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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  

OPDRACHT VAN DE HEER – MARIA LICHTMIS 
Naar het gebruik van de oude kerk van Jeruzalem herden-
ken wij op deze dag hoe het kind Jezus, overeenkomstig 
het voorschrift van de Joodse wet, veertig dagen na zijn 
geboorte aan God werd opgedragen in de tempel. Bij zijn 
opdracht wordt het kind van Maria door Simeon in de 
tempel erkend als het Heil dat God heeft bereid voor de 
volken en als een Licht dat voor de heidenen straalt. Daar-
om is deze dag in de eerste plaats een feest des Heren (in 
de traditie van de oosterse kerken Ontmoeting van de 
Heer genaamd) en vervolgens pas een Mariafeest. Dien-
overeenkomstig is de benaming "Purificatio" of "Reiniging" 
van María in de nieuwe kalender vervallen.  

De Nederlandse naam Maria Lichtmis herinnert aan de 
lichtprocessie, die als een hulde aan Maria werd gezien, 
maar die volgens de liturgie van deze dag de zin heeft 
van onze opgang naar het huis van God waar wij de Heer 
ontmoeten bij het breken van het brood, voordat Hij we-

derkomt in heerlijkheid. 
Kerkgang – een wijdverbreid misverstand  
Oudere mensen herinneren het zich wellicht nog: onge-
veer negen dagen na de bevalling, soms ook langer daar-
na, ging de moeder naar de kerk voor de "kerkgang" om 
daar "gereinigd" te worden. Dit "reingen" werd vaak ver-
keerd verstaan, alsof het ter wereld brengen van een kind 
en de seksuele gemeenschap negen maanden daarvoor 
iets "vies" zouden zijn geweest. Het tegendeel is waar. 
Door het ter wereld brengen van een kind had de moeder 
deelgenomen aan het scheppingswerk van God door een 
nieuwe mens te baren. Daardoor was zij opgenomen in 
een "heilig" gebeuren. Maar nu moest zij teruggebracht 
worden naar de gewone "profane" wereld, zodat ze weer 
kon deelnemen aan het dagdagelijkse leven van de ge-
meenschap. Je zou het kunnen vergelijken met een kelk 
die op het einde van de H. Mis "gereinigd", 
"gepurificeerd" wordt. Ook die kelk is niet vies. Integen-
deel: zij heeft het Allerheiligste bevat: het Bloed van 
Christus. Het reinigen van de kelk gebeurt opdat de kos-
ter – na de H. Mis – de kelk weer gewoon in de kluis kan 
opbergen. Het reinigen betekent dus: het terugbrengen 
van een "heilige" toestand naar een "gewone" toestand.   
Bij de "kerkgang" gebeurde dus iets soortgelijks. De pas-
bevallen vrouw bezocht voor de eerste keer weer de kerk, 
vaak vergezeld door een buurvrouw. Ze werd achter in de 
kerk afgehaald door de pastoor die haar naar voor in de 
kerk bracht, terwijl zij de stola van de pastoor vasthield. 
Er werd een gebed uitgesproken en de vrouw werd geze-
gend met wijwater. Ze ontving een kaars die ze daarna, 
met een smeekbede voor gezondheid en voorspoed, ont-
stak bij het Maria-altaar bij wijze van toewijding aan de 
Moeder van Jezus. 
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 29 januari: 4e zondag door het jaar 

11.00u: Mien Mooren-van Rens (C)     

Maandag 30 januari:    

09.00u: voor vluchtelingen en daklozen    

Dinsdag 31 januari: H. Johannes Bosco, priester   

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor kansarme jongeren 

Donderdag 2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel – 
Maria Lichtmis 

19.00u: H. Mis met kaarsenzegening  

 Voor onze zieken 

Na de H. Mis: Blasiuszegen 

Vrijdag 3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar 

09.00u: H. Mis met Blasiuszegen 

 Ter ere van het H. Hart van Jezus  

Zondag 5 februari: 5e zondag door het jaar 

11.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk 

 Gest Jrd Josephine Hermans en overledenen van 
de familie ~ Dinie Brugman-Cybulski   

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 29 januari: 4e zondag door het jaar 

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

Woensdag 1 februari:  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen 

Donderdag 2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel 
– Maria Lichtmis 

