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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  

ZOUT EN LICHT 

Dat er met de mensen en de wereld op dit ogenblik iets 
fout loopt, weet iedereen. Maar belangrijker dan die vast-
stelling is de vraag: hoe doen we daar iets aan? En dan 
blijken er twee verschillende visies te bestaan. Er zijn 
mensen die zeggen: "Je moet beginnen met nieuwe struc-
turen, nieuwe economische verhoudingen, andere wetten. 
Als dat allemaal in orde is, dan krijg je vanzelf betere 
mensen." Of, met andere woorden: maak van deze aarde 
een paradijs en de mensen worden vanzelf heiligen. De 
tweede visie is heel anders. Het is de visie van Jezus. Hij 
viel de bestaande structuren niet 
aan, maar Hij zei ook niet dat ze 
onaantastbaar zijn. Om de wereld 
te verbeteren, vertrekt Hij niet van 
de structuren, maar van de mens. 
En eigenlijk vertrouwt Hij hem 
enorm veel toe. Hij zegt: "Jullie zijn 
veel meer, veel belangrijker dan je 
zelf denkt." Met twee beelden 
maakt Hij dat duidelijk: met dat van 
het zout en dat van licht. 

Het zout der aarde. De volgeling van Christus is geen zure 
azijn of bijtende peper, maar hij is het zout der aarde. 
Zout had en heeft een grote betekenis in het leven van de 
mensen. Een klein beetje zout geeft smaak aan het eten. 
Zout diende ook om etenswaren te bewaren voor bederf. 
De meesten van u kennen de tijd nog wel dat iedereen 
een gemetselde pekelbak in de kelder had, waarin het 
vlees bewaard werd als er geslacht was. Als wij mensen 
het zout der aarde zijn, dan wil dat zeggen dat wij – ook 
al zijn we maar met weinigen – smaak moeten geven aan 
deze wereld, dat we haar aangenaam en genietbaar moe-

ten maken. Wij hebben de taak onze wereld te bewaren 
voor het bederf van egoïsme en eigengereidheid. Je zou 
zelfs kunnen zeggen: zoals het strooizout op de winterse 
wegen sneeuw en ijs doet smelten, zo moeten wij ervoor 
zorgen dat de kilheid van deze wereld wordt weggeno-
men. "Gij zijt het zout der aarde," zegt Jezus. Maar Hij 
voegt er waarschuwend aan toe: "Maar als het zout zijn 
kracht verliest, waarmee zal met dan zouten? Het deugt 
nergens meer voor, dan om weggeworpen en door de 
mensen vertrapt te worden." Dat wil zeggen: als wij onze 
taak niet vervullen, dan zal Hij ons verwerpen, omdat we 

dan nutteloos zijn voor de op-
bouw van een nieuwe wereld. 

Het tweede beeld is dat van het 
licht der wereld. Het licht verhel-
dert alles wat bestaat; het ver-
drijft de duisternis en geeft aan 
alles glans en schoonheid. Zon-
der licht, zouden wij in een 
kleurloze, donkere wereld leven. 
Licht geeft ook warmte en werkt 
aantrekkelijk. Op een zomer-

avond zie je soms een hele zwerm muggen dansen rond 
het licht van een straatlantaarn. "Gij zijt het licht van de 
wereld". Dat wil zeggen dat wij aan onze wereld glans en 
schoonheid moeten geven, dat wij de duisternis uit de 
harten van onze medemensen moeten verdrijven en 
warmte brengen in hun leven. Als christenen dienen wij 
andere mensen aan te trekken om ook tot het licht te 
komen. Dus: geen valse schaamte of gemaakte nederig-
heid over ons geloof: wij zijn het licht der wereld. Laten 
wij dat licht niet verstoppen! 

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 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   

Maandag 6 februari: HH. Paulus Miki en gezellen, martela-
ren van Japan  

09.00u: voor de Kerk in Azië   

Dinsdag 7 februari:   

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor onze zieken 

Vrijdag 10 februari: H. Scholastica, maagd  

09.00u: voor roepingen  

Zondag 12 februari: 6e zondag door het jaar 

11.00u: Gest Jrd Sjra Meuwissen en Truus Steskens ~ 
Henk en Thea Savelkouls-Sanders (C) ~ Jrd Leo 
Swachten en Mia Swachten-Moors  

OVERLEDEN 

Op 24 januari overleed onze parochiane Doortje Habra-
ken-Albers in het Zorgcentrum Sterrebosch in Thorn. Zij 
werd 91 jaar. Dat zij nu rust en vrede mag vinden in het 
eeuwig leven. We bidden ook om troost voor haar kin-
deren en kleindochter.   

