies-
sen, Truus Sangers, Lambert Lehnen, Jan van 
de Laar, Ruud van Hövell tot Westerflier en 
Mathieu Smeets ~ Gest Jrd  Herman Damen en 
Elisabeth Pex ~ Matheu en Mathilda Smeets-
Damen en Chris Goossens ~ Jrd Jan Smeets 

en overleden familieleden ~ Walter Mofers en 
alle overledenen van de familie Mofers-
Poukens eb Peulen-van Lumich ~ Piet Frolichs, 
ouders Poulissen-Hendriks, Twan Hermans, 
ouders Frolichs-Hamers ~ Miep Klesman-Graus 
en dochter Nicole en kleinzoon Peter ~ Thieu 
Graus en alle overledenen van de familie Graus
-Peulen ~ Gerard Griens en alle overledenen 
van de familie Griens-Damen  

Zondag 25 december: Kerstmis – geboorte van de Heer 

09.30u: H. Mis in Stevensweert 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Maandag 26 december: H. Stephanus, eerste martelaar 

09.30u: H. Mis in Stevensweert 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

OVERLEDEN 

Op 12 december overleed in Geleen onze parochiaan 
Thieu Smeets. Hij werd 99 jaar. Wij leven mee met zijn 
echtgenote en familie en bidden voor zijn zielenrust. 



DIEREN, HERDERS, WIJZEN...  
PAUS OVER BETEKENIS VAN DE KERSTSTAL 
In december 2019 bracht paus Franciscus een bezoek 
aan het Italiaanse plaatsje Greccio. Daar evoceerde Sint
-Franciscus van Assisi rond Kerstmis 1223 voor het 
eerst tafereel van Jezus' geboorte met een kerststal, het 
begin van de aloude traditie. De paus vatte zijn gedach-
ten over de betekenis van de kerststal toen samen in 
een apostolische brief, Admirabile Signum (Wonderlijk 
teken). Daarin benadrukte hij het belang van de kerst-
viering, en gaf hij een betekenis aan de kerststal, de 
omgeving en alle figuren die we er in onderbrengen: 
De kerststal 
Door in een stal geboren te worden, begint God zelf de 
enige, ware revolutie die de ongewenste en uitgestoten 
mensen hoop en waardigheid geeft: de revolutie van de 
liefde, de revolutie van de tederheid. 
De sterrenhemel 
Denken we maar aan alle keren dat de nacht ons leven 
verduistert. Welnu, zelfs op die momenten laat God ons 
niet in de steek, maar is Hij er om onze cruciale vragen 
over de zin van ons leven te beantwoorden. (…) Zijn na-
bijheid brengt licht in de nacht en verlicht hen die door 
de diepe duisternis van het lijden gaan. 
Het landschap met oude huizen, paleizen en ruïnes 
Deze ruïnes zijn bovenal het zichtbare teken van de ge-
vallen mensheid, van alles wat in verval raakt, vergaat 
en teleurstelt. Dit scenario verwijst naar het nieuwe van 
Jezus midden deze oude wereld. Hij is gekomen om te 
genezen en te herbouwen, om de oorspronkelijke pracht 
van ons leven en onze wereld te herstellen. 
Bergen, beekjes, schapen en andere dieren 
Hoe ontroerd kunnen we zijn als we de bergen, beekjes, 
schapen en herders in de kerststal plaatsen. Zo herinne-
ren we ons de woorden van de profeten dat heel de 
schepping participeert aan het feest van de komst van 
de Messias. 
Herders 
In tegenstelling tot zoveel mensen die zo druk bezig zijn 
met duizend dingen, worden de herders de eerste getui-
gen van het essentiële: de gave van de verlossing. Het 
zijn de nederigste en armste mensen die in staat zijn om 
de gebeurtenis van de menswording te ontvangen. De 
herders antwoorden op Gods verlangen om in het kind 
Jezus ons te ontmoeten door Hem in grote liefde en 
dankbare verwondering tegemoet te gaan. 
De engelen en de ster van Bethlehem 
Een teken dat ook wij geroepen zijn om ons naar de grot 
te begeven en de Heer te aanbidden. (…) Dankzij Jezus 
laat deze ontmoeting tussen God en zijn kinderen onze 
godsdienst geboren worden en draagt ze bij tot haar 
unieke schoonheid die zo prachtig tot uiting komt in de 
kerststal. 
Bedelaars 
Ook zij hebben het volste recht om dicht bij het kind Je-
zus te staan zonder dat iemand hen kan wegjagen of 
weghouden van de geïmproviseerde kribbe waar deze 
armen helemaal niet uit de toon vallen. Integendeel, de 
armen staan erg dicht bij dit mysterie en zijn vaak het 
best in staat om Gods aanwezigheid in ons midden te 
erkennen. De arme en eenvoudige mensen in de kerst-
stal herinneren ons eraan dat God mens is geworden 
voor hen die zijn liefde het meeste nodig hebben en zijn 
nabijheid afsmeken. (…) De kerststal leert ons duidelijk 
dat we ons niet mogen laten misleiden door weelde en 
door vluchtige beloften van geluk. 
Andere figuranten 
Vaak plaatsen kinderen, maar ook volwassenen, graag 
nog andere beelden in de kerststal die schijnbaar niets 
met de evangelieverhalen te maken hebben. Deze crea-
tiviteit wil aantonen dat er in deze volledig nieuwe, door 