19.00u: H. Mis met kaarsenzegening in de kerk van Maas-
bracht  

 Na de H. Mis: Blasiuszegen 

Zondag 5 februari: 5e zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

3 FEBRUARI: H. BLASIUS  
Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen 
die lijden aan keelaandoeningen. Binnen de katholieke 
Kerk wordt in veel parochies op of rond 3 februari na de H. 
Mis de Blasiuszegen gegeven, waarbij de priester twee 
kaarsen kruiselings voor iemands keel houdt en een zegen 
uitspreekt.  
De heilige Blasius was in de vroege kerk bisschop in Arme-
nië. Rond het jaar 300 werd hij gevangengezet, gemarteld 
en onthoofd (316). Dat wij hem nu nog kennen, heeft voor-
al te maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn ge-
vangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag 
een wanhopige vrouw met haar zoontje op de armen bij 
Blasius kwam. De jongen was de verstikkingsdood nabij, 
omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius 
raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. 

Tijdens zijn gevangenschap kreeg Blasius bezoek van een 
vrouw die hem eten en kaarsen aanbood. Vooral door het 
voorval met de visgraat is hij de geschiedenis in gegaan 
als de heilige die aange-
roepen wordt tegen keel-
aandoeningen. Daaruit 
ontstond in de 13e eeuw 
het gebruik van de Blasi-
uszegen. Deze zegen met 
twee gekruiste kaarsen 
voor de borst wordt nog 
steeds op of rond 3 fe-
bruari in veel parochie-
kerken in Limburg aan de 
gelovigen gegeven. 



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 28 januari: 4e zondag door het jaar 

16.00u: H. Mis in Ohé en Laak  

Donderdag 2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel 
– Maria Lichtmis 

19.00u: H. Mis met kaarsenzegening in de kerk van 
Maasbracht - Na de H. Mis: Blasiuszegen 

Zaterdag 4 februari: 5e zondag door het jaar 

18.00u: Dameskoor 

 collecte voor het onderhoud van de kerk  

Arnold Dirks en Lena Dirks-Francot ~ Harrie Evers, 
Anna Indemans, Jozef Indemans, Catharina Inde-
mans-van de Laar ~ Gest Jrd Sjra Mestrom en Lena 
Mestrom-Niessen ~ Paula Niessen ~ Elisabeth See-
gers     

DDOPSEL 

Op 22 januari werd Nouvèl Lamain van de Nieuwendijk 
door het sacrament van het Doopsel aangenomen als kind 
van God en opgenomen in onze Kerkgemeenschap. Van 
harte welkom! Wij feliciteren de ouders en vragen voor hen 
de gaven van wijsheid, geloof en liefde om hun kind een 
gelovige opvoeding te geven. 

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 28 januari: 4e zondag door het jaar 

16.00u: kerkelijk zangkoor met Latijnse zang 

 Voor vrede in Oekraïne  

Donderdag 2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel 

– Maria Lichtmis 

19.00u: H. Mis met kaarsenzegening in de kerk van 
Maasbracht - Na de H. Mis: Blasiuszegen 

Zaterdag 4 februari: 5e zondag door het jaar 

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 29 januari: 4e zondag door het jaar 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

Donderdag 2 februari: Maria Lichtmis 

19.00u: H. Mis met kaarsenzegening in de kerk van Maas-
bracht - Na de H. Mis: Blasiuszegen 

Zaterdag 4 februari: 5e zondag door het jaar 

19.15u: Dameskoor  -  collecte voor het onderhoud van de 
kerk  

Voor vrede in de wereld   

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,- 



1 OP 7 CHRISTENEN WERELDWIJD WORDT VERVOLGD 
In 2022 werden wereldwijd 5.621 christenen gedood, dat 
is gemiddeld meer dan 15 per dag. 
"Open Doors" heeft voor de 30e keer een "Ranglijst Chris-
tenvervolging" gepubliceerd, die de evolutie van de ver-
volging van christenen wereldwijd in kaart probeert te 
brengen om op die manier betrouwbare trends te detec-
teren. De nieuwe cijfers maken duidelijk dat er wereldwijd 
360 miljoen christenen worden vervolgd, belet worden 
om hun geloof te beleven of ernstig worden gediscrimi-
neerd. In 76 landen is er sprake van ernstige vervolging. 
De vijftig landen bovenaan de ranglijst nemen de vervol-
ging van 312 miljoen christenen voor hun rekening. 

