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Parochieblad voor de parochies: 

H. Michaël-Berg aan de Maas 

H. Martinus-Urmond 

St. Antonius-Urmond 

 

30 september t/m 5 november 2017 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 24 okt.  

 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Website:  www.rkkerkenstein.nl 

 

 

 

 

 

ZEVEN  SACRAMENTEN: Verzoening en vergeving  (5) 

 

Hoe blij kun je zijn, wanneer je vergeving krijgt! Uit mijn kindertijd herinner ik me de spanning 

die je voelde, als je iets had uitgespookt, dat je van je ouders niet mocht. Er waren van die dingen, 

die echt spannend waren (vuurtje stoken, belletje trekken) , maar waarvan je wist dat je nooit het 

akkoord van je ouders kreeg. Als het dan toch bekend werd, dan kon ik rekenen op een 

donderpreek en straf. Je wist dat je iets deed dat niet goed was, en daarom aanvaardde je ook de 

straf die volgde. Als de vrede dan weer getekend was, voelde je je blij en opgelucht. 

Ons gevoel ten aanzien van dingen die niet goed zijn, is wat op de helling gegaan. We horen vaker 

zeggen: “Wat voor kwaad doe ik eigenlijk?”. Alsof ons leven, ons doen en laten, vlekkeloos zijn. 

Wie dat denkt geeft,  - naar mijn idee -,  een vertekend beeld van zichzelf. Wat goed is in ons 

handelen, mogen we terecht goed noemen. Met recht en reden. Maar het kwaad dat zich ook in ons 

leven afspeelt, hoeven we niet te verdoezelen. Het is er. Ontegenzeglijk. 

Als ons geweten goed gevormd is, voelen we ook de last van het kwaad. Ook de last van het eigen 

kwaad. Je kunt gebukt gaan onder gevoelens van schuld door datgene wat je verkeerd gedaan hebt 

in je leven. Het perspectief van de toekomst, het zicht op geluk,  wordt er door vertroebeld. Het 

staat echte ontmoetingen van hart tot hart in de weg als een barrière. Er blijft altijd iets aan je 

knagen als er geen vergeving is geweest. 

Vergeving wordt ons aangeboden in het Sacrament van Vergeving en Verzoening. We kunnen ons 

kwaad opbiechten en oprecht schuld belijden, in de wetenschap dat God zich met ons verzoent. Hij 

laat de last van de schuld niet op onze schouders drukken, als wij van onze kant door de knieën 

willen gaan en onze fouten erkennen. Hij schenkt vergeving, die ons, - in Zijn Naam -,  door de 

priester wordt aangezegd. “Ik ontsla U van alle zonden in de Naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest”. Niet in zijn eigen naam kan de priester het kwaad vergeven, maar in Gods Naam.  

Er wordt wel van ons verwacht, dat wij zo goed mogelijk het kwaad herstellen en dat we inzet 

tonen om wat krom was, weer recht te buigen. Daarom legt de priester een penitentie op, om te 

tonen dat je echt probeert te werken aan het herstel. Werken aan het herstel van de liefde tot God 

en tot je naaste, die je tekort hebt gedaan. 

Het kan opluchten! Hoe blij kun je zijn, wanneer je vergeving krijgt en met een schone lei verder 

kunt leven! 

 

          J.P.Janssen, pr. 

Berg aan de Maas        Urmond 
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PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER   (41) 

 Naam, leeftijd en woonplaats? 
Arnoldien Schepers, ik woon in Kerensheide. 

 Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief? 
Ik ben actief in de parochie Nieuwdorp, waar ik ook als kind naar school ging. Na mijn opleiding 

was ik leidster bij het meisjesjeugdwerk in Nieuwdorp. 

 Welke taak vervult U in de parochie? 
Ik ben lector en ik ben ook actief bij de jaarlijkse Pinkstermarkt. 

 Waarom doet U dat werk? 
Ik heb een band met de parochie en met de kerk. Mijn ouders waren daarin een voorbeeld. Mijn 

vader is vele jaren koster geweest in Nieuwdorp. 

 Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak? 
Ik vind het mooi om iets te doen voor de parochie. 

 Zijn er ook vervelende kanten aan het werk? 
Vervelende kanten zijn er voor mij niet. 

 Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon? 
Ik vind het een verrijking en actief meedoen geeft mij een goed gevoel. 

 Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak? 
Er is altijd een tekort aan vrijwilligers, dus denk er eens over om ook mee te doen.  

 

GESPREKSAVONDEN  VOOR  ONZE  PAROCHIES. 
Ook dit jaar staan er weer een aantal gespreksavonden gepland voor onze parochies. Dit jaar 

hebben we er voor gekozen met elkaar in gesprek te gaan over twee belangrijke periodes in ons 

kerkelijk jaar:  De Advent  en  de  Goede Week. De eerste vier gesprekken over de Advent vinden 

plaats op de volgende woensdagen: 

25 oktober; 8 november; 29 november en 13 december. 

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur. 

De plaats van samenkomst is dit jaar het Buurtcentrum Nieuwdorp (voorheen Don Boscoschool) 

aan de Bergènkenstraat nr. 1. 

In het voorjaar worden er drie bijeenkomsten gehouden over de Goede Week. 

Voor deelname graag aanmelden: 

Parochiekantoor, de Halstraat 36, tel. 046-4331674 h.martinusstein@kpnmail.nl 

(Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 11.00 uur) 

Pastoor R. Schwillens, Heisteeg 66, tel. 046-4331328 pastoorschwillens@gmail.com 

Pastoor J.P.Janssen,  Eburonenstraat 14, tel.046-4331200 janssen.janpieter@gmail.com 

 

“IK HEB NIEMAND DIE MIJ KAN HELPEN.” 
Dit is helaas een opmerking die je de laatste tijd vaker hoort en die we 

liever niet willen horen. De vrijwilligers van onze Stichting HiP WM 

zijn er om aan deze dringende hulpvraag invulling te geven. 

HiP is een stichting die in samenwerking met de kerken invulling 

probeert te geven aan de diaconale taak van de kerk. Mensen met weinig financiële middelen en 

weinig sociale contacten worden geholpen met kortdurende laagdrempelige; te denken valt hierbij 

o.a. aan een bezoekje brengen, iemand begeleiden naar het ziekenhuis of huisarts, een boodschap 

doen of bv. een klusje in huis. Iedereen wordt geholpen, los van religie, overtuiging, afkomst e.d. 

en de hulp is gratis. Ook in de parochies van Stein en Berg-Urmond is HiP actief. 

Voor hulpvragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met bovengenoemd 

telefoonnummer of met Elly Janssens (046-4337167 of 06-52328282). 

Ben Ketelslegers; Plaatscoördinator Stichting HiP WM bketelslegers@kpnplanet.nl 

06-53979331 

mailto:pastoorschwillens@gmail.com
mailto:janssen.janpieter@gmail.com
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WERELDMISSIEDAG: AANDACHT VOOR DE JONGE KERKEN. 

KERKDEURCOLLECTE IN HET WEEKEND VAN 21-22 OKTOBER. 
Het is een goed gebruik om ieder jaar in de maand oktober 

aandacht te hebben voor de Jonge Kerken in de Derde 

Wereld. Wereldmissiedag heeft een lange traditie in ons 

kerkelijk leven. Ook dit jaar staat de schijnwerper weer 

gericht op een van de jonge kerken in Afrika. We vragen 

aandacht voor Burkino Faso. Een land dat bijna 7 keer zo 

groot als Nederland is en waar 18 miljoen mensen wonen. Het land ligt helemaal ingesloten door 

andere landen aan de zuidkant van de Sahara, gedeeltelijk in de Sahelstrook, die geplaagd wordt 

door ernstige droogte. Van de bevolking is 15% christen. In 1984 veranderde het land van naam: 

Opper-Volta werd Burkino Faso. Die naam betekent: land van de oprechte mensen. Je kunt je 

afvragen of die naam de werkelijkheid weergeeft, of dat het streven erop gericht moet zijn die 

naam met ere te dragen. 

