
 1 

Parochieblad voor de parochies: 

H. Michaël-Berg aan de Maas 

H. Martinus-Urmond 

St. Antonius-Urmond 

 

5 augustus t/m 3 september 2017 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 22 augustus  

 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

 

 

 

 

 

ZEVEN SACRAMENTEN: Het Heilig Vormsel (3) 
Op de drempel van de basisschool naar het vervolgonderwijs wordt in onze dagen het Sacrament 

van het Heilig Vormsel  aan de jongens en meisjes aangeboden. Ze staan voor een belangrijke stap 

in hun leven en kunnen daarbij best een handje in de rug gebruiken. De school bereidt hen goed 

voor op de overgang naar het vervolgonderwijs. De ouders leven bezorgd mee met de keuze die 

zoon- of dochterlief zullen maken. Maar ook de geloofsgemeenschap wil in deze dagen de 

jongeren nabij zijn en schept de mogelijkheid het Heilig Vormsel te ontvangen. Het is een stap 

naar volwassenheid. Ook de hulp van de Heilige Geest kan dan ervaren worden als een steun in de 

rug in het verdere leven. Veel ouderen kunnen zich weinig meer herinneren van het Heilig 

Vormsel. In vroegere jaren was het gebruikelijk dat alleen de bisschop het Heilig Vormsel 

toediende. Wanneer de bisschop op vormreis ging, werden alle kinderen, die hun eerste Heilige 

Communie hadden gedaan,  tot en met de kinderen van de hoogste klas van de lagere school, 

samen gebracht in een van de grotere kerken van het dekenaat. Dan werden de kinderen gevormd. 

Vaak waren daar geen ouders of peetouders van de kinderen bij. Het was een gebeuren op een 

gewone dag in de week. Daarom zijn vaak de herinneringen van ouderen aan het H. Vormsel 

vervaagd. 
Zoals de Heilige Geest op het Pinksterfeest de bange leerlingen veranderde in moedige 

verkondigers, zo helpt de Heilige Geest ons ook over dode punten heen en helpt bij moeilijke 

beslissingen. De Heilige Geest drukt op ons Zijn zegel. Het is een geschenk van God. We worden 

er door getekend. Met heilig Chrisma tekent de bisschop of zijn vertegenwoordiger een kruis op 

ons voorhoofd en zegt: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.” 
Het geschenk van God, de heilige Geest, is werkzaam met zijn zevenvoudige gaven: wijsheid, 

inzicht, raad, sterkte, kennis, eerbied en respect voor Gods Naam. Dit geschenk is blijvend. God 

geeft geen geschenken om ze naderhand weer terug te pakken. Hij laat ons nooit vallen. Maar wie 

geschenken ontvangt van God, mag ook uitdelen. Gods Geest werkt in ons om daadwerkelijk 

christen te zijn. Om ons geloven vorm te geven in onze omgang met anderen. Om zichtbaar te 

maken dat we als christenen, Gods medewerkenden, willen leven. 
J.P.Janssen, ass.   

 

Data Vormsel 2017 en 1ste Communie 2018 

Vormsel 2017 alle beginnen om 19.00 uur:   Communie 2018 tijden nog niet bekend 
17-11 in Urmond      13 mei Oud-Stein 
24-11 in Oud-Stein      20 mei Berg aan de Maas 
15-12 in Nieuwdorp      27 mei Nieuwdorp 

Berg aan de Maas        Urmond 
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Dankzegging b.g.v mijn afscheid: 
Op zondag 25 juni j.l. mocht ik afscheid nemen van de parochies van het Cluster Stein-Berg a/d 

Maas-Urmond. Het is een prachtig afscheid geworden. Met een goed gevulde Sint Martinuskerk in 

Oud Urmond en mooie zang van de gezamenlijke kerkkoren en het kinderkoor van Kerensheide. 

De rondrit in de auto van de familie Wiel Janssen was voor mij een complete verrassing. De 

receptie in het MFC van Berg a/d Maas was druk bezocht. Ik zeg iedereen dank voor zijn of haar 

aanwezigheid. Vooral ook voor de mooie woorden van burgemeester Leurs. Dank ook aan alle 

kerkbestuursleden en pastoor Schwillens voor de voorbereiding en het mooie verloop van deze 

heuglijke dag. Na ruim 17 jaar hier gewerkt te hebben, ga ik met een dankbaar gevoel van hier 

naar mijn nieuwe bestemming. Met vertrouwen ga ik aan de slag als kapelaan in het Cluster van 

Helden-Panningen. Ik wens U allen Gods zegen en hopelijk een keer tot ziens. 
      Kapelaan Piet Houben. 

