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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  

ZALIG KERSTMIS EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR! 

Slechts weinig gebeurtenissen in de geschiedenis van de 
mensheid hebben zo een grote invloed gehad als de ge-
boorte van Jezus Christus. Ook mensen die niet geloven 
dat Hij de Zoon van God is, kunnen niet om Hem heen. 
Over heel de wereld wordt Kerstmis (of een "aftreksel" 
ervan) gevierd. Heel de wereld maakt gebruik van de 
christelijke jaartelling die begint bij de geboorte van de 
Heer. Toch moeten we ons geen illusies maken. De ware 
betekenis van het feest gaat aan de 
meeste mensen voorbij.  

En toch voelt de mensheid zich on-
weerstaanbaar aangetrokken door de 
geboorte van het Christuskind. Ieder-
een voelt op een of andere wijze 
spontaan aan dat het om méér gaat 
dan alleen maar een mensenkind. Er 
zijn in de geschiedenis meer kinderen 
geweest die in een stal geboren wer-
den. Er zijn meer kinderen geweest 
die in erbarmelijke omstandigheden 
ter wereld kwamen. Maar de geboorte 
van Christus blijven we vieren, juist 
omdat het niet gaat om een gewoon 
mensenkind, maar om Gods eigen 
Zoon, geboren uit de Maagd Maria. 
Hij, God zelf, heeft zich vernederd om 
het lot van de minsten der mensen te 

delen. In een door duisternis en kilheid geregeerde we-
reld heeft Hij licht en liefde gebracht. En hoezeer heeft de 
wereld - ook vandaag nog - dat licht en die liefde nodig!  

We hoeven maar te denken aan Oekraïne, aan landen die 
getroffen worden door natuurrampen. En dichter bij huis: 
hoeveel leed is er niet in ons eigen omgeving? Leed dat 
verergerd is door de dure energie en de stijging van de 
kosten voor het levensonderhoud. Leed dat we vaak niet 
zien. Leed waar we soms niets aan kunnen doen, maar 

ook leed dat dat wij kunnen verzach-
ten door allerlei initiatieven te onder-
steunen (denk maar aan een bijdrage 
voor de Voedselbank).  

Moge Kerstmis 2022 de harten 
van de mensen ontvankelijk ma-
ken voor de Boodschap van het 
Kerstkind: "vrede op aarde voor 
alle mensen van goede wil!" Dat is 
de wens die ik u wil meegeven 
voor de komende dagen. Een 
wens ook namens de leden van 
het Kerkbestuur.  

Zalig Kerstmis !  

Gezegend 2023 !  

Pastoor L. Creemers  

DEZE NIEUWSBRIEF IS VOOR DE KOMENDE TWEE WEKEN 

MET KERSTMIS ZIJN DE KERKEN VERWARMD !!! Geen reden dus om niet te komen! 

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 

Zaterdag 24 december: vooravond van Kerstmis 

Voor nachtmissen: zie de andere parochies 

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: 1e Jrd Bèr Berghs  

Dinsdag 27 december: H. Johannes, apostel en evangelist 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor alle verkondigers van het geloof 

Vrijdag 30 december: 

09.00u: H. Familie: Jezus, Maria en Jozef 

 voor onze gezinnen 

Zondag 1 januari: H. Maria, Moeder van God    

11.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk 

 Gest Jrd Tinus en Annie Houben-van der Weerden 
~ Gest Jrd overleden ouders Pierre Palmen en 

Toos Palmen-Terporten ~ Dinie Brugman-Cybulski  

Maandag 2 januari: HH. Basilius de Grote en Gregorius van 
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren  

09.00u: voor de zieke bisschoppen, Mgr. H. Smeets van 
Roermond en Mgr. J. Liesen van Breda  

Dinsdag 3 januari: H. Naam van Jezus   

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: om meer eerbied voor de Naam van Jezus 

Vrijdag 6 januari:  

09.00u: ter ere van het H. Hart van Jezus 

Zondag 8 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen   

11.00u: Gest Jrd Echtpaar Wiel en Gerda Verheesen-
Smeets ~ Henk en Thea Savelkouls-Sanders (C) ~ 
Jrd Tjeu Caris 

OVERLEDEN 

OP 16 december overleed onverwacht onze parochiane 
Rie Rullenraad-van de Waeter van de Hoofdstraat. Zij 
werd 90 jaar. Moge God haar opnemen in de vreugde van 
het eeuwig leven en moge Hij troost brengen aan de kin-
deren en kleinkinderen  

PAROCHIE H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK 

 Adres kerk: Kerkstraat 7 

 Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:  rekeningnr.: 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 

Zaterdag 24 december: vooravond van Kerstmis 

19.00u: Muzikaal Kerstverhaal, verzorgd door de jeugdfan-
fare 

Voor nachtmissen: zie de andere parochies 

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 

Woensdag 28 december: 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in de Loretokapel 