1 op 7 christenen wordt ernstig blootgesteld  
aan vervolging of discriminatie vanwege hun geloof;  

1 op de 5 leeft in Afrika,  
2 op de 5 in Azië  

en 1 op de 15 in Latijns-Amerika.  
(Open Doors) 

In 2022 werden 5.621 christenen vermoord, tegenover 
5.898 een jaar eerder. 4.542 christenen worden vastge-
houden omwille van hun geloof (waarvan 1.750 in India), 
tegen 4.277 in 2021. In 2022 was er een opvallende 
stijging van het aantal ontvoeringen van christenen 
(5.259 tegenover 3.829, waarvan 4.726 in Nigeria al-
leen). Anderzijds werden vorig jaar 2.110 kerken geslo-
ten, vernield of aangevallen (waarvan bijna de helft in Chi-
na). Dat is aanzienlijk minder dan een jaar eerder 
(5.110).  

De stijging van het aantal autoritaire regimes  
en het groeiende nationalisme  

resulteren ook in een toegenomen geloofsvervolging. 
Volgens Open Doors is het aantal landen waar christenen 
vervolgd worden niet alleen toegenomen, maar is ook de 
intensiteit van de vervolging zelf feller geworden. De ngo 
waarschuwt voor de sterke toename van het islamitische 
extremisme in Afrika. Nadat de eerste plaats een jaar aan 
Afghanistan werd afgestaan, staat Noord-Korea opnieuw 
helemaal bovenaan in de Ranglijst Christenvervol-
ging. Alleen al het bezit van een Bijbel is er strafbaar. In 
China tracht de overheid de verschillende geloofsgemeen-
schappen almaar sterker in haar greep te krijgen, terwijl 
er in India een sterke toename is van het hindoenationa-
lisme dat gepaard gaat met een groeiend aantal aanvallen 
tegen religieuze en etnische minderheden. Bovendien zijn 
er in 13 Indiase deelstaten antibekeringswetten goedge-
keurd die vaak worden misbruikt voor de vervolging van 
christenen en andere religieuze minderheden, 
zegt woordvoerder Wimco Ester van Open Doors. Nigeria 
staat op eenzame hoogte wat betreft het aantal vermoor-
de, ontvoerde en verkrachte christenen. Jihadistische 
groepen lijken vaak vrij spel te hebben in het noorden 
van het land, met een toenemend aantal incidenten in de 
zogenaamde "middle belt" en zelfs zuidelijke gebieden 
met een overwegend christelijke bevolking.  
De ngo betreurt de aanhoudende uittocht van christenen 
uit het Midden-Oosten, in de nasleep van de oorlogen in 
Irak en Syrië. Wimco Ester: "De kerken daar lijken er niet 
in te slagen de wonden te helen. Jongeren voelen zich 
geïntimideerd en zien geen toekomst meer voor zichzelf 
in hun land en zelfs in de hele regio. Al zijn er ook verha-
len van hoop en christenen die hun land bewust niet wil-
len verlaten." 
Bron: Kerknet.be en Open Doors  
 
 

DE ZALIGSPREKINGEN (Matteüs 5, 1-12a) 
Wanneer ouders iets 
belangrijks tegen hun 
kinderen willen vertel-
len, dan doen ze dat 
niet zomaar tussen de 
soep en de aardappe-
len, maar ze kiezen er 
een plaats voor waar-
van ze denken dat die 
de ideale sfeer schept 
om rustig te kunnen 
praten.  