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Het grootste deel van de bevolking leeft van 

de landbouw, maar de opbrengst van het land is schraal, deels door de klimaatveranderingen en 

door de grote droogte in de Sahelzone. 

Er zijn drie grote problemen, waar de katholieke kerk aan wil werken om de kwaliteit het leven te 

verbeteren: 1. Gedwongen huwelijken tegengaan. 2. Hekserij uitbannen. 3. Jongeren uit de 

goudmijnen halen, om ze een goede scholing te bieden. 

Gedwongen huwelijken. Het is heel gebruikelijk dat meisjes uitgehuwelijkt worden. Meer dan de 

helft van de meisjes wordt voor hun 18e uitgehuwelijkt en is al heel jong moeder. Dat betekent het 

einde van de mogelijkheid om naar school te gaan. Steeds meer meisjes verzetten zich daar tegen. 

Ze vluchten en vinden, - als het nodig is -, onderdak in kloosters bij de zusters of in gezinnen van 

catechisten. Voor hun opvang is dringend geld nodig. 

Hekserij. Er is een opvangcentrum in Ouagadougou waar 245 vrouwen wonen die uit hun dorp 

verdreven zijn of gevlucht omdat ze van hekserij worden beschuldigd. Wanneer er iets 

onverklaarbaars gebeurt in een dorp, wijst men al gauw een oudere vrouw of een weduwe aan als 

de oorzaak van het kwaad. Ze worden van hekserij beschuldigd. Uit pure noodzaak nemen ze de 

vlucht en worden opgevangen bij de zusters. Daar werken de vrouwen mee aan het spinnen van 

katoen, het maken van zeep en verbouwen er groenten om in hun levensonderhoud te voorzien. 

Jongeren uit de mijnen. Omdat hun toekomst onzeker is en er weinig ontwikkelingsmogelijkheden 

zijn om een menswaardig leven op te bouwen, beproeven de jongeren hun geluk in illegale 

mijnbouw. In de hoop een goudvondst te doen, graven ze schachten en gangen, die 

levensgevaarlijk zijn. Twee jonge priesters proberen de jongeren te motiveren hun gevaarlijke 

werk te stoppen en te kiezen voor scholing en daardoor voor betere toekomstmogelijkheden. 

De jonge kerk van Burkina Faso blijft niet langs de kant staan. Met onze hulp kunnen zij verder 

helpen. Help mee door uw gave in het weekend van 21 – 22 oktober bij de kerkdeurcollecte. 

Uw bijdrage kan ook naar:  NL 65 INGB 0000 0015 66 t.n.v Missio, Pauselijke Missiewerken, 

Den Haag. 

 

Seniorendag 2017 

Op 1 oktober 2017 organiseert Stichting Seniorendag Stein weer haar jaarlijkse ouderendag.  

Dit evenement wordt gehouden in de lokaties Merode Stein en het MFC in Berg a/d Maas. 

Een keur van artiesten zullen optreden o.a. buutekampioen Fer Naus,LVK winnaars De Geliende 

en de Steierische Harmonika Freunden. Iedere bezoeker ontvangt een gratis consumptiepenning en 

in de pauze  gratis een kop koffie/thee met een stuk vlaai. 

De toegang is gratis. De aanvangstijd is 14.00 uur. 

Beleefd Uitnodigend, Stichting Seniorendag Stein. 
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Kerkdienst op LOS-radio 

 

Zondagmorgen 08:00 uur 

 

Herhaling maandag 09:00 uur 
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We gedenken onze dierbare overledene: 

Niek Knops, Bronstraat 9, Born, 84 jaar 

 

Opdat hij moge rusten in Gods vrede. Amen. 

 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 

Jayden Pfeifer, zoon van Jimmy Pfeifer en Simone Janssen 

Nora Thompson, dochter van Wesley Thompson en Joni Bonnier  

Nowi van de Nobelen, dochter van Freek van de Nobelen en Sade Bax 

 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 

 

 
Misintenties  

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER:  

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor alle slachtoffers door natuurgeweld 
 

ZONDAG 1 OKTOBER:  
26ste zondag door het Jaar A.  