Zondag 1 januari: H. Maria, Moeder van God 

11.00u: H. Mis in de kerk van Maasbracht 

Woensdag 4 januari:  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen 

Zondag 8 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  



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 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 ~ Hubert 
Nelissen en Tiny Nelissen-Jeurissen ~ overlede-
nen 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 Wolters en Helena van 
Heel  

Zondag 1 januari: H. Maria, Moeder van God 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 7 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen   

18.00u: Dameskoor 

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

 Gest Jrd Elisabeth Seegers ~ Gest Jrd overleden 
familie Seegers-Rutten ~ Gest Jrd Trees Theelen en 
overleden ouders Theelen-Helwegen ~ Gest Jrd 
Agnes Verwijlen en overleden familie Verwijlen-
Beunen ~ overleden familie Hendrik Seegers-
Rutten ~ Gest Jrd Jan en Anna Hannen-Welters ~  
Jrd Pierre Kehrens en Anna Kehrens-Rutten, doch-
ter Susan en alle overledenen van de familie    

OVERLEDEN 

Op 14 december overleed in het Laurentiusziekenhuis in 
Roermond onze oud-parochiaan Jan Brentjes, de laatste 
jaren wonende in Maasbracht. Jan werd 80 jaar. Wij bid-
den voor zijn zielenrust en vragen God om troost voor 
hen die hij achterlaat.    

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 24 december: vooravond van Kerstmis 

18.00u: Dameskoor + Kerkkoor St. Martinus in samenwer-
king 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 ~ ouders Clerx-Lemmens en 
dochters Mariette en Marie-José 

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 afgelo-

pen jaar overleden leden Sjra Smeets  en Frits 
Nijsen ~ ouders Daamen-Thijssen, Bèr van Daal, 
Riet van Daal-Daamen en Jan Daamen, Mia Ronc-
kers-Sampers, Lies Zorge-Bongers en overleden 
familie ~ Wim van der Veer en Bertha van der 
Veer-Vossen 

Zondag 1 januari: H. Maria, Moeder van God 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 7 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen   

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

OVERLEDEN 

Op 19 december overleed onze parochiaan Ger Valkenburg 
van de Maartenshof (voorheen Oeveren). Hij werd 84 jaar. Wij 
bidden voor zijn zielenrust en vragen God om troost voor zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen.    



WAAROM HULST ZO POPULAIR IS MET KERST 
In menig interieur duikt in deze periode "ilex aquifolium" 
op. Welke betekenis zit er achter dat prikkende takje 
hulst? 
Wie heeft als kind geen kerststukjes gemaakt in de klas 
waarin takjes spar en hulst verwerkt zaten? Ook vandaag 
is hulst, met zijn donkerrode besjes, een dankbaar stukje 
kerstdecoratie. De winterharde, groenblijvende struik is 

een taai stukje natuur dat vijftien meter hoog en meer 
dan honderd jaar oud kan worden. Hulst is tweehuizig: 
het zijn de vrouwelijke planten die besjes dragen. Behalve 
voor vogels zijn die overigens giftig voor mens en dier. 
Hulst beschermt 
Lang voor wij hulst begonnen te integreren in onze hui-
zen, dook de plant al op omwille van zijn symboliek. De 
Romeinen stuurden elkaar takjes hulst als gelukwens, tij-
dens de Saturnus-feesten in december. Hulst is een trou-
we aanwezige op midwinterfeesten en de Kelten hingen 
hulst aan hun woonplaats ter verering van de bosgeesten. 
Zij noemden hulst trouwens "tinne" wat vuur (warmte en 
licht) betekent. 

De altijdgroene hulst draagt de belofte in zich  
van een nieuwe, vruchtbare lente. 

Ook eigenschappen als moederschap, liefde, vertrouwen 
en begrip worden gelinkt aan het stekelige takje. Hulst 
zou boze geesten weren en het huis beschermen tegen 
blikseminslagen. Die beschermende eigenschap van hulst 
zie je ook in de natuur, want vogels gebruiken struiken 
graag als veilige broedplaats of vluchtoord tegen bela-
gers. 
Van kroon tot braambos 
In christelijke context linkt men de hulststruik aan Jezus' 
doornenkroon, waarbij de stekelige blaadjes verwijzen 
naar de doornen en de rode besjes naar het bloed van 
Christus.  
Er is daarnaast een legende die vertelt hoe hulst ont-
sproot op de plaatsen waar Jezus zijn voeten had gezet. 
En omdat het hout van de hulststruik zo hard is, beweren 
sommige bronnen dat het gebruikt werd voor het kruis 
waaraan Jezus stierf. Velen zien in een hulststruik ook het 
brandende braambos van Mozes. 

