Parochieblad voor de parochies:
H. Michaël-Berg aan de Maas
H. Martinus-Urmond
St. Antonius-Urmond
zaterdag 1 augustus t/m zondag 30 augustus 2020
Misintenties en berichten voor vermelding in het
volgende parochieblad opgeven vóór 18 augustus

Berg aan de Maas

Urmond

Website: www.rkkerkenstein.nl
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl

WIJZIGING OPGEVEN MISINTENTIES
H. Michaël, Berg a/d Maas
Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas,
tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op
onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. U
kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt U
uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in de
sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen
H. Martinus en St. Antonius, Urmond.
Per 1 augustus 2020 kunt u de misintenties opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor
Stein. Dit is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. In de maand augustus
is op woensdagen het kantoor gesloten. Het telefoonnummer is: 046-4331674 of email:
h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer:
H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72

DE HEILIGE CORONA
Het is niet ongebruikelijk dat mensen – in tijden van nood –
zoeken naar bescherming van heiligen. In de dagen van de
Corona crisis werd de Heilige Corona aangeroepen, terwijl ze
voor die tijd bij maar heel weinig mensen bekend was. Ze leefde
in de tweede eeuw in Egypte en werd daar door marteling om het
leven gebracht, omdat zij een andere martelaar – Victor –
aanmoedigde trouw aan het evangelie te blijven. In sommige
plaatsen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk wordt zij aangeroepen
wanneer er een ziekte onder het vee dreigt.
Dat zij nu in deze dagen naar voren wordt gebracht heeft meer te
maken met haar naam dan met haar geschiedenis als noodheilige.
Haar relieken worden bewaard in de Dom van Aken.
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OVER ONZE HEILIGEN (7) SINT ROCHUS (16 AUGUSTUS)
Sint Rochus is ook een heilige die men aanroept in tijden van nood. Met name in tijden dat er pest
heerste.
Hij werd in het Franse Montpellier geboren in 1295 als zoon van welgestelde ouders. Beide ouders
stierven op jonge leeftijd. Als 20-jarige verdeelde hij zijn erfenis onder de armen en vertrok in
1317 als pelgrim naar Rome.
Veel van de afbeeldingen van de heilige Rochus laten hem ook zien als pelgrim. Hij heeft dan de
pelgrimsstaf in de hand, draagt de pelgrimsmantel en op zijn hoed de Sint Jacobsschelp, als teken
van pelgrimage. Onderweg naar Rome verpleegt hij de zieken en helpt bij de verzorging van
pestlijders. Omdat de pest een besmettelijke ziekte is, moesten de lijders aan die ziekte
afgezonderd blijven, leven in lockdown!
Het was een groot teken van naastenliefde dat er mensen waren, die zich hun lot aantrokken en
voor hen zorgden.
Rochus wordt zelf ook getroffen door die besmettelijk ziekte en het vrome verhaal wil dat hij door
een engel – terwijl hij in afzondering verbleef –genezen werd.
Dat gebeurde op de terugreis naar Montpellier.
In de stad teruggekeerd werd hij door zijn oom aangeklaagd wegens spionage en belandde in de
gevangenis. Daar overleed hij in 1327.
Na zijn dood verscheen er een lichtende engel aan de hemel, die verkondigde dat ieder die Sint
Rochus aanriep van de pest genezen werd.
Wanneer je afbeeldingen van Sint Rochus ziet, zoals in de St. Martinuskerk van Oud-Stein, toont
hij een wonde op zijn been. Daarmee geeft hij aan dat hij
besmet was geraakt met de pest, maar ook dat hij genezen
was.
De corona crisis laat ons aanvoelen wat een besmettelijke
ziekte in onze dagen en onder ons mensen te weeg brengt.
Voor ons een heel bijzondere, soms angstige, ervaring. Een
ervaring die ons uitnodigde om ervoor te bidden dat we
gevrijwaard blijven van de ziekte. We bidden met elkaar dat
degenen die ziek geworden waren mogen genezen en
voorspoedig herstellen.
U kunt zich voorstellen dat in de dagen van de pest of andere
ziekten mensen ook kracht zochten in het gebed en de
voorspraak van de heiligen vroegen. Sint Rochus is een van
de 14 noodhelpers, een van de 6 pestheiligen.
Dat zijn beeltenis in een van onze kerken staat, laat zien dat
er ook in onze omgeving tot hem gebeden werd en wordt om
bescherming. Bescherming als we onze gezondheid bedreigd
voelen.
J.P.Janssen, pr.ass.

