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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  

EEN NIEUWE KANS 
Het is zaterdagavond. Vader en moeder gaan een avondje 
uit naar vrienden. Joep, die elf jaar is, mag voor het eerst 
alleen thuisblijven, zonder oppas. Hij voelt zich erg trots 
nu hij baas in huis mag zijn. Hij heeft aan zijn ouders be-
loofd dat hij ten laatste om halftien zal gaan slapen en hij 
heeft zich ook voorgenomen om zich aan die afspraak te 
houden. Maar om negen begint er een film op de televisie. 
Toch nog even kijken. Om halftien is het juist heel erg 
spannend en Joep besluit om toch nog maar even te blij-
ven kijken. Een kwartiertje maar... zo erg is dat toch niet. 
Maar natuurlijk blijft de film spannend. Het kwartier wordt 
een half uur en het halfuur een uur. Om halfelf zit Joep 
nog voor de buis als zijn ouders onverwacht vroeg naar 
huis komen. Excuses helpen niet en met de belofte van 
een straf wordt Joep zonder pardon naar bed gestuurd. 
Joep heeft er spijt van dat hij het vertrouwen van zijn ou-
ders heeft beschaamd en hij wil het graag goedmaken, 
maar hoe??? De enige manier is: bewijzen dat hij zich wel 
aan een afspraak kan houden. Maar dat kan hij alleen 
maar als zijn ouders hem een nieuwe kans geven. Een 
nieuwe kans, een kans tot bekering. 

Wanneer Jezus 
in het evange-
lie zegt: 
"Bekeert u, 
want het Rijk 
der hemelen is 
nabij", dan 
biedt Hij in de 
Naam van zijn 
Vader aan de 
mensen een 
nieuwe kans 

aan. God had de wereld aan de mens toevertrouwd, hen 
de verantwoordelijkheid gegeven over de schepping. Wel 
moest hij zich houden aan enkele afspraken. Maar bij her-
haling heeft de mens het vertrouwen van God beschaamd. 
Elke keer opnieuw heeft hij gezondigd, zich niet aan het 
Verbond met God gehouden. God probeerde van alles om 
de mens op te voeden: goedheid en strengheid. Hij stuur-
de profeten om in zijn naam te spreken. De laatste van 
die profeten was Johannes de Doper. Hij had in Gods 
naam gedreigd met zware straffen, met hel en verdoeme-
nis. Maar ook dat bracht geen oplossing. Johannes werd 
vermoord en zijn stem werd tot zwijgen gebracht. 
En nu, als laatste mogelijkheid, stuurt Hij zijn Zoon, niet 
met dreigementen, maar wel met een belofte: "Het Rijk 
der hemelen is nabij!" Jezus biedt de laatste kans tot be-
kering aan. Door zijn goedheid brengt Hij licht in een 
wereld die verduisterd is door kwaad en zonde. Als de 
mens op dat licht ingaat, kan hij het vertrouwen van God 
terugwinnen. De oproep tot bekering is de laatste kans 
om de weg van de duisternis te verlaten en de weg naar 
het licht in te slaan. Wie Jezus voorbij laat gaan, laat defi-
nitief zijn kans op redding voorbijgaan. 
De eerste leerlingen die door Jezus geroepen werden, 
begrepen dat: Simon Petrus, Andreas, Jacobus en Johan-
nes. Als Jezus hen roept gaan ze Hem achterna, zonder 
nadenken, zonder overleg. Ze volgen het licht om later 
zelf voor vele anderen een licht te worden. Zij geven de 
fakkel door.  
Wat doen wij? Laten wij het licht van Christus schijnen in 
ons hart? Geven wij ook de fakkel van het geloof door 
aan de volgende generaties? Het zou goed zijn als we 
daar eens over zouden nadenken. 
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 22 januari: 3e zondag door het jaar 

11.00u: overleden ouders Creemers-Neijens 

Maandag 23 januari:   

09.00u: voor de eenheid van alle christenen  

Dinsdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en 
kerkleraar  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de slachtoffers van oorlog, natuurgeweld en 
rampen 

Vrijdag 27 januari: H. Angela Merici, maagd 

09.00u: voor kansarme jongeren  

Zondag 29 januari: 4e zondag door het jaar 

11.00u: Mien Mooren-van Rens (C)     

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,- 

Zondag 22 januari: 3e zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Woensdag 25 januari: bekering van de H. apostel Paulus 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen 

Zondag 29 januari: 4e zondag door het jaar 

09.30u: Gest Jrd  Michiel Rulkens en Suzanne Rulkens-
Stassen ~ pastoor Jozef Linssen en familie  

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 21 januari: 3e zondag door het jaar 

19.15u: Kerkkoor St. Martinus 

 Voor de eenheid van alle christenen 

Zondag 29 januari: 4e zondag door het jaar 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

OVERLEDEN 

Op 6 januari overleed in Roermond pater Jos Slabbers 
CSSR. Hij werd 77 jaar. Hij was lid van de congregatie van 
de Redemptoristen en zette zich vele jaren in voor de 
Jongerenkerk Roermond. 

