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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  

DRIEKONINGEN – OPENBARING DES HEREN 

De sterren brengen geluk. Tenminste als we de horosco-
pen mogen geloven. Ik heb uit nieuwsgierigheid in een of 
ander blaadje eens een horoscoop bekeken die voorspelt 
hoe het jaar 2023 eruit zal zien. Bent u een ram en bent u 
meer bepaald tussen 1 en 10 april geboren, dan maakt u 
een grote kans op promotie of een andere verbetering. U 
kunt zeker zijn van onverwachte successen en financiële 
meevallers. U hebt succes in gezelschap en er is zelfs een 
kans dat u een overzeese reis gaat maken. De leeuw doet 
grootse dingen. Voor onbelangrijke werkjes neemt hij 
mensen in dienst. Hij geeft zich volledig en is bovenal 
zeer royaal. Als hij weet dat zijn liefde beantwoord wordt, 
verjaagt hij ogenblikkelijk alle rivalen. De boogschutter 
zal veel romances kennen in 2023. Ze kunnen het beste 
trouwen tussen maart en mei. De schorpioen is wat pessi-
mistisch en durft niet zo goed met volle teugen van het 
leven genieten. Hij is verlegen, maar in het nieuwe jaar 
neemt hij toch de leiding in een liefdesrelatie. Enzovoort... 
enzovoort. Bladzijden vol toekomstvoorspellingen. De 
weg naar het geluk... gelezen in de sterren! 

Ook in het evangelie van vandaag wijst een ster de weg 
naar het geluk. Maar er is een heel groot verschil tussen 
de sterren van de dierenriem en de ster van het evangelie. 
De sterren van de horoscoop richten de aandacht van de 
mens alleen maar op een oppervlakkig geluk dat uitloopt 
op de verheerlijking en de koestering van het eigen ik. 
Wie zijn horoscoop serieus neemt, die gaat berekenen om 
de voorspellingen te doen uitkomen en zijn medemensen 
benutten als middel voor zijn eigen welzijn. Daarom waar-
schuwt de Kerk tegen het serieus nemen van horoscopen. 
Wie de sterren van de horoscoop volgt loopt verloren in 
bijgeloof en egoïsme.  

Wie daarentegen de ster van Bethlehem volgt, die wordt 
niet op zichzelf gericht, maar op een ander. Die ster roept 
ons juist op om buiten onszelf te treden en een ander te 
aanbidden en te verheerlijken. Brengt de horoscoop-
aanhanger alleen maar offers ter wille van zijn eigen suc-
ces, in Bethlehem worden offers gebracht omwille van 
een ander. Offers die schijnbaar niet eens zoveel nut heb-
ben. Wat moet een kind met goud, wierook en mirre? Wat 
moet het Kerstkind met de kniebuiging van drie oude, 
grijze mannen? Het lijkt allemaal zo zinloos. Economisch 
gezien een nutteloze investering en op sociaal gebied 
ook betekenisloos. Hadden ze het goud niet beter onder 
de herders kunnen verdelen? 

En toch staat dit verhaal in het evangelie. En al bijna 
tweeduizend jaar hebben mensen zich door deze geschie-
denis laten inspireren om hetzelfde te doen: om het mid-
delpunt van de wereld niet in zichzelf te zoeken, maar in 
Jezus Christus en om voor die Christus alles over te heb-
ben: goud, wierook en mirre.  

Pastoor L. Creemers  
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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 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 

Maandag 9 januari: Doop van de Heer   

09.00u: voor alle kinderen die dit jaar gedoopt zullen wor-
den 

Dinsdag 10 januari:   

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: uit dankbaarheid bij een huwelijksverjaardag  

Vrijdag 13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar 

09.00u: voor vrede in Oekraïne  

Zondag 15 januari: 2e zondag door het jaar 

11.00u: Zeswekendienst Sjaantje Vischer-Snijders ~ Annie 
Wilms-Puts ~ Gest Jrd overl ouders Jan en Annie 
Jorissen-Creemers   

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 

Zondag 8 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

Zondag 8 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

 

Woensdag 11 januari:  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen 

Zondag 15 januari: 2e zondag door het jaar 

09.30u: Gest Jrd pastoor Jozef Linssen ~ Gest Jrd Barbara 
Linssen  

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 7 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen   

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 collecte voor het onderhoud van de kerk 