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 december: vooravond van Kerstmis 

22.00u: Nachtmis met het kerkkoor en de harmonie 

 Voor alle overleden leden van harmonie St. Ceci-
lia, bijzonder voor de ereleden van de harmonie 
die tijdens en na de coronatijd gestorven zijn, 
m.n. Truus Hoebregts, Hub Boers, Joep Küppers, 
Lène Welp, Marleen Vos, Mia Niessen, Truus San-
gers, 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 ~ Wal-
ter Mofers en alle overledenen van de familie 
Mofers-Poukens en Peulen-van Lumich ~ Piet 
Frolichs, ouders Poulissen-Hendriks, Twan Her-
mans, 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 overlede-
nen van de familie Griens-Damen ~  Guus Rut-
ten en Fien Rutten-Maessen, Jo Rutten, Pierre 
Maessen, Fina Ras-Rutten, Michel Oprey en 
Doris Oprey-Dreis ~ Sjra Peulen en Truus-
Peulen-Meeuwissen  

Zondag 25 december: Kerstmis – geboorte van de Heer 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

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  

Zondag 1 januari: H. Maria, Moeder van God 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 7 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen   

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

STALLETJE KIJKEN !  

Op eerste en tweede Kerstdag zijn de vijf kerken 
van onze Parochiefederatie open van 14.00u tot 
16.00u, zodat iedereen de gelegenheid heeft om 
nog een rustig naar de kerststallen en de kerkver-
siering te komen kijken. 

Van harte welkom! 



Vandaag is hulst voornamelijk een decoratief kerstele-
ment. Voor wie groene vingers heeft, is de struik - zowel 
solitair als bijvoorbeeld in een haag - absoluut een waar-
devolle toevoeging voor de vogels in de tuin.  
Bron: Kerknet.be 
 
DE STILTE VAN DE KERSTSTAL 

Greccio is een dorpje in de bergen, op zo'n 60 kilometer 
van Assisi. In de advent van 1223 verbleef de heilige 
Franciscus daar enige tijd in een klooster. Ver weg van de 
bewoonde wereld, omgeven door bossen en bergen. De 
bevolking vroeg zich af waarom God zo vaak onzichtbaar 
was, eigenlijk net als nu, 800 jaar later. Franciscus had 
daar een antwoord op dat tot op de dag van vandaag 
voor de hele wereld zichtbaar is: de kerststal. Hij vroeg de 
dorpsbewoners een os en een ezel te regelen, met stro en 
een kribbe. En hij riep de mensen ook op om met fakkels 
te komen. Daar stonden ze dan, midden in de kerstnacht, 
de eenvoudige mensen van een vergeten dorp, hoog in 
de bergen, met fakkels in het donker. Franciscus hield van 
een geloof dat zo concreet mogelijk was, om het wonder 
van God die ons leven komt delen in het kindje Jezus echt 
te ervaren. Daarom vroeg hij mensen ook om even niet 
meer te klagen, maar gewoon mee te doen met het ver-
haal en opnieuw de geboorte van Christus te ervaren, 
samen met Jozef en Maria. Zo kwam het licht daar acht 
eeuwen geleden in het donker. En iedereen werd er stil 
van. Want in die stilte zagen ze dat een kwetsbaar kind 
een gemeenschap van mensen nodig heeft. En in die stilte 
mochten ze meemaken dat het licht het kan winnen van 
het donker; dat midden in de schepping mensen geheeld 
worden in hun verdriet, hun zorgen en hun armoede. Het 
mooiste van die stilte was de vrede in hun hart: daar werd 
Jezus geboren. Mooier kan het geloof niet zijn, dieper kan 
de stilte van de eerste kerststal niet zijn. Daarom heeft 
deze stilte de wereld veroverd, tot op de dag van van-
daag. En onze wereld heeft die stilte van de eerste leven-
de kerststal meer dan ooit nodig. Luister opnieuw naar 
het kerstverhaal, wees stil in de kerstnacht en ervaar dat 
Christus ook in 2022 in ieders hart geboren kan worden, 
net als 800 jaar geleden in Greccio. 
Leo Feijen (redactieservice, dec. 2022) 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

GEBED VOOR DE KERSTNACHT 
  
Soms maakt het geen verschil of we 
onze ogen open of gesloten houden 
zo donker is het in de wereld. 
Heer, wilt U ons laten zien hoe groot 
het verschil is tussen de nacht waarin 
wij wakker liggen van angst en verdriet 
en deze nacht waarin U verschijnt. 
Wij bidden U: wordt geboren onder ons 
en maak onszelf tot lichtbrengers in 
uw naam in de nachten die komen gaan, 
in de dagen van duisternis waarin wij bestaan. 
  
Maria de Groot 
 
GEBED OP OUDJAAR 
  
Goede God,  
op U hebben wij mogen vertrouwen  
in het afgelopen jaar. 
U hebt ons bijgestaan op onze wegen  
en uw Geest heeft ons geholpen 
wanneer wij keuzes moesten maken  
of beslissingen moesten nemen. 
Wij danken U voor uw trouw  
en wij vragen U: 
Mogen wij in het jaar dat komen gaat 
uw Zoon ervaren  
als onze trouwe Herder en Leidsman 
die ons brengen zal bij U, de eeuwig levende. 
Dit vragen wij u door Christus  
die onze Heer is  
in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 

Een voorspoedig Nieuwjaar !!! 



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! 