Wij bidden God dat Hij hem mag opnemen in zijn rijk van 
liefde en vragen de Heer om troost voor al degenen die 
achterblijven.  



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 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 
~ Gest Jrd Agnes Verwijlen en overleden familie 
Verwijlen-Beunen  

Zondag 22 januari: 3e zondag door het jaar 

14.00u: Doopsel van Nouvèl Lamain 

Zaterdag 28 januari: 4e 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 21 januari: 3e zondag door het jaar 

18.00u: H. Mis in Stevensweert  

Zaterdag 28 januari: 4e zondag door het jaar 

16.00u: kerkelijk zangkoor met Latijnse zang 

 Voor vrede in Oekraïne  

ALPHA BIJEENKOMSTEN 

Ook in 2023 worden er binnen het 
dekenaat Susteren z.g. "Alpha bij-
eenkomsten" georganiseerd. Door 
samen te eten, samen te praten, 
samen te luisteren wordt er aan 
iedereen de mogelijkheid geboden 
zijn (gelovige) weg door het leven 
te ontdekken. Alles draait om ont-
moeting, uitleg en gesprekken.  

De Alpha-bijeenkomsten starten met een info-avond op 
donderdagavond 23 februari 2023 om 18.30u in 't Stift 
(Salvatorplein 2, Susteren) 

Wat is RK Alpha? 

 Tien eigentijdse bijeenkomsten over de kernpunten 
van het geloof. 

 Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken.  

 Waar gaat het over? 

 Wie is Jezus? Wat is geloven? 

 Hoe kan je bidden? Wat doet de heilige Geest? 

 Hoe lees je de Bijbel? 

 Wat is de Kerk? 

 Hoe kan je als christen leven? 

 Waar ervaar je God? 

Een deelnemer getuigt: "De bijeenkomsten hebben mijn 
ogen geopend: geloven doe je niet alleen." 

Over de hele wereld volgden al 29 miljoen mensen de 
Alpha. 

Want iedereen kan meedoen: gelovig of niet gelovig, jong 
en wat ouder. 

Er is een extra bijeenkomst van één dag in Abdij Lilbosch. 

De bijeenkomsten worden gratis aangeboden, maar een 
vrijwillige bijdrage is altijd welkom. 

Onze Alpha-bijeenkomst begint altijd met een warme 
maaltijd. 

Daarna volgt een inleiding van ongeveer 25 minuten. 

Na de 2e maal koffie/thee is er een uur om met elkaar 
over het thema in gesprek te gaan. 

Meer informatie treft u aan op de 
website: www.rksusteren.nl/
Alphabijeenkomst. 

U kunt zich op die site ook aan-
melden bij of bellen met de fami-
lie Verheggen: tel 046-4492901 

Of maak gebruik van de QR-code: 

http://www.rksusteren.nl/Alphabijeenkomst
http://www.rksusteren.nl/Alphabijeenkomst


ACTIE KERKBALANS: "OKÉ, IK DOE MEE!" 

In de komende weken gaat de 
nationale actie KERKBALANS weer 
van start. Kerkbalans is een geza-
menlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse 
Kerk, de Oudkatholieke Kerk van 
Nederland, en, sinds 2018, de 
Evangelische Broedergemeente. Al 
sinds 1973 werken kerkgenoot-
schappen samen in de Actie Kerk-

balans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofs-
gemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks 
vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een 
financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke 
kerk. 

De kerk krijgt geen subsidie (behalve voor restauratiepro-
jecten van Rijksmonumenten). Het gewone onderhoud van 
het gebouw, de verzekeringen, de energiekosten, maar 
ook het personeel kosten geld. Daarom is er de Actie 
Kerkbalans. 

Hoeveel kerkbijdrage wordt verwacht? 

U bent tot niets verplicht! Elke bijdrage, hoe klein ook, is 
welkom. Wel raden alle kerkgenootschappen in Nederland 
aan 1% van het jaarlijks gezinsinkomen aan de Kerk te 
geven. En dat is natuurlijk voor iedereen anders! 

Wat staat daar tegenover? 