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. zangkoor St. Martinus  

Lector: Fred Chorus 

Gestichte jrd. ouders van Mulken-Leers 

Ouders van Mulken-Cosemans 

Ouders Hermans-Bougie 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 

Lambert Gelissen 

Voor alle leden, in het bijzonder de jubilarissen, 

overleden leden en zieke familieleden van het 

Kerkelijk zangkoor St. Martinus 

 

DINSDAG 3 OKTOBER: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 
 

VRIJDAG 6 OKTOBER:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor onze missionarissen 

 

ZATERDAG 7 OKTOBER: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Ignatius Horrichs, Gré Vaessen en zoon Paul 

Jrd. Paula de Welf en t.i.v.Theo Janssen 

Jrd. Mia Kurvers en t.i.v.Piet Heuts 

Jrd. Fien de Welf-de la Haye en Armand de Welf 

 

ZONDAG 8 OKTOBER: 

27ste zondag door het Jaar A.  

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. zangkoor St. Martinus  

Lector: Millian Uittenhout 

Fam. Gelissen-Kurvers 

Voor alle leden, in het bijzonder de jubilarissen, 

overleden leden en/of hun partner van 

“Stammtisch Z-Boys” bij gelegenheid van hun 

40-jarig bestaansfeest 
 

DINSDAG 10 OKTOBER: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

VRIJDAG 13 OKTOBER:  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Ouders Zef Vraets en Angeline Montulet 

Ouders Peter Jaspers en Greetje Salden 

Voor ouders die een kind verloren hebben 

 

ZATERDAG 14 OKTOBER: 

18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

m.m.v. zangkoor Sursum Corda. 

Bij gelegenheid naamfeest voor Gerrit Wijnands 

Jrd. To Verheijen -Ubachs en Wil Verheijen 

 

ZONDAG 15 OKTOBER: 

28ste zondag door het Jaar A.  

09.30 u. H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. zangkoor St. Martinus  

Lector: Lysanne Heutmekers 

Frans van Mulken en overl. fam. leden 

 

DINSDAG 17 OKTOBER: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 
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VRIJDAG 20 OKTOBER:  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor alle vrijwilligers van de parochie 

 

ZATERDAG 21 OKTOBER:  

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

2de collecte voor onderhoud van de kerk 

Jrd. Huub Jeurissen en t.i.v. Tiny Jeurissen- 

Claessens 

Jrd. John Pfeiffer echtgenote van Annie Strijkers 

en t.i.v. ouders Strijkers-Vaessen en ouders 

Pfeiffer-Schoutrop 

Jrd. Ouders Gène Mertens en Mia Lemmens 

Ouders Lei Jetten en Mia Jetten -Snijders 

 

ZONDAG 22 OKTOBER: 

29ste zondag door het Jaar A.  

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. zangkoor St. Martinus  

Lector: Marie-Jose Penders 

Ouders Demandt-Wagemans, zoon en 

schoondochter  
 

DINSDAG 24 OKTOBER: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 
 

VRIJDAG 27 OKTOBER:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor vrede in de wereld 
 

ZATERDAG 28 OKTOBER: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Jrd. Bèr Beurskens en Nellij van Dongen 

Jrd Annie Paulus-Scheeren en t.i.v.Herman 

Paulus en zoon Ralpf. 

Jrd. Bella Hoffmans-Heutmekers 

 

ZONDAG 29 OKTOBER: 

30ste zondag door het Jaar A.  

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Allerheiligen 

m.m.v. zangkoor St. Martinus  

Lector: Fred Chorus 

Marthe en Leo Claessens-Hendrix 

Tiny Demandt-Janssen 

 

DINSDAG 31 OKTOBER: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

 

VRIJDAG 3 NOVEMBER:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor de intenties van alle zieke mede 

parochianen. 
 

ZATERDAG 4 NOVEMBER: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

m.m.v. zangkoor Sursum Corda 

Voor verdraagzaamheid onder alle volkeren 

 

ZONDAG 5 NOVEMBER: 

31ste zondag door het Jaar A.  

