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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  

JEZUS ALS ZONDEBOK   
"Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt". We 
kennen die woorden. We bidden ze in elke H. Mis drie 
keer na elkaar net voor de Communie. Twee keer voegen 
we er "ontferm u over ons" aan toe, en één keer "geef ons 
de vrede". In het evangelie van komende zondag horen 
we dat die woorden van Johannes de Doper komen. Hij 
zag Jezus naderbij komen, en zei: "Zie, het Lam Gods dat 
de zonden van de wereld wegneemt". En misschien vragen 
we ons af wat hij daarmee bedoelde, en waar hij dan die 
woorden vandaan haalde. 
Johannes heeft ze van het Oude Testament. Ze hebben 
verband met de Wet van Mozes. Die schreef voor dat er 
elk jaar een Grote Verzoendag moest zijn, waarbij de ho-
gepriester symbolisch een bok met alle zonden van het 
volk belaadde, die daarna de woestijn in werd gejaagd. 
Daar zou die zondebok natuurlijk omkomen, en zo waren 
meteen ook alle zonden van het volk verdwenen. Die idee 
leefde niet alleen in de cultuur en de godsdienst van het 
joodse volk, maar ook in die van heel wat andere vol-
keren. Hoe dergelijke gebruiken beleefd werden, blijkt uit 
het feit dat ze tot op vandaag in allerlei uitdrukkingen zijn 
blijven bestaan. Zo spreken we ook nu nog van een 
"zwart schaap": iemand die een beetje uitgestoten wordt 

en die de dupe is 
van alles wat fout 
gaat. Of van een 
"zondebok": ie-
mand die van alles 
de schuld krijgt.  
Maar laten we te-
rugkeren naar de 
woorden van Jo-
hannes de Doper: 

Jezus is het Lam Gods dat de zonden van de wereld weg-
neemt. Wanneer Jezus de zonden van de wereld weg-
neemt, dan betekent dat inderdaad dat Hij plaatsvervan-
gend voor ons, alle schuld op zich neemt. Dat Hij een 
vervloekte wordt, zoals Paulus het nog sterker in een van 
zijn brieven schrijft. Misschien hebt u zelf wel eens vrijwil-
lig de schuld op u genomen voor wat een van uw kin-
deren of een goede vriend of vriendin mispeuterd had. 
Mensen kunnen dat doen. Maar alleen als ze van een an-
der houden. En natuurlijk niet te dikwijls. Want we zijn 
wel goed, maar niet gek! Jezus is niet alleen goed, Hij lijkt 
wel gek, omdat dat Hij de schuld op zich blijft nemen. Hij 

moet dus wel ont-
zettend veel van 
ons houden.  
Jezus bewerkt een 
breuk in de spiraal 
van geweld. Hij 
vergeldt het kwade 
niet met kwaad. Hij 
wil dat door ons 
contact met Hem 
steeds meer men-
sen de voorrang 
geven aan het goe-

de. Uiteindelijk is Hij het lam dat overwint. Het Lam staat 
in het boek van de Openbaring aan de troon van de Aller-
hoogste. Bij de Jordaan was Johannes de Doper de eerste 
om naar het Lam te wijzen. In het boek der Openbaring 
staan duizenden bij de troon. Ze zingen er het lied: 
“Waardig is het Lam dat geslacht werd te ontvangen de 
macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en 
heerlijkheid en lof” (Op. 5,12).  
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 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   

Maandag 16 januari:   

09.00u: om wijsheid voor allen die een belangrijk ambt in 
onze maatschappij vervullen  

Dinsdag 17 januari: H. Antonius, abt  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de eenheid van alle christenen 

Vrijdag 20 januari: HH. Fabianus, paus en martelaar, en 
Sebastianus, martelaar 

09.00u: voor de christenen die vervolgd worden  

Zondag 22 januari: 3e zondag door het jaar 

11.00u: overleden ouders Creemers-Neijens 

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 15 januari: 2e zondag door het jaar 

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

Woensdag 18 januari: begin van de internationale bidweek 
voor de eenheid van alle christenen 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen 

Zondag 22 januari: 3e zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

 