 Truus Daamen-Janissen en Theo Daamen  

Zondag 15 januari: 2e zondag door het jaar 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

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 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  

Zaterdag 14 januari: 2e zondag door het jaar 

16.00u: 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 7 januari: Openbaring des Heren – Driekoningen   

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Zaterdag 14 januari: 2e zondag door het jaar 

16.00u: kerkelijk zangkoor met Nederlandse zang 

 Voor onze bisschop en voor de bisschop van 
Breda, om kracht en moed bij het omgaan met 
hun ziekte   

HET DOOPSEL VAN JEZUS 

De Kersttijd eindigt met het 
feest van het doopsel van Jezus. 
Normaal valt dit feest op een 
zondag, maar dit jaar is de 
Kersttijd heel kort en vieren we 
het feest op een maandag (9 
januari). De geschiedenis van 
het doopsel van Jezus is een 
stukje verhalende theologie. Het 
wil zeggen dat Jezus geen mari-
onet is, geen willoos werktuig 
van een almachtige God, maar 
dat Hij door en door mens is. 
Ook Hij staat voor de keuze: 
“Ga ik de weg van de mensen of 
de weg van God?” Het doopsel 
door Johannes wordt voor Jezus 
een punt van omkeer in zijn 
leven. Bij de Jordaan toont Hij 
dat Hij de opdracht van zijn 
Vader geheel en al aanvaardt, 
tot in de laatste consequenties. 
En de Vader bevestigt Hem in 
zijn wezen en in zijn opdracht: 
“Gij zijt mijn Zoon, de welbe-
minde. In U heb Ik mijn behagen 
gesteld.” De heilige Geest wordt 

zichtbaar in de gedaante van een 
duif. Wie het wil, die kan het nu ver-
staan: de profetie van Jesaja is in 
vervulling gegaan. Met het komen 
van Jezus begint het Rijk van de 
Geest, begint het recht van de zwak-
ke, het recht van de trouwe. Dit nieu-
we recht breekt de grenzen van het 
oude Israël open. Het overstijgt de 
grenzen van ras, volk, taal en sociale 
stand.  

Ook wij zijn gedoopt, herboren tot 
kinderen van God. Ook aan ons 
wordt telkens op nieuw de vraag 
gesteld: “Welke weg wil je nemen? 
De weg van God of die van de men-
sen?” Als wij voor Gods weg kiezen, 
zegt Hij ook tot ons: “Jij bent mijn 
kind van wie Ik veel houd.” Dan kun-
nen en mogen wij hopen en bidden 
dat onze innerlijke mens steeds meer 
herschapen wordt naar zijn beeld en 
gelijkenis, opdat we met recht kin-
deren van God genoemd worden en 
het ook werkelijk zijn.  

Pastoor L. Creemers 

 



EEN SCHAKEL IN DE KETTING 

God heeft mij geschapen om Hem een welbepaalde dienst 
te bewijzen. Hij heeft mij een taak toevertrouwd die Hij 
niet aan een ander heeft gegeven.  

Ik heb mijn eigen zending. Misschien zal ik die zending in 
dit leven nooit duidelijk kennen. Maar in het latere leven 
wordt mij alles uitgelegd. 

Op een of andere wijze ben ik noodzakelijk in zijn plan. 
Even noodzakelijk, op mijn plaats, als een engel op de 
zijne. Als ik echter faal, kan Hij een ander op mijn plaats 
zetten, zoals Hij uit stenen kinderen voor Abraham kan 
verwekken. 

Maar nu heb ik mijn rol te spelen in zijn grote werk. Ik 
ben een schakel in een ketting. Een band van betrekkin-
gen tussen mensen. Hij heeft mij niet voor niets gescha-
pen. 

Ik zal goed doen. Ik zal een engel van vrede zijn. Ik zal de 
waarheid verspreiden op de plaats die mij werd aangewe-
zen, als ik maar zijn geboden onderhoud en Hem dien in 
mijn roeping.  

Daarom zal ik mij op God verlaten. Wat ik ook worden zal, 
waar ik ook ben, nooit kan ik van Hem gescheiden wor-
den. Als ik ziek word, kan mijn ziekte Hem dienen. Als ik 
in verlegenheid ben, kan mijn verlegenheid Hem dienen. 
Als ik moet lijden, kan mijn lijden Hem dienen. Mijn ziekte, 
mijn verlegenheid, mijn lijden kunnen noodzakelijk zijn 
voor een grotere bedoeling die mij overstijgt. 