 Wie vier jaar na elkaar voor een bedrag van minimum 
€ 110,- heeft meegedaan aan de Kerkbijdrage, hoeft 
binnen de eigen parochie niet te betalen bij gelegen-
heid van een rouw- of trouwdienst van een inwonend 
gezinslid. (Wie niet meedoet aan de Kerkbijdrage be-
taalt dan € 450,-. (Wie minder dan € 110,- per jaar 
geeft, krijgt een evenredige korting). We hanteren 
hierbij de officiële bedragen zoals die door het Bis-
dom Roermond zijn vastgesteld. 

 Uw Kerkbijdrage kan voor de belasting onder de af-
trekpost "Giften" vallen. De kerken vallen onder de 
ANBI-regeling. 

Hoe kunt u meedoen? 

 Door gebruik te maken van een "periodieke overboe-

king". Hiermee geeft u uw bak een opdracht om 
maandelijks, jaarlijks of per kwartaal een bedrag over 
te boeken naar uw parochie. 

 Door een eenmalige overschrijving van een bedrag op 
het bankrekeningnummer van uw parochie onder ver-
melding van "Kerkbijdrage". 

 Door uw bestaande gewoonte of uw bestaande perio-
dieke overboeking te wijzigen en het bedrag zó aan 
te passen dat u aan de € 110,- (of meer) per jaar 
komt.  

De rekeningnummers van onze parochies:  

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 

Dank  

Aan alle parochianen die al jarenlang trouw meedoen met 
de Kerkbijdrage. Zij zijn oké, want zij doen mee! Wees 
solidair met hen, zodat uw parochie ook in de toekomst 
kan voortbestaan!  

Het Kerkbestuur 

WIJSHEDEN VAN ALBERT EINSTEIN 

 De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet 
vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege 
de mensen die daar niets tegen doen. 

 Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan 
sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer 
sprookjes voor. 

 De angst voor de dood is de meest ongerechtvaardig-

de van alle angsten want er is absoluut geen gevaar 
voor een ongeluk na de dood. 

 Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselij-

ke domheid. Maar van het universum weet ik het nog 
niet helemaal zeker. 

 Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer 
liever een man van waarde te zijn. 

 De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk 

zou gebeuren. 

 In tegenspoed maak je kennis met jezelf. 

 Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en preci-

sie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is 
dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij 
explodeert en alle druklettertjes weer op de grond 
terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van 
het woordenboek. 
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VROUW EN GELOOF 
Vrouwen zij belangrijk! Niet alleen in de maatschappij, 
maar ook in de Kerk. Heel vaak zijn het de vrouwen 
(moeders) die het geloof doorgeven aan hun kinderen. 
Maar hoe doe je dat in 2023? Hoe ga je zelf om met je 
geloof? Wat is dat eigenlijk: geloven? Hoe vind je 
"balans" in je leven? Allemaal thema's waar je als vrouw 
misschien eens over wil nadenken. Hoe gaan andere 
gelovige vrouwen daarmee om?  
Graag informeren we u over "Limburgs Liefste", een digi-
taal tijdschrift voor en door christelijke vrouwen in Lim-
burg. Doel van "Limburgs Liefste" is: ondersteunen, in-
spireren, enthousiasmeren en verbinding tussen katho-
lieke en protestante vrouwen in Limburg teweeg te 
brengen.  
  
Afgelopen week kwam er een nieuwe editie uit van het 
eMagazine met als thema "Balans". 
In het tijdschrift vindt u o.a. een overweging, diverse 
interviews, tips, columns, recepten, en meer. 
Het eMagazine is te lezen via de website: 
www.limburgs-liefste.nl  
Er is ook een Facebook-pagina: 
www.facebook.com/LimburgsLiefste 
 
Enkele getuigenissen in "Limburgs Liefste" over het vin-
den van balans in je leven, tussen God dienen en alle 
drukte van het dagelijkse leven.  

 "Door God op de eerste plaats te zetten: iedere dag 

met Hem beginnen en eindigen door in Zijn woord te 
duiken en te bidden." (Melanie) 

 "Die balans is haast altijd zoek. Maar het is het pro-
ces van het zoeken zelf waarin ik telkens weer op-
nieuw God weet te vinden." (Lionne) 

 "Ik betrek God gewoon bij alles, we wandelen samen 
door het leven! Het ‘moeten’ laat ik achter, ik ‘mag’ 
dienen in alles. Dat geeft me balans!" (Stefanie) 

 "Goed in balans blijven is voor mij een blijvend leer-
proces. Ik leer wel steeds beter wat ik wel en niet 
moet doen om gezond te blijven. Het bewust plannen 
van vrije tijd om stil te worden bij God helpt daar-
bij." (Anna)  

http://www.limburgs-liefste.nl
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