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 

Zondag 15 januari: 2e zondag door het jaar 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

 

Zaterdag 21 januari: 3e zondag door het jaar 

19.15u: Dameskoor 

 Voor de eenheid van alle christenen 



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 14 januari: 2e zondag door het jaar 

16.00u: H. Mis in Ohé en Laak  

Zaterdag 21 januari: 3e zondag door het jaar 

18.00u: Dameskoor 

 Jrd Pierre Kehrens en Anna Kehrens-Rutten, 
dochter Susan en alle overledenen van de familie  

Zondag 22 januari: 3e zondag door het jaar 

14.00u: Doopsel van Nouvèl Lamain 

OVERLEDEN 

Op 5 januari overleed in Zorgcentrum "de Egthe" onze 
parochiane Til Richter-Thoolen. Til werd 81 jaar. Ze was 
wellicht één van onze bekendste parochianen! Wij bidden 
dat zij nu rust, vrede en vreugde mag vinden in het eeuwig 
leven. Vragen we God dat Hij troost mag bieden aan haar 
zoon en schoondochter.  

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 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   

Zaterdag 21 januari: 3e zondag door het jaar 

18.00u: H. Mis in Stevensweert  

BIDWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN 

Op 15 januari start de internationale bidweek voor de een-
heid van de christenen. Al meer dan 170 jaar wordt er in 
deze week door katholieken, protestanten, orthodoxen, 
anglicanen en vele andere christenen gebeden voor de 
eenheid van alle christenen. Ook Jezus zelf heeft de dag 
voor zijn lijden voor die eenheid gebeden: “Mogen allen 
één zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U; dat ook zij in ons 
mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden 
hebt.” (Joh. 17,21) Het is niet meer dan logisch dat wij ons 
aansluiten bij deze grote gebedsintentie van Jezus zelf.   

In de loop van de jaren is de Kerk jammer genoeg verdeeld 
geraakt door verschillende oorzaken, soms door theolo-
gische onenigheden, maar soms ook door heel kleinmense-
lijke dingen. Uiteraard heeft het zin die oorzaken te bestu-
deren, maar beter nog is het te bouwen aan de toekomst. 
Het is belangrijker te kijken naar de dingen die we ge-
meenschappelijk hebben dan naar de dingen die ons van 
elkaar scheiden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ach-
teloos over alle verschillen moeten heenstappen. Want 
daarmee dienen we de oecumene ook niet. Wat het werken 
aan de eenheid vooral dient is respect voor elkaars eigen-
heid, voor elkaars gebruiken en rituelen, voor elkaars sacra-

ments- en ambtsopvatting.  

Bidden voor de eenheid van alle christenen heeft tenslot-
te alleen maar zin als we de eenheid binnen onze eigen 
Kerk waarmaken door van harte met die Kerk mee te le-
ven, door te luisteren naar het woord van God in de heili-
ge Schrift en door samen op weg te gaan naar de Heer.  

De Week van gebed voor eenheid van christenen 
2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te 
zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid 
die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid 
en racisme. Dat maakten Missie-Nederland, de Raad van 
Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) 
bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot 
en met 22 januari 2023. 

Het materiaal voor 
de Week van ge-
bed voor eenheid 
2023 werd voor-
bereid door ker-
ken uit de Ameri-
kaanse staat Min-
nesota. Zij kozen 
het thema "Doe 

goed, zoek recht" uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst 
uit Jesaja 1,17.                 

Pastoor L. Creemers 



BIDDEN MET KINDEREN: MOEILIJK??? 

Bidden met kinderen, zo zegt een jonge moeder, is min-
der moeilijk dan men wel eens denkt. Het is vooral een 
kwestie van durven. Kinderen erkennen veel gemakkelijker 
hun afhankelijkheid van anderen, dus ook van God. En ze 
drukken dat ook veel spontaner uit dan volwassenen. Ze 
durven ook makkelijker te vragen.  