 

PROFIEL VAN EEN PAROCHIE-VRIJWILLIGER (39) 
 Naam, leeftijd en woonplaats? 

Mie Smeijsters-Dassen. 82 jaar ben ik en woon in Stein-Nieuwdorp. 
 Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief? 

In Nieuwdorp. 
 Welke taak vervult U in de parochie? 

Ik zing in het koor sinds 1969 en ik verzorg de bloemstukken in de kerk al 20 jaar. 
 Waarom doet U dat werk? 

Zingen doe ik graag, zolang het nog kan. En ik hou veel van de bloemetjes. 
 Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak? 

Ik heb voldoening van mijn werk. De vriendschap en het samenzijn met mensen. 
 Zijn er ook vervelende kanten aan het werk? 

Niet dat ik weet. Maar je moet wel altijd klaar staan als het nodig is. 
 Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon? 

Dat ik het graag en met plezier doe. En zingen is geweldig. 
 Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak? 

Als U nog wat tijd over hebt, meldt u aan bij het kerkbestuur. Wil je mee zingen, kom 

dandonderdagavond om 20.00 uur in de kerk naar de repetitie of neem contact op met een van de 

leden. U bent zeer welkom. Het werkt ontspannend. 

 

VIRGA JESSE FEESTEN IN HASSELT. 
We kennen in onze streken het gebruik van de Zeven-

jaarlijkse Heiligdomsvaarten. Zo was er in 2014 de 

Heiligdomsvaart in Susteren, Aken en Kornelimunster. In 

2016 waren er de Kroningsfeesten in Tongeren; in 2017 de 

Virga Jessefeesten in Hasselt ;  In 2018 staat de 

Heiligdomsvaart van Maastricht op het programma en Huy 

wordt aangekondigd voor 2019. 

De Virga Jesse feesten kennen in Hasselt vier “ommegangen” 

ter ere van Maria, de Virga Jesse,  op de zondagen 6, 13 en 20 

augustus om 15.00 uur en op dinsdag 15 augustus om 19.30 

uur. Alle informatie vindt U op de website: 

www.virgajessefeesten.be. Via die site ontvangt U ook informatie over het bestellen van 

tribuneplaatsen. In de voorverkoop kosten de plaatsen 12,00 euro; Op de dag van de ommegangen 

zelf: 15,00 euro. De rest van het parcours is vrij toegankelijk.  

 

http://www.virgajessefeesten.be/
http://www.virgajessefeesten.be/
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Kerkdienst op LOS-radio 

 

Zondagmorgen 08:00 uur 

 

Herhaling maandag 09:00 uur 
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EEN ‘DANK-JE-WEL’ VAN DE VASTENACTIE. 
Verschillende parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen-Geleen hebben meegedaan aan de 

Vastenactie en samen geld bij elkaar gebracht om in Mpongwe (Zambia) een school te voorzien 

van de nodige elektriciteit. 
De voorbereidingen om de school aan te sluiten op het elektriciteitsnet zijn nu in volle gang. De 

dichtstbijzijnde mogelijkheid om aan te sluiten op het ZESCO-net ligt op 1200 meter. Wanneer de 

boeren hun maisoogst hebben binnengehaald, kan begonnen worden met het plaatsen van de 

elektriciteitspalen en het aanbrengen van de kabels  naar het net. Deze activiteit wordt betaald 

vanuit het voorschot dat de Vastenactie heeft gegeven. 
In september, wanneer de Vastenactie de totale opbrengst beschikbaar heeft, wordt gestart met het 

aanbrengen van de leidingen in de school. Ook alle andere noodzakelijke 

elektriciteitswerkzaamheden worden dan uitgevoerd, zodat in de toekomst het onderwijs en de 

vorming van jong en oud beter gestalte kan krijgen. 
We ontvingen een dankbrief van de Stichting “Geef kinderen van Mpongwe een Toekomst.” Zij 

blijft het project steunen, ook in de toekomst. Bij deze hebben wij de dank aan U overgebracht. 
De opbrengst van de Vastenactie bedroeg in de parochie Oud-Stein  868,24 euro, in Urmond 

389,01 euro, in Berg 271,60 euro,  en in Nieuwdorp 721,28 euro. Bij deze bedragen zijn ook de 

bijdragen van de parochie Kerensheide opgenomen. Samen hebben we zo 2250,13 euro 

bijgedragen om het leven in Mpongwe leefbaarder te maken en de toekomst daar uit te bouwen. 