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 5 februari: 5e zondag door het jaar 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Woensdag 8 februari: H. Hieronymus Emiliani; H. Josephina 
Bakhita, maagd 

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen 

Zondag 12 februari: 6e zondag door het jaar 

09.30u: Sjra Leijendeckers en Lie Heijman ~ Jrd Frans 
Gootzen ~ Frans Wilms en Mia Wilms-Roost     

LAAT MIJN WIL ALTIJD DIE VAN U VOLGEN 
Geef mij uw genade, goede Heer,  
laat die met mij zijn en met mij werken, 
zodat ik het met haar tot het einde toe volhoud. 
Geef mij dat ik altijd verlang en wil          
wat voor U het meest aangenaam is en wat Gij het liefste 
ziet.   
Laat uw wil de mijne zijn              
en laat mijn wil altijd die van U volgen   
en er zo goed mogelijk mee overeenstemmen.           
Laat mij één zijn met U in alles wat ik wil en niet wil           
en maak dat ik niet anders kan doen dan wat Gij wel of niet 
wilt. 
Geef mij dat ik alles in de wereld achter me laat     
en dat ik omwille van U graag geminacht word en onbekend 
ben in deze wereld. 
Geef mij boven alles wat ik wens: 

dat ik rust mag vinden      
en in mijn hart vrede mag ervaren in U.               
In U vindt mijn hart de ware vrede; 
Gij zijt mijn enige rustpunt, 
buiten U is alles hard en rusteloos. 
In deze vrede, dat wil zeggen in U, 
het enige, hoogste en eeuwige goed, 
zal ik slapen en rust vinden. 
 
(Thomas a Kempis)  
Thomas a Kempis (1380-1471) was een middeleeuws theoloog 
en mysticus. In de hervormingsbeweging van de Moderne Devo-
tie legde hij grote nadruk op een persoonlijke spirituele band 
met Christus en op de navolging van Christus in het concrete 
leven. Zijn "Imitatio Christi" kreeg een wereldwijde invloed en 
hoort bij de meest vertaalde boeken ter wereld.  
Tekst uit: THOMAS A KEMPIS, De navolging van Christus. Inleiding en 
moderne bewerking door Jacques KOEKKOEK, Utrecht, Kok Boekencen-
trum Uitgevers, 2021, 156 (IV, 15). 



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 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 

Indemans-van de Laar ~ Gest Jrd Sjra Mestrom en 
Lena Mestrom-Niessen ~ Paula Niessen ~ Elisa-
beth Seegers     

Zaterdag 11 februari: 6e 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 4 februari: 5e zondag door het jaar 

18.00u: H. Mis in Stevensweert 

Zaterdag 11 februari: 6e zondag door het jaar 

LITURGISCHE KALENDER 

Zaterdag 4 februari: 5e zondag door het jaar 

19.15u: Dameskoor   

 collecte voor het onderhoud van de kerk  

Voor vrede in de wereld   

Zondag 12 februari: 6e zondag door het jaar 

09.30u: H. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht  

14.00u: Doopsel van Melle Essers 

 

OVERLEDEN 

Op 10 januari overleed in 
Zorgcentrum "de Maartens-
hof" onze parochiane May de 
Jong-van de Kruijs. May werd 
94 jaar. We bidden voor haar 
zielenrust. Voor de kinderen, 
kleinkinderen en achterklein-
kinderen vragen we om de 
troost van ons geloof dat zegt 
dat er eeuwig leven is voor 
hen die hun vertrouwen op 
God stellen. 

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,- 

16.00u: kerkelijk zangkoor met Nederlandse zang 

 Gest Jrd Lieke Damen-Beunen en Harie Damen   



VRIENDELIJK LICHT 

Op 31-jarige leeftijd (hij was toen nog lid van de Angli-
caanse kerk) ondernam de latere Kardinaal – en inmiddels 
heiligveklaarde – John Henry Newman (1801-1890) van-
uit Rome een reis naar Sicilië. De vrienden die hem verge-
zelden op zijn toch naar het Zuiden, besloten terug te 
keren naar Engeland. Hijzelf wilde iets langer genieten 
van de schoonheid van het eiland. Tijdens zijn verblijf in 
Castro Giovanni werd hij doodziek. Deze situatie was de 
aanleiding tot een fundamentele Godservaring, waarop hij 
later herhaaldelijk zou terugkomen. Het was de ervaring 
van een God die de mens ook in het lijden niet loslaat. Op 
de terugweg had hij een lang oponthoud in Palermo, waar 
hij moest wachten op een schip dat sinaasappelen naar 
Frankrijk vervoerde en waarop hij kon meevaren. In de 
straat van Bonifacio werd het zeilschip een week door 
windstilte opgehouden. Op een nacht liep Newman heen 
en weer op het dek. Aan de mast was een bescheiden 
lamp opgehangen, een lichtje dat slechts enkele tientallen 
meter door de duisternis priemde, zo totaal anders de het 
verblindende licht van de zon. Dit vormde de aanleiding 
tot het schrijven van zijn bekendste gedicht "Lead, kindly 
light". 