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Ria Verhoeve 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 

Gerrit Verhaeg 

 

13.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Allerzielenlof 

m.m.v. zangkoor St. Martinus  

Lector: Fred Chorus 

 

 

15.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Allerzielenlof. 

m.m.v. zangkoor Sursum Corda 

 

 

Ziekencommunie:  
Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van 

de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

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 
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Parochies: 

H.Michaël, Berg a/d Maas 

Misintenties kunt U opgeven bij Margriet 

Simons, Achter de  Hegge 10, Berg a/ d Maas 

Telefoonnr 046-4234568. U kunt ook gebruik 

maken van het formulier. Dit formulier vindt U 

achter in de kerk in een enveloppe. Hier kunt U 

uw misintentie noteren en het verschuldigde 

bedrag erbij voegen. Vervolgens kunt U de 

enveloppe afgeven in de sacristie (voor of na 

elke heilige Mis) ofwel op de collecteschaal 

leggen. Het geldbedrag kunt u ook overmaken 

op rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22 

 

 

H. Martinus en St. Antonius, Urmond. 

Misintenties kunt U opgeven in de sacristie van 

de H. Martinuskerk, Sint Maartenstraat 1, de 1e  

dinsdag van de maand van 18.00-19.00 uur  

U kunt ook gebruik maken van het formulier. 

Dit formulier vindt U achter in de kerk in een 

enveloppe. Hier kunt U uw misintentie noteren 

en het verschuldigde bedrag erbij voegen. 

Vervolgens kunt U de enveloppe afgeven in de 

sacristie (voor of na elke heilige Mis) ofwel op 

de collecteschaal leggen. 

Het geldbedrag kunt u ook overmaken op 

rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72 

 

 

Tarieven geldende voor het cluster Berg - 

Urmond: 

€   10 H. Mis door de week 

€   25 H. Mis in het weekend 

€   25 Zeswekendienst 

€ 400 Begrafenismis (minus de kerkbijdrage van 

4 jaar) 

€ 400 Crematoriumdienst 

€   50 Begeleiding crematorium 

€   35 Avondwake 

€ 400 Huwelijksmis 

€ 200 Jubileummis 

€ 250 (10 jaar) € 500 (20 jaar) Stichting 

weekenddienst 

€ 100 (10 jaar) € 200 (20 jaar) Stichting dienst 

door de week 

 

Overzicht reguliere H. Missen Cluster Groot 

Stein. 

Zaterdag: 18.00: H.Michaël-Berg aan de 

Maas 

19.15: O.L.V.Hulp der Christenen - 

Nieuwdorp 

Zondag: 09.30: HH.Martinus en Antonius 

van Padua – Urmond 

11.00: H.Martinus – Stein 

Maandag: 09.00: O.L.V. Hulp der Christenen 

- Nieuwdorp 

Dinsdag: 19.00: HH.Martinus en Antonius van 

Padua-Urmond 

Woensdag: 19.00: H.Martinus - Stein 

Donderdag: 10.30: Urmonderhof 

15.00: Moutheuvel 

Vrijdag: 18.30: H.Michaël-Berg aan de Maas 

De tijdstippen voor H. Missen in het cluster 

kunnen op christelijke feestdagen en door 

parochiële omstandigheden afwijken. 

 

Doopsel 

Aanmelden voor het doopsel van uw kind is 

mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, dinsdag, woensdag 

en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. 

Telefoonnummer 046-4331674  

of via email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

Dopen en doopvoorbereiding 
Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de 

ouders van de dopelingen een keer samen om 

zich voor te bereiden op de plechtigheid van het 

H. Doopsel. De bijeenkomst wordt gehouden 

iedere eerste dinsdag van de maand in het 

parochiekantoor van Stein, Halstraat 36 en 

begint om 20.00 uur. 

 

Doopweekenden in het Cluster Stein-Berg-

Urmond: 

1ste zondag van de maand in Berg a/d Maas.  

2de zondag van de maand in Oud Stein.  

3de zondag van de maand in Nieuwdorp 

4de zondag van de maand in Urmond. 

 