Hetzelfde deed Jezus toen Hij aan zijn leerlingen en aan 
allen die zijn boodschap wilden horen een samenvatting 
wilde geven van heel zijn leer. Hij ging een berg op. In de 
Bijbel is de berg altijd een plaats waar men dichter bij 
God is, waar men soms zijn nabijheid tastbaar kan erva-
ren. De lange redevoering die Jezus op deze berg hield, 
noemen we de "Bergrede".  
Aan het begin van deze Bergrede staan "de acht zalighe-
den". Het woordje "zaligheden" zal ons wellicht een beet-
je vreemd in de oren klinken of zelfs wereldvreemd over-
komen. En inderdaad, wat Jezus zegt is eigenlijk wereld-
vreemd: "Zalig de armen van geest, want aan hen behoort 
het Rijk der hemelen; zalig de zuiveren van hart, want zij 
zullen God zien, enz..." Hebben wij aan deze woorden van 
Christus nog een boodschap? Het klinkt immers zo an-
ders, zo tegengesteld aan de waarden die in onze wereld 
belangrijk zijn: rijkdom, geld, plezier, een gemakkelijk 
leventje, geleerd zijn, macht en aanzien. 
We kunnen in elk geval gerust zijn: de Joden die Jezus' 
woorden voor het eerst hoorden, vonden ze ook merk-
waardig en levensvreemd. Want ook voor hen waren rijk-
dom, welvaart en materieel geluk een teken dat ze bij 
God op een goed blaadje stonden. Rijkdom, zo dachten 
ze, was een teken dat Gods zegen op je rustte. Armoede, 
treurigheid, honger en dorst werden daarentegen gezien 
als een vloek, als een straf van God.  
Jezus is het daar niet mee eens. Hij prijst net de armen 
zalig. De armen (of zoals er in de vertaling staat: de ar-
men van geest) zijn de mensen die in een juiste verhou-
ding staan ten opzichte van God. Wie arm is, is afhanke-
lijk van anderen; hij kan niets onder de anderen. Heel zijn 
hoop op een betere toekomst is op de anderen gesteld. 
Zonder hen is hij klein, hulpeloos en nietig. Wie in de 
Bijbelse betekenis arm is in de geest, is iemand die weet 
dat hij alles moet krijgen van God, dat hij zonder God 
niets kan, niet is en niets heeft.  
Eigenlijk is iedereen arm ten opzichte van God. Maar niet 
iedereen erkent dat, niet iedereen wil dat toegeven. Er 
zijn mensen die zich tegenover God gedragen als gelij-
ken, als wezens die Hem niet nodig hebben, die hun le-
ventje leiden zonder zich iets van Hem aan te trekken. 
Dat zijn de "rijken" van het evangelie, de mensen van wie 
Jezus zegt dat het voor hen moeilijker is in het Rijk der 
hemelen te komen dan voor een kameel om door het oog 
van een naald te kruipen. 
Tegenover die rijken staan de armen van geest: de men-
sen die hun juiste plaats tegenover hun Schepper kennen 
en erkennen. Zij weten dat zij voor God niets anders zijn 
dan een druppel water aan de emmer, dan een stofje op 
de weegschaal. Uit zichzelf zijn ze niets... maar ze ver-
wachten alles van God. Deze mensen zijn "zalig" in Jezus' 
ogen. Aan hen behoort het Rijk der hemelen.  
Pastoor L. Creemers  
 



AL DAT GEFLADDER! 
We proberen van ons leven voortdurend een feest te ma-
ken, maar dat gaat niet. Dat is de uitwendige orde. Maar 
er is ook de inwendige, de geestelijke pelgrimstocht. Dit 
is lastig voor moderne mensen omdat we zoveel prikkels 
krijgen. Van alle kanten worden we bestormd; we verzui-
pen in de informatie. De grote uitdaging is het stichten 
van een inwendige orde, door geestelijke helderheid en 
door het maken van geestelijke keuzes… 

Weet je wat een verschrikkelijk begrip is? Shoppen. Er zijn 
er die shoppen in religie, in vrouwen, in alles. Ik geloof 
sterk in helderheid door eenvoud. Andere godsdiensten 
doorgronden is interessant als ze mij kunnen helpen in 
het dieper maken van mijn eigen godsdienst. Andere 
vrouwen zijn interessant als ze de relatie met mijn eigen 
vrouw helderder en rijker maken. Maar al dat gefladder, 
dat is gevaarlijk. Geestelijke hygiëne heeft altijd te maken 
met de zaken op een rijtje zetten: waar ben ik mee bezig? 
Helderheid veronderstelt keuzes. Kiezen voor één vrouw, 
voor één gedachtegoed, maar wel zoveel mogelijk verrijkt 
met wat daar rond ligt, niet met oogkleppen op. Mijn zorg 
is dat we geen keuzes meer hoeven te maken, want we 
hoeven maar te pakken, te shoppen. We moeten ophou-
den met te geloven dat we alles kunnen hebben. 

