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
Zaterdag 14 september: 24e zondag door het jaar
18.00u: kerkkoor met Latijnse zang
Gest Jrd Maria Beunen-Bakkus en Toon Beunen ~
Gest Jrd Peter-Jan Suilen ~ Jrd Harie en Til BeunenBakkus ~ Jrd Nol Bakkus
Zondag 15 september:
11.00u: géén H. Mis ivm openluchtmis bij de Rochuskapel in
Stevensweert
Zondag 22 september: 25e zondag door het jaar
11.00u: Nederlandse H. Mis met kinderkoor
Geen intentie
BIJ HET EVANGELIE VAN 15 SEPTEMBER
(Lucas15, 1-10)
Een Joodse vertelling zegt: Een kleinzoon rent huilend naar
zijn opa. "Het is niet eerlijk", roept hij. "Ik ben met mijn vriendje verstoppertje aan het spelen, en nu heb ik mij zo goed verstopt dat hij me niet meer wil zoeken." Opa krijgt tranen in zijn
ogen. "Zo is het nu ook met God, mijn jongen. God verstopt
zich, en niemand van de mensen wil hem nog zoeken."
Wij zijn allemaal wel eens wat kwijt. Het fietssleuteltje staat
waarschijnlijk met stip boven aan de lijst. Waar ligt dat briefje
met het telefoonnummer? Wie heeft de afstandsbediening?
Het zijn huis-, tuin- en keuken-"kwijtjes". Maar we raken ook
dierbare dingen kwijt. Dat is pijnlijker. Een jongen die zijn
vriendinnetje kwijtraakt, iemand die zijn baan verliest, je vertrouwen kwijtraken. Dat vind je zomaar niet terug, en bij
"gevonden voorwerpen" informeren heeft geen zin. Zoeken is
ons lot. Het is een wezenlijke trek van ons mensenbestaan.
Je zou het zelfs een goddelijke eigenschap kunnen noemen,
want God zoekt ook. Hij
zoekt naar wat verloren
is gegaan. Hij zoekt niet
naar een elfde muntstuk, maar naar het
tiende dat is zoekgeraakt. Hij zoekt niet naar
nog meer schapen,
maar naar dat ene dat is
weggelopen. God wil
niet meer macht of invloed. Hij wil dat alles bij
elkaar is wat bij elkaar
hoort.
"Kijk, nu gaat Hij bij tollenaars en overtreders
van de wet op bezoek. Wat heeft Hij daar te zoeken? Hij zou
beter kunnen omgaan met fatsoenlijke mensen als wij." Het
zijn natuurlijk weer de farizeeën, die kritiek hebben op Jezus
en Hem op de vingers tikken. Wat Jezus daar te zoeken
heeft? Hij zoekt wat de farizeeën zijn kwijtgeraakt. Zij hebben
het geloof verloren dat in Gods ogen iedere mens belangrijk
is. Zij zijn de roeping kwijtgeraakt om mensen die verdwaald

zijn, terug te halen in de kring. Jezus vertrouwt de etiketjes niet
die op mensen geplakt worden. Hij kijkt naar de inhoud en
proeft en ontdekt in tollenaars en zondaars mensen die verlangen naar liefde en waardering. Hij probeert wat verdwaald is,
weer bij de kudde te krijgen.
Pastoor L. Creemers
LIEFDEVOL MET ELKAAR OMGAAN ZOALS GOD MET ONS
LIEFDEVOL OMGAAT
Mensen met een huisdier hebben kennen het. Ouders kennen
het ook. Liefdevol met elkaar
omgaan. Wij beseffen dat een
huisdier niet volkomen is, niet
altijd weet wat van hem verwacht wordt, met name niet in
een omgeving die het huisdier
van nature niet kent, in een woning van mensen. Desondanks
vinden mensen het vaak heel
fijn een huisdier te hebben. Het
heeft zorg nodig en af en toe
vergeving als het niet doet wat
verwacht wordt. Ouders beseffen dat kinderen niet volkomen
zijn. Zij hebben een bepaalde
tijd nodig om op te groeien om
zich in de maatschappij terecht
te vinden. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld niet meteen fietsen,
zij leren het. Soms snel, soms
langzaam. Zij doen ook dingen
die fout zijn in de ogen van ouders. Maar ouders vergeven hen
dan, want zij beminnen hen.
Als wij goed met anderen omgaan die niet volkomen zijn dan
mogen wij beseffen dat God ook goed met ons omgaat. Net
omdat ook wij niet volkomen zijn in de ogen van God. Dat wij
niet volkomen zijn heeft met ons aardse leven van doen. In de
hemel zal dit anders zijn: volkomen. Net als ouders gunt ook
God ons een bepaalde tijd om te leren wat goed is in zijn ogen
en om dit ook daadwerkelijk te doen in het dagelijks leven. Door
ons bezig te houden met hoe God is leren ook wij goed om te
gaan met anderen. Hier op aarde is dus niet alles volkomen.
Het is vaak verdrietig om dit te moeten zien, maar als wij beseffen dat wij op weg zijn naar volkomenheid die wij alleen bij God
kunnen vinden, dan leren wij hiermee om te gaan en iedereen
een kans te geven en hierin, als wij dat kunnen, te ondersteunen.
Zoals mensen met een huisdier vreugde ervaren als het huisdier doet wat wordt verwacht of ouders vreugde ervaren als
kinderen doen wat men van hen verwacht, zo is ook God blij als
wij doen wat goed is in zijn ogen. Die vreugde wens ik jullie en
God.
Kapelaan R. Schreiber