Hartelijke dank daarvoor! 

 

Inleveren van H. Misintenties 

Door het vertrek van pastoor Houben is het niet meer mogelijk, om H. Misintenties te deponeren 

in de brievenbus van de pastorie van Berg aan de Maas. Het kerkbestuur heeft onlangs een nieuwe 

brievenbus laten plaatsen naast de deur van de oude kapel bij de kerk, die aan de Kerkstraat 

gelegen is. Deze oude kapel bevindt zich onder het voormalige priesterkoor en het huidige oksaal 

van het gebouw. Daar kunt u een gesloten enveloppe m.v.v. de H. Misintentie en het geldbedrag in 

doen. Ook is het mogelijk om het geldbedrag via de bank over te maken op het volgende 

rekeningnummer 

NL 90 RABO 0105900222 t.n.v. het kerkbestuur. 

Het kerkbestuur van Berg/Urmond 

 

 

 
Misintenties  

 

 

 

ZATERDAG 5 AUGUSTUS:  

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Jrd. Elisabeth Corten echtgenote van Herman 

Deuss en Cor Stuy en zoon Leo 

Jrd. Math Vaessen en ouders Vaessen-

Scheeren 

Anna Wenmaekers (verjaardag) en Wil 

Demandt 
 

ZONDAG 6 AUGUSTUS: 

Gedaanteverandering van de Heer. 

9.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Ria verhoeve 

Jrd. ouders Cosemans-Leers 

Jrd. Paul Bons 

3de Jrd. Jo Cosemans 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 
 

DINSDAG 8 AUGUSTUS: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

Sjaak Larik en overl. fam. leden 

 

VRIJDAG 11 AUGUSTUS:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor het welzijn van onze parochies 

 



 6 

ZATERDAG 12 AUGUSTUS: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Jrd.John Schumans en voor Bettie Steins 

Ouders Schumans-Geraedts 

Harie Steins 

 

ZONDAG 13 AUGUSTUS: 

19de zondag door het Jaar A.  

9.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Millian Uittenhout 

Dames Konings en broer Hubert 
 

DINSDAG 15 AUGUSTUS: 

Maria ten Hemelopneming 

19.00 u H. Martinuskerk 

Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

 
 
 

 

VRIJDAG 18 AUGUSTUS:  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor allen die op vakantie zijn 

 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS: 

Oogstdankmis 

18.00 u H.  Michaëlkerk Berg aan de Maas 

tweede collecte voor onderhoud kerk 

m.m.v. gemengd zangkoor Sursum Corda 

Anna Salden en Jozef Birken,  dochter Bertie 

en schoonzoon Jacques 

Herman Reijans en zonen Ger en John 

Voor alle overledenen van de buurt Soestdijk 

 

ZONDAG 20 AUGUSTUS: 

20ste zondag door het Jaar A.  

9.30 u. H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Lysanne Heutmekers 

Gestichte jrd. echtelieden van Mulken-

Wouters 

 

DINSDAG 22 AUGUSTUS: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS:  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor de zieken in onze parochies 
 

 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS: 

25 Jaar schutterij St. Leendert 

14.30 u H. Martinuskerk Urmond 

 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Zwd.. voor Gerrit Wijnands 

pastoor Frans Bosch 

Tinny Jeurissen-Claessens (verjaardag) 

 

ZONDAG 27 AUGUSTUS: 

21ste zondag door het Jaar A.  

9.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Fred Chorus  

Jrd. Sef van Geldorp 

 

DINSDAG 29 AUGUSTUS: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor hen die eenzaam zijn. 
 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Jrd. Annie Geraeds 

 

ZONDAG 3 SEPTEMBER:  
22ste zondag door het Jaar A.  

9.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Hilda Meulenberg 

Ouders van Mulken-Cosemans 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 

Lambert Gelissen 

 

 

 

Ziekencommunie:  
Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag 

van de maand. Wie hiervoor in aanmerking 

wilt komen kan contact opnemen met  

pastoor Schwillens (tel. 4331328) 

 

Pastoraal team 

Pastoor R. Schwillens 046-4331328 

In spoedgevallen     06-10901080 

Assistent: 

Pastoor J.P. Janssen   046-4331200 

 

 


