Parochienieuws O.L. Vrouw Geboorte Ohé en Laak
POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2
6051 DT Maasbracht
http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/
Rekeningnummers Kerkbestuur: NL48 RABO 0138600260
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: minstens 3 weken van te voren (via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: 25,H. MISSEN IN DE FEDERATIE:
Ohé en Laak: zondag: 11.00u
Stevensweert: zaterdag: 18.00u
Linne: zaterdag: 19.15u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maandag + vrijdag: 09.00u; dinsdag: 19.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensdag: 19.00u (kapel Tergouwen)
DOOPZONDAG: 1e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan - voorbereidingsavond voor de ouders: elke eerste
dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan
LITURGISCHE KALENDER
Zondag 10 maart: 1e zondag van de Vasten
11.00u: kerkkoor met Latijnse zang
Gest Jrd Germaine Thomassen ~ Gest Jrd Hendrik
Hubert Mofers en Elisabeth Omloo ~ Jrd Albert Wenzel, echtgenote Rika en zonen Clark en Raymond ~
Jrd Theo Smeets en alle overledenen van de familie
Smeets
Zondag 17 maart: 2e zondag van de Vasten
11.00u: kerkkoor met Latijnse zang - m.m.v. de harmonie
Gerard Laugs en alle overledenen van de familie
Laugs-Smeitz ~ Jrd Sjra en Corrie Beunen-Knarren
en Sef Beunen ~ Jrd Anna en Mia Knarren ~ Jrd Miel
en Mia Beunen-Maessen

VASTENACTIE 2019
Ieder mens is waardevol!
Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap
tijdens de vastenperiode actie voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen we omdat we geloven dat
ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets
van onze rijkdom kunnen delen. Wij hopen dat dan ooit de
dag komt dat iedereen een goed leven kan leiden. Onze hulp
is dan ook voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht of afkomst.

Thema van het jaar: Schoon water verandert alles
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doorspoelen, koffie of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen

van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid,
opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen
ondervinden namelijk de gevolgen van de waterscrisis. Vastenactie steunt daarom diverse projecten die schoon water dichtbij
mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!
Meer informatie kunt u vinden in de foldertjes die u in de kerk
vindt of op de website van vastenactie:
www.vastenactie.nl.
Vastenactieperiode
Van Aswoensdag 6 maart
2019 tot Paaszaterdag 20
april is het vastentijd. Een
tijd van bezinning. Een tijd
om het met wat minder te
doen. Uw tijd, geld en
aandacht kunt u dan delen
met mensen die uw steun
kunnen gebruiken, of dat
nu ver weg is of juist heel
dichtbij. We steunen in
2019 waterprojecten in
Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Met die projecten willen we zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks.
In de veertigdagentijd kunt
u in bijna alle parochies
van het dekenaat Susteren foldertjes vinden
waarop aanvullende informatie staat over de projecten die door de Stichting Vastenactie zullen
worden ondersteund. Tevens zult u envelopjes vinden waarin u uw bijdrage kunt aanbieden. In sommige parochies worden de folders en de envelopjes
rondgebracht (maar niet meer opgehaald).
Uw bijdrage aan de Vastenactie
Uw bijdrage stellen wij heel erg op prijs. In het kader van de
Vastenactie vragen wij u dus niet alleen om gebed om verbetering voor de leefomstandigheden, maar ook om een financiële
bijdrage die u in een envelop kunt stoppen en voor of na de
heilige Mis in de collectebus kunt stoppen bij de uitgang van de
kerk. Ook zullen er met Halfvasten en met Pasen
"kerkdeurcollectes" gehouden worden voor de Vastenactie.

Wie dat wil (ivm fiscale aftrekbaarheid) kan ook een gift
overmaken op rekeningnummer
NL31 RABO 0130901482 van parochie H. Gertrudis
onder vermelding van "gift Vastenactie 2019".