Al wat Hij doet heeft een zin. Hij weet zo goed waar Hij 
heen wil. Hij kan mijn leven 
verlengen, het verkorten, Hij 
kan mij mijn vrienden ontne-
men, mij tussen vreemden 
plaatsen. Het kan zijn dat ik 
mij totaal verlaten voel, zodat 
alle moed mij ontzinkt en mij 
elk uitzicht op de toekomst 
ontnomen is. Dan nog, weet 
Hij zo goed waar Hij met dat 
alles heen wil. 

(John Henry Kardinaal Newman, 1801-1890; heiligver-
klaard in 2019)   

HEBT U DAT OOK?  
De behoefte aan een blijvende woonplaats, aan muren die 
je beschermen tegen weer en wind? De behoefte aan een 
dak dat je beschut tegen storm en regen? Ieder mens 
verlangt naar een thuis waar hij zich kan terugtrekken in 
de bescherming van een bekende omgeving, naar een 
nest dat hij zo kan inrichten dat hij er zich knus voelt. 
Maar hoe mooi en gezellig het thuis ook is, iedereen wil 
er af en toe wel eens uit. De vier muren worden soms te 
eng. Soms wil men uitbreken, op weg gaan, gedreven 
door een soort zucht naar vrijheid, door een verlangen 
naar het onbekende.  
Maar het duurt niet zo lang – men merkt het vaak op het 
einde van de vakantie – of de mens wordt overvallen door 
een soort heimwee en hij gaat terug. Weer op zoek naar 
geborgenheid en veiligheid. Hij is het trekken moe. Zo 
pendelt een mens een leven lang tussen aankomen en 
vertrekken, tussen thuis en elders. Steeds op zoek, steeds 
onderweg. Het stelt ons voor de vraag: wat is de beteke-
nis van deze rusteloosheid, deze drang naar een huis en 
naar weg. 

Is het niet een uitdrukking van een dieperliggend verlan-
gen naar iets definitiefs? Naar een volkomen vervulling 
van alle hoop? Is de onrust die de mens kenmerkt niet de 
keerzijde van een onuitgesproken zekerheid dat er een 
laatste haven is waar de mens definitief aan wal zal gaan? 
Is zijn rusteloze treklust niet het teken van een woorde-
loos vermoeden dat er ooit een definitieve thuiskomst zal 
zijn? Op deze vragen heeft Heinrich Böll ooit geantwoord 
dat de rusteloosheid van de mens het bewijs is voor het 
bestaan van God. Want, zo zei hij, wij weten eigenlijk – 
ook wanneer we het niet toegeven – dat wij hier op aarde 
niet thuis zijn. We horen ergens anders thuis en we ko-
men ergens anders vandaan.  
De heilige Augustinus dacht hetzelfde toen hij zei: “God, 
Gij hebt ons gemaakt naar U toe, en rusteloos blijft ons 
hart tot het zijn rust vindt in U”.  
Pastoor L. Creemers 
 
WIJSHEID 
Een klein probleem is als een kiezelsteentje. Als je het 
van dichtbij bekijkt, zie je het in een vervormd perspec-
tief. Als je het vanaf de juiste afstand bekijkt, dan kun je 
het bestuderen en in een bepaalde categorie onderbren-
gen. Als je het voor je voeten gooit, zie je het in de juiste 
proportie: een kleine oneffenheid op de weg naar de eeu-
wigheid.  
Celia Luce 
 

DANK 
Heel hartelijke dank aan al de mensen die met de 
Kerstdagen allerlei goederen hebben meegebracht 
voor de Voedselbank Midden-Limburg. We hebben 
heel wat kratten en dozen kunnen meegeven. Heel 
bijzondere dank aan de kinderen van basisschool 
"de Maasparel" in Stevensweert die zich enorm heb-
ben ingezet om heel wat dozen met levensmiddelen 
bijeen te brengen! Geweldig!!! 

 

HARTELIJKE  

♥ 
DANK !!! 