Jezus onthulde wereld plaats is voor al wat menselijk is 
en voor ieder schepsel. Van de herder tot de smid, van 
de bakker tot de muzikant, van de vrouwen met een 
waterkruik tot spelende kinderen – dit alles spreekt over 
heiligheid in het dagelijkse leven, over de vreugde om 
alledaagse dingen op een bijzondere manier te volbren-
gen, als Jezus zijn goddelijk leven met ons deelt. 
De drie wijzen 
Toen deze wijze en rijke heren uit het Oosten de ster 
zagen, gingen ze op weg naar Bethlehem om Jezus te 
ontmoeten en Hem goud, wierook en mirre als geschen-
ken aan te bieden. Die gaven hebben ook een allegori-
sche betekenis: met goud eren ze Jezus’ koningschap, 
met wierook zijn goddelijkheid, met mirre zijn heilige 
menselijkheid die dood en begrafenis zal ondergaan. 
Als we naar dit tafereel van de kerststal kijken, worden 
we opgeroepen na te denken over de verantwoordelijk-
heid van elke christen om het Evangelie te verspreiden. 
(…) De wijzen leren ons dat mensen langs een heel lan-
ge weg tot Christus kunnen komen. 
Maria 
Maria is een moeder die haar kind aanschouwt en het 
aan iedere bezoeker laat zien. Dit beeld doet ons na-
denken over het grote mysterie waarin deze jonge 
vrouw betrokken werd toen God op de deur van haar 
onbevlekte hart klopte. Met volledige en onvoorwaarde-
lijke gehoorzaamheid antwoordde Maria op de bood-
schap van de engel die haar vroeg om de Moeder van 
God te worden. 
Jozef 
Naast Maria staat Sint-Jozef in een beschermende hou-
ding tegenover het Kind en zijn moeder. Hij wordt 
meestal afgebeeld met een stok in de hand en soms 
houdt hij een lantaarn vast. Sint-Jozef speelt een be-
langrijke rol in het leven van Jezus en Maria. Hij is de 
bewaker die zijn gezin altijd beschermt. Wanneer God 
hem waarschuwde voor de dreiging van Herodes, aar-
zelde hij niet om naar Egypte uit te wijken. En zodra het 
gevaar geweken was, bracht hij het gezin terug naar 
Nazareth, waar hij als eerste de opvoeding van Jezus 
als kind en als jongere op zich nam. Jozef koesterde in 
zijn hart het grote mysterie rond Jezus en Maria, zijn 
echtgenote en als een rechtvaardig man vertrouwde hij 
zich altijd toe aan de wil van God en voerde die ook uit. 
Kindje Jezus 
God toont zich aan ons als een kind zodat wij Hem kun-
nen omarmen. (…) De geboorte van een kind wekt 
vreugde en verwondering omdat het ons het grote mys-
terie van leven laat zien. Als we de ogen van een jong 
echtpaar zien schitteren bij het kijken naar hun pasge-
boren kindje, begrijpen we de gevoelens van Maria en 
Jozef die, kijkend naar het kindje Jezus, Gods aanwe-
zigheid in hun leven ervaarden. 
Paus Franciscus 
 
LICHTJESAVOND IN BRACHTERBEEK 

We mogen terugkijken op een mooie sfeervolle lichtjes-
avond op 11 december j.l.  



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.  

NB: * géén alcoholische dranken! 

       * géén kleding (met kleding kunt u terecht bij 

de kledingbank) 

Helpt u mee?  

Alvast dank! 

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! 