(Prof. Jacques Claes, geciteerd in tijdschrift "Het teken", 
jan. 1999) 

ACTIE KERKBALANS 
Binnenkort ontvangen on-
ze parochianen weer een 
brief van het kerkbestuur 
met de vraag om mee te 
doen aan de actie Kerkba-
lans. Ook in de media 
wordt daar in de komende 
tijd aandacht aan besteed. 
De actie Kerkbalans doet 

een beroep op alle gelovigen om hun eigen kerk financi-
eel te steunen door een kerkbijdrage. Die bijdrage is niet 
alleen nodig om de parochie draaiende te houden. Ze is 
ook een belangrijk teken dat men solidair wil zijn met de 
geloofsgemeenschap waar men deel van uitmaakt. Chris-
ten ben je niet alleen, maar samen. Samen zijn we kin-
deren van dezelfde Vader. Samen dragen we dezelfde 
naam. Samen maken we gebruik van de kerk voor droeve 
of blijde vieringen. Samen dragen we ook de verantwoor-
delijkheid dat dit in de toekomst mogelijk zal blijven. 
Daarom: lees de brief van het kerkbestuur als die eerst-
daags in de bus valt en steun de actie kerkbalans. Steun 
uw eigen parochie en zorg ervoor dat ze ook in de toe-
komst voor u kan blijven werken. 

IN DE KERK GEEF JE OM ELKAAR 

GEEF 

Dit is de kern van het christendom: om elkaar geven, el-
kaar liefhebben. Aan mensen van wie je houdt, geef je wat 
ze nodig hebben. Het geven is nog belangrijker dan de 
nood die je ermee oplost, omdat het een teken is van 
daadwerkelijke liefde.  

OM ELKAAR 

Wat je aan de Kerk ter beschikking stelt, komt aan jezelf 
en aan anderen ten goede. Onze onderlinge solidariteit 
als gelovigen heeft zijn basis in Gods liefde voor de men-
sen die ons tot kinderen van God maakt.  

DRAAG BIJ AAN 

Door uw bijdrage 
stelt u de paro-
chie en de kerk in 
staat al haar ta-
ken optimaal te 
vervullen. De Kerk 
– dat is: wij sa-
men – trekt zich 
het lot van de 
mensen aan. Niet 
alleen geestelijk, 
maar waar nodig 
ook materieel. De 
Kerk is gezonden 
om de Blijde 
Boodschap te verkondigen en te vieren. Daarnaast heeft 
de kerk een diaconale taak. Vanaf het begin heeft ze op 
de bres gestaan voor de armen, de mensen in nood, de 
zieken en de mensen die alleen zijn. 

KERK ZIJN 

De Kerk is de liefdesgemeenschap die ontstond rondom 
de prediking van Jezus. Waar we met elkaar zijn Woord 
overwegen, in praktijk brengen en proberen Hem na te 
volgen, zijn we samen Kerk. Dat is al het begin van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het komende Rijk van 
gerechtigheid en vrede. Daarvoor geven en je daaraan 
overgeven, is bijdragen aan kerk-zijn. 

Zonder inkomsten, geen kerk 

UW WOORD AANHOREN 
 
Heer, uw woord aanhoren,  
het overwegen en in praktijk brengen…     
De leerling, die zijn huis wil bouwen op de 
rots, moet die weg gaan,         
maar die weg zit vol valkuilen… 
Geef mij, Heer, een hart dat luistert,   
dat zich toevertrouwt aan uw Woord      
en dag en nacht erbij verwijlt. 
Gaandeweg zal ik het Woord in mijn geest laten 
wonen en het mijn dagelijks werk laten door-
dringen. 
In de kleine en grote stormen van het bestaan   
zal dat Woord een licht zijn op mijn pad, 
een altijd vaste ankerplaats         
wanneer alles gaat wankelen. 
Ja, Heer, Gij zijt gezegend om uw Kerk,  
want ze verlicht de diepe zin van uw Woord      
door de stoet van al die getuigen,          
die steunden op de overlevering.             
Uw Kerk helpt ons om het Woord te overwegen     
in de stilte van ons hart.               
Stap voor stap wordt uw Woord 
dan in ons menszijn vlees en bloed. 
 
(Christine Florence) 