EMERITUS PAUS BENEDICTUS XVI OVERLEDEN 

Op 31 december om 09.34u overleed emeritus paus Be-
nedictus XVI op 95-jarige leeftijd in het Vaticaan waar hij 
sinds zijn terugtreden in 2013 verbleef. Joseph Ratzinger 
werd verkozen tot opvolger van paus Johannes Paulus II 
op 19 april 2005. Hij was de 264e opvolger van de apos-
tel Petrus. Hij was ook de eerste paus na vele eeuwen die 
zelf terugtrad. Het pontificaat van Benedictus XVI zou 
minder dan acht jaar duren: begin 2013 maakte hij be-
kend dat hij om gezondheidsredenen zou aftreden, eind 
februari van dat jaar. Naar eigen zeggen had hij geestelijk 
noch lichamelijk de kracht om zijn functie nog verder uit 
te oefenen. Sindsdien woonde de paus in het Mater Eccle-
siaeklooster in de Vaticaanse Tuinen. Alleen bij bijzondere 
gelegenheden toonde hij zich nog in het openbaar en het 
was duidelijk dat hij fel verzwakt was. Vorige week 
woensdag had paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse au-
diëntie gevraagd om te bidden voor zijn voorganger. "Ik 
zou jullie willen vragen om een speciaal gebed voor paus 
emeritus Benedictus. Hij is erg ziek. Om zijn herinnering 
in stand te houden, en om de Heer te vragen hem te 
troosten en te steunen", aldus paus Franciscus. 

Emeritus paus Benedictus XVI wordt donderdag 5 januari 
begraven. Zijn opvolger paus Franciscus zal de uitvaart 
leiden. 

Korte levensbeschrijving 

De Duitse paus en theoloog streed een leven lang tegen 
vervorming van de kern van het geloof. 

Als geen van zijn voorgangers veranderde Benedictus 
XVI het Petrusambt. Als eerste paus in zes eeuwen trad hij 
in 2013 vrijwillig terug, omdat hij aanvoelde dat hij we-
gens zijn gevorderde leeftijd het ambt niet langer aankon. 
Vervolgens trok hij zich als emeritus paus terug in een 
klooster in de Vaticaanse tuinen. Hij schiep daarmee de 
vreemde situatie van twee pausen in leven. Toch 
was Joseph Aloisius Ratzinger, in 1927 geboren in het 
Beierse Marktl, meer dan een paus die zeven jaar lang het 
schip van de Kerk bestuurde. 

Jonge expert 

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie was Ratzinger, am-
per 35 jaar oud, een van de jongste theologische experts, 
eerst voor kardinaal Frings en vanaf de tweede sessie als 
officiële "peritus" (deskundige). Omdat hij voor een Duits 
publiek commentaar gaf bij het verloop van het concilie, 
werd hij internationaal bekend. 

Lezingen 

In 1966 werd Ratzinger hoogleraar aan de prestigieuze 
universiteit van Tübingen. In die tijd hield hij een opge-

merkte lezingenreeks die gebundeld werd in het prachti-
ge boek "De kern van het geloof", een bestseller waarin 
hij het geloof op een hedendaagse wijze uitlegde.  

Later ging Ratzinger doceren aan de universiteit van Re-
gensburg. In 1972 stond hij mee aan de wieg van het 
internationale tijdschrift Communio. In 1977 werd hij 
aartsbisschop in München-Freising en snel daarna kardi-
naal. In 1982 verhuisde hij naar Rome om er 25 jaar lang 
prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer te wor-
den. Na het overlijden van Johannes Paulus II werd hij tot 
paus verkozen en nam de naam Benedictus aan. 

Paus Benedictus heeft als kenner van Vaticanum II bena-
drukt dat dit Concilie geen breuk heeft veroorzaakt maar 
de continuïteit van het geloof in onze Kerk heeft besten-
digd (hermeneutiek van de continuïteit) ten dienste van 
haar zending in de wereld van vandaag, in het licht van 
de traditie. In deze overtuiging initieerde paus Benedictus 
rond de vijftigste verjaardag van de opening van Vatica-
num II het Jaar van het Geloof in de wereldwijde Kerk. 

Tijdens zijn pontificaat stond paus Benedictus voor een 
aantal uitdagingen, waaronder het seksueel misbruik-
schandaal binnen de Kerk, waar hij stappen voor nam om 
misbruik te voorkomen en verantwoordelijke personen 
aan te pakken. Ondanks de indruk van het tegengestelde, 
was het engagement van paus Benedictus XVI voor de 
interreligieuze dialoog onwrikbaar. Hij probeerde ook 
contact te leggen met mensen die zich van de Kerk had-
den verwijderd. Benedictus XVI was de eerste paus die 
niet alleen officiële kerkelijke documenten schreef, maar 
ook (onder de naam Ratzinger) boeken schreef.  