Leid me, vriendelijk Licht,  
door het duister om mij heen, 
Wijs Gij de weg! 
De nacht is donker, en ik ben ver van huis. 
Wijs Gij de weg! 
Richt Gij mijn schreden.  
Neen, ik vraag U niet de horizon te zien. 
Eén stap is mij genoeg. 
  
Zo was ik niet altijd,  
noch vroeg ik U de goede weg. 
Ik koos en zag het zo graag zelf;  
maar nu: wijs Gij de weg! 
Ik hield van schittering.  
Spijts al mijn vrees dreef mij de trots. 
Gedenk die jaren niet! 
 
Zo lang waart Gij mijn heil.  
Nu toont Gij mij wel voorts de weg. 
Door hei en ven, langs rots en vloed,  
tot weer de morgen gloort 
en mij 't gelaat der eng'len tegenlacht, 
een wijl ontgaan, maar altijd zo geliefd. 
Het zwakke licht is het licht van het geweten waarmee 
Gods voorzienigheid ons door de donkere nacht van dit 
aardse bestaan loodst. Het vormt een contrast met het 
verblindende licht van de zon. Het verlangen naar dit felle 
licht, dat bij iedere mens aanwezig is, is de bekoring om 
alles te kennen zoals God de dingen kent, is de bekoring 
om je leven tot het einde toe zelf te plannen, zelf te regis-

seren. Newman is te-
vreden met het be-
scheiden, vriendelijke 
licht van het geweten: 
"ik vraag U niet de 
horizon te zien."  

Veel mensen tot op de 
dag van vandaag heb-
ben zich in deze erva-
ring herkend. De con-
frontatie met het lijden 
en de bereidheid om 

hierin de tegenstrijdige lijkende zorg van God te onder-
kennen, horen tot de voorwaarden die het geloof moge-
lijk maken. Alleen vanuit een dergelijke houding hebben 
wij immers toegang tot het geheim van Gods tedere zorg 
voor iedere mens. 

Pastoor L. Creemers  

PRIESTER SCHRIJFT BOEK OVER  
GENOCIDE EN VERZOENING IN RWANDA 
Marcel Uwineza s.j., die zijn familie voor zijn eigen ogen 
vermoord zag worden, blikt terug maar blikt ook vooruit 
naar de toekomst van Rwanda. 
De Rwandese jezuïet en theoloog Marcel Uwineza buigt 
zich in zijn boek "Risen from the Ashes" (Uit de as verre-
zen) over de genocide van 1994. Hij was toen nauwelijks 
14 jaar toen naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's 
(ongeveer 70% van de totale bevolking) en gematigde 
Hutu's in nauwelijks 100 dagen werden vermoord. Zijn 
vader, moeder, twee broers en een zuster werden voor 
zijn ogen vermoord. Later trad hij in bij de jezuïeten. In 
zijn boek getuigt hij hoe in de loop van de jaren in het 
reine kwam met die tragische gebeurtenissen. Hij slaagde 
er zelfs in om de moordenaar van zijn broer en zus op 
het spoor te komen en met hem in gesprek te gaan. "Hij 
heeft mij toen om vergiffenis gevraagd."  
Pater Uwineza is verbonden aan de Universitaire Instelling 
voor Theologie in Nairobi (Kenia), waar hij onder meer 
antropologie, genocidestudies en ethiek doceert. Hij ge-
tuigt dat hij de gebeurtenissen van toen in zijn boek 
vooral met een theologische en spirituele blik wil benade-
ren, en vooral met de ogen van vergevingsgezindheid en 
verzoening. Er zijn verschillende redenen waarom hij het 
boek heeft geschreven. "De belangrijkste zijn de diepe 
wonden die de genocide in zijn land heeft nagelaten. Ik 
heb later de kans gekregen om bij de jezuïeten te stude-
ren. Mee daardoor groeide het verlangen om op een be-
tekenisvolle en rationele, misschien onbevooroordeelde 
manier terug te kijken op mijn leven, op een manier waar-
op ook andere mensen er iets aan hebben. Ik heb dit 
boek geschreven om een stem te geven aan zoveel men-
sen die zijn overleden, die vandaag niet meer kunnen 
praten. Ik geef een stem aan zoveel mensen die zo lang 
geen stem hebben gehad."  
Volgens de auteur is het bewaren van de herinnering aan 
de overledenen van groot belang voor het proces van 
vergeving en verzoening. Maar het land is volgens hem 
ook een atelier om vrede en vergevingsgezindheid op-
nieuw vorm te geven in de harten van mensen. Hij is er-
van overtuigd dat ook de voor sommigen controversiële 
Gacaca-rechtbanken mensen opnieuw met elkaar in ge-
sprek hebben gebracht. In het laatste hoofdstuk reikt hij 
nog enkele spirituele en theologische reflecties aan over 
vergeving en hoop. 
Bron: Aci Africa en kerknet.be  