Dezelfde moeder zegt: "Ik ben met mijn kinderen begon-
nen met bidden toen ze nog heel klein waren. Zonder 
woorden, maar met een kruisje op het voorhoofd voordat 
ze gingen slapen. Ze hebben er nooit vragen over ge-
steld. Dat gebeurde wel toen wij als ouders vonden dat 
we het achterwege konden laten en dat bidden bij het 
eten voldoende was. Toen bleek dat zo'n eenvoudig kruis-
je heel vertrouwd en geruststellend voor hen was. We 
hebben het toen maar weer gedaan en het kruisje verge-
zeld doen gaan van de woorden: "God, houdt voor ons de 
wacht en geef ons morgen weer een nieuwe dag."  

Een tegeltje met een mooi gebed of een ingelijst gebed 
bij het bed worden door kinderen snel en graag van bui-
ten geleerd. Ook in de kerk, bij het aansteken van een 
kaarsje, worden kinderen gemakkelijk stil om iets aan God 
te vragen door bemiddeling van Maria. Ook op het kerk-
hof vinden kinderen het niet vreemd als je even in stilte 
bidt bij het graf van een dierbare. Als kinderen maar mer-
ken dat het gebed erbij hoort voor de ouders en dat het 
gebed gemeend is, dan zullen ze zelf ook makkelijker 
bidden, een relatie opbouwen met God, met Jezus, met 
Maria. Wanner het gebed een vanzelfsprekende plaats 
inneemt in het gezinsleven, dan zullen de kinderen er 
spontaan iets van meenemen. 

Pastoor L. Creemers 

LAST VAN DE LIEFDE 

In de wachtkamer van de huisarts zag een collega (Dirk 
Braakman van de St. Laurentiusparochie in Oudorp) een 
aantal brochures met tips tegen allerlei kwalen en pijnen. 
Zijn oog viel op een folder met als titel: "‘Last van de lief-
de." Dat verbaasde hem. Hij dacht: hoe kun je last krijgen 
van de liefde? Je zou eerder denken aan de lust en de 
vreugde van de liefde. 

Hij pakte zo’n folder, en toen hij bij de dokter kwam zei 
hij voordat hij kon vragen of hij zelf last van de liefde 
had: "Dat vind ik een vreemde brochure. Ik heb het op de 
preekstoel en in gesprekken ook nogal eens over de lief-
de. Ik probeer de liefde aan te prijzen bij de mensen, 
maar dan komen ze bij de dokter en dan lezen ze over de 
last van de liefde. Dat is bepaald geen reclame. En op de 
liefde komt het toch aan in ’s mensen leven." De dokter 
moest er wel om lachen. 

Vrede en geluk 

Nu had de pastoor natuurlijk ook gekeken wat de lasten 
van de liefde dan wel konden zijn. Welnu, de hele folder 
ging over geslachtsziekten. Ja, in zekere zin kunnen dat 
lasten zijn. En verder denkend: de liefde kan soms ook 
een geestelijke last zijn. Paulus zegt zelf: "Alles verdraagt 
zij." In de liefde moet je wel lasten kunnen dragen. Je 
moet er soms heel veel voor over hebben. Zelfs je eigen 
kind kan een last zijn. Trouwens je bent vaak jezelf tot 
last: door moeheid of egoïsme. 

Toch moeten wij het van de liefde hebben. De liefde 
brengt zoveel vrede en geluk. Het is toch een vreugde 
dat je iets voor een ander mag betekenen? In de echte 
liefde wint de lust het van de last, de vreugde van de pijn. 
Iets van jezelf geven, verrijkt de ander en ook jezelf. 

Middelen voor de liefde 

In de folder ging het concreet over pillen en methodes 
van veilig vrijen. Maar daarmee red je het niet. In de ware 
liefde gaat het eerst om eerlijkheid, zelfbeheersing, open-
heid, trouw, vergeving. Dat zijn de middelen voor de lief-
de. Dat geeft in de liefde de diepste vreugde. Mensen, 
ontdek meer en meer de vreugde van de echte liefde! 

Pastoor L. Creemers 

WIJSHEDEN 

 Je weet dat je oud aan het worden bent als de mensen 
van middelbare leeftijd die je op straat tegen het lijf 
loopt, jouw vrienden zijn en niet die van je vader of 
moeder.  

 Vandaag is er altijd. Morgen nooit. 