Door de talrijke problemen in de Kerk raakte hij mentaal 
en fysiek uitgeput en besloot op z’n 86e af te treden. 
Daarmee maakte hij de weg vrij voor een niet-Europese 
paus. 

10 Citaten van paus Benedictus XVI  

1. De waarheid raakt ons. Bewaar het contact en laat je erdoor 
leiden. 

2. Een geloof gebaseerd op het credo van de Kerk wordt vaak 
beschouwd als fundamentalisme. Relativisme lijkt wel de 
enige aanvaardbare levenshouding volgens hedendaagse 
normen.  

3. De wereld belooft jou comfort, maar comfort is niet je le-
vensdoel. Je bent gemaakt voor grootheid. 

4. Geloof groeit wanneer het ervaren wordt als onverdiende 
liefde en doorgegeven als genade en vreugde. 

5. Kies het pad van dialoog in plaats van de weg van eenzijdi-
ge beslissingen. 

6. Grootse muziek verruimt de geest en nodigt uit om hart en 
hoofd naar God op te richten. Muziek wordt dan gebed. 

7. De aarde spreekt tot ons. We moeten luisteren en haar 
boodschap ontcijferen als we willen overleven. 

8. Vanuit de innerlijke explosie van het goede dat het kwade 
overwint, gaat een kettingreactie uit die geleidelijk de we-
reld omvormt.  

9. Lijden uit liefde of om echt liefhebbend te worden, dat is 
fundamenteel voor de menselijkheid.  

10. Ik zal blijven werken voor Kerk en mensheid met mijn hart, 
mijn liefde, mijn gebed en al mijn innerlijke kracht. 

(naar enkele artikelen op Kerknet.be en de reactie van Mgr. van 
de Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferen-
tie) 



OORDEELT NIET OPDAT GIJ NIET GEOORDEELD WORDT 
(Lucas 6, 37) 
De afgelopen dagen, na het overlijden van Benedictus 
XVI, zijn er tal van artikelen verschenen over het leven van 
de emeritus-paus. Velen vellen een oordeel over zijn be-
leid, over zijn persoon, over zijn houding tegenover de 
huidige geseculariseerde samenleving. Door een aantal 
mensen wordt hij de hemel in geprezen; anderen zijn kri-
tisch tot zeer kritisch. Hij wordt bestempeld als oerconser-
vatief, omdat hij het opnam voor het leven en dus vast-
hield aan de bescherming van het leven van ongeborenen 
en van zieken en bejaarden. Hem wordt ook verweten dat 
hij te weinig deed tegen het misbruik van kinderen door 
priesters, terwijl hij de eerste paus was die juist maatrege-
len nam tegen dit misbruik en openlijk om vergiffenis 
vroeg aan misbruikslachtoffers en met hen in gesprek 
trad. 
Zouden we allemaal niet beter wachten met oordelen en 
veroordelen? Het keert zich alleen maar tegen onszelf. 
"Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt", zei Jezus 
al. 
 
HET GEESTELIJK TESTAMENT VAN BENEDICTUS XVI 
Mijn geestelijk testament 
Wanneer ik op dit late uur van mijn leven terugkijk op de 
decennia die ik doorlopen heb, dan zie ik allereerst hoe-
veel reden ik heb om dank te zeggen. Bovenal dank ik 
God zelf, de Gever van alle goede gaven, die mij het leven 
geschonken heeft en mij door allerlei soorten verwarring 
geleid heeft; die mij altijd weer op de been gebracht heeft 
als ik begon weg te glijden, die mij altijd weer het licht 
van zijn gelaat geschonken heeft. Achteraf zie ik dat zelfs 
de donkere en moeizame stukken van deze weg voor mijn 
heil waren en dat Hij mij juist daar goed geleid heeft. 
Ik dank mijn ouders, die mij in een moeilijke tijd het leven 
schonken en mij met hun liefde met grote offers een 
prachtig thuis bereid hebben, dat tot op de dag van van-
daag als een helder licht door al mijn dagen straalt. Het 
heldere geloof van mijn vader heeft mijn broer, zus en mij 
leren geloven en is als gids te midden van al mijn weten-
schappelijke ontdekkingen overeind blijven staan; de har-
telijke vroomheid en grote goedheid van mijn moeder 
blijven een erfenis waarvoor ik niet genoeg dank kan zeg-
gen. Mijn zus heeft mij tientallen jaren onbaatzuchtig en 
vol vriendelijke zorg gediend; mijn broer heeft met de 
scherpzinnigheid van zijn oordelen, zijn krachtige vastbe-
radenheid en zijn opgewektheid van hart steeds weer de 
weg voor mij gebaand; zonder dit steeds nieuwe voor-
gaan en meegaan zou ik de juiste weg niet hebben kun-
nen vinden. 
Ik dank God uit de grond van mijn hart voor de vele vrien-
den, mannen en vrouwen, die Hij steeds weer aan mijn 
zijde geplaatst heeft; voor de medewerkers in alle fasen 
van mijn weg; voor de leraren en studenten die Hij mij 
heeft gegeven. Dankbaar vertrouw ik ze allemaal toe aan 
zijn goedheid. En ik wil de Heer danken voor mijn mooie 
geboortestreek in de Beierse Vooralpen, waarin ik steeds 
weer de pracht van de Schepper zelf mocht zien door-
schijnen. Ik dank de mensen van mijn vaderland dat ik bij 
hen telkens opnieuw de schoonheid van het geloof heb 
mogen ervaren. Ik bid dat ons land een land van geloof 
blijft en vraag u, beste landgenoten: laat u niet van het 
geloof afbrengen. Tenslotte dank ik God voor al het moois 
dat ik heb mogen ervaren op de verschillende etappen 
van mijn weg, maar vooral in Rome en Italië, dat mijn 
tweede vaderland geworden is. 
Aan allen die ik onrecht heb aangedaan, vraag ik uit de 

grond van mijn hart om vergeving. 
Wat ik hiervoor over mijn landgenoten zei, zeg ik nu tot 
allen die aan mijn dienstwerk in de Kerk toevertrouwd zijn 
geweest: houdt stand in het geloof! Laat u niet in de war 
brengen! Vaak lijkt het alsof de wetenschap - enerzijds de 
natuurwetenschappen, anderzijds het historische onder-
zoek (in het bijzonder de exegese van de Heilige Schrift) - 
onweerlegbare inzichten te bieden heeft die in strijd zijn 
met het christelijk geloof. Ik heb de wederwaardigheden 
van de natuurwetenschap op afstand gevolgd en heb ge-
zien hoe schijnbare zekerheden wegsmolten tegen het 
geloof, geen wetenschap bleken te zijn maar filosofische 
interpretaties die slechts schijnbaar tot de wetenschap 
behoren - zoals uiteraard ook het geloof in de dialoog 
met de natuurwetenschappen de grenzen van de reikwijd-
te van zijn uitspraken en aldus zijn eigenlijke aard beter 
heeft leren begrijpen. Ik volg de weg van de theologie nu 
al 60 jaar, in het bijzonder die van de Bijbelwetenschap-
pen, en met de afwisseling van de generaties heb ik 
schijnbaar onwrikbare stellingen zien instorten, die louter 
hypothesen bleken te zijn: de liberale generatie (Harnack, 
Jülicher enz.), de existentialistische generatie (Bultmann 
enz.), de marxistische generatie. Ik zag en zie hoe uit de 
wirwar van hypothesen telkens weer de rede van het ge-
loof naar voren getreden is en naar voren treedt. Jezus 
Christus is werkelijk de Weg, de Waarheid en het Leven - 
en de Kerk is, met al haar tekortkomingen, werkelijk zijn 
Lichaam. 
Tot slot vraag ik nederig: bidt voor mij, opdat de Heer mij 
ondanks al mijn zonden en tekortkomingen binnenlaat in 
de eeuwige woningen. Dag na dag bid ik van harte voor 
al degenen die mij zijn toevertrouwd. 
Benedictus XVI, 29 augustus 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In oktober 2008 mocht ik samen met het dameskoor "de 
Maasgalm" uit Stevensweert de algemene audiëntie op 
het Sint Pietersplein in Rome bijwonen. Toen onze groep 
met name werd genoemd werden wij door de paus toe-
gewuifd !   (Eigen foto's van pastoor Creemers)   