SERVICECENTRUM VOLONTARIO
Stichting Volontario Stein zet alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat vrijwilligers in Stein op
gepaste manier gewaardeerd kunnen worden. Hoe deze waardering er dit jaar gaat uitzien is nog
onduidelijk. Het servicecentrum in het Maaslandcentrum te Elsloo blijft tot 1 september gesloten.
Natuurlijk blijft de stichting wel bereikbaar via info@volontariostein.nl en te volgen op
www.volontariostein.nl of via facebook /stichtingvolontario.
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MIVA KERKDEUR- COLLECTE WEEKEND 29-30 AUGUSTUS.
Het laatste weekend van augustus wordt er een Kerkdeur-collecte gehouden voor de MIVA. Deze
Missie Verkeersmiddelen Actie werd 85 jaar geleden in het leven geroepen om de werkers in de
Missie te helpen met goed vervoer. Voor de ene missionaris is dat een motorfiets, voor een ander
een jeep, voor een derde een boot met buitenboordmotor.
Dit jaar wordt onze bijdrage gevraagd voor de aanschaf van een ambulance voor Anwar, die in de
vluchtelingenkampen van Bangladesh werkt.
In 2017 werden door een conflict meer dan één miljoen Rohingya verdreven uit Myanmar en
700.000 van deze vluchtelingen zijn terecht gekomen in vluchtelingenkampen in Bangladesh.
Terug naar Myanmar kunnen ze niet. Verder Bangladesh in, mogen ze niet. Veel mannen zijn
vermoord, vrouwen verkracht en hun huizen platgebrand. Het spreekt voor zich dat de situatie van
de vluchtelingen schrijnend is. Anwar wil proberen het leed van deze mensen te verzachten. Daar
zet hij zich dag en nacht voorin. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te
voorzien van medische zorg. Met onze hulp is het mogelijk Anwar te helpen en de aanschaf van
een ambulance mogelijk te maken.
We zullen hem niet in de steek laten en door onze gave ondersteunen dankzij de MIVA.
15 AUGUSTUS MARIA TEN HEMELOPNEMING.
Midden in de oogstmaand augustus vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming. De
ouderen onder ons herinneren zich dat deze dag een vrije dag was, die gevierd werd als zondag.
Helaas is dat niet meer zo en moesten we die vrije dag inleveren. Maar dat wil niet zeggen dat we
Maria vergeten.
We willen haar op deze dag toch heel bijzonder in ons midden plaatsen.
Thuis wellicht met een kaarsje of een extra bloem bij haar beeld.
In ons hart met een bijzonder extra gebed.
Het zou fijn zijn als U op deze dag ook de rozenkrans wil bidden.
Gewoon thuis of misschien in een kapel van Maria in de buurt.
Gewoon even de tijd nemen en aandacht schenken aan onze hemelse Moeder.
Maria,
over de hele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizenden namen geprezen,
maar of men U Ivoren Toren noemt of Gouden Huis,
vóór alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom in mijn huis, in mijn leven.
Laat mij bij alles wat ik doe eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt
onder het kruis van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.
(Toon Hermans)
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)
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COLLECTANTEN GEZOCHT
KWF Kankerbestrijding zoekt voor afdeling Urmond Oost collectanten.
Eén op drie Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding financiert kankeronderzoek en
ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te maken, zamelen we zoveel mogelijk geld in. Lijkt het je
leuk om in september mee te collecteren? Hoe meer mensen er meedoen hoe meer geld er
beschikbaar komt voor kankeronderzoek.
De collecte vindt plaats van 31 augustus t/m 4 september 2020.
U kunt zich aanmelden via vrijwilligers@kwf.nl ofwel telefonisch naar M.Uittenhout-Meulenberg,
tel. 046-4260895
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KEUKENRENOVATIE:
KEUKENRENOVATIE:
KEUKENRENOVATIE:
Uw
keuken
weer
als nieuw!
Uw
keuken
weer
als nieuw!
Uwpersoonlijk
keuken
weer als ni
Wij geven
en
deskundig advies bij u thuis
U krijgt 5 jaar volledige
garantie
Wij renoveren alle merken
keukens
Inbouwapparatuur van o.a.
ATAG • BOSCH • SIEMENS •
MIELE
Verkoop van nieuwe keukens
Ron Bours
Diverse werkbladen, fronten
Ron Bours, Urmond
046 850 21 36
en 8502136
apparatuur
Bel ons voor een offerte bij u thuis
Ron Bours,
Urmond
(046)
- 06-50628951
Bel06
ons voor
een
offerte
bij
u
thuis
506 289 51
(046) 8502136 - 06-50628951

Bel ons voor een offerte bij u thuis
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Ron Bours, Urmo
(046) 8502136 - 06-50

We gedenken onze dierbare overledenen:
Annie Verhaeg-Schoonbroodt,
Linaertsstraat 159, Geleen, 87 jaar
Herman Strijkers,
Schoorweg 5, Berg a/d Maas, 80 jaar

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 15 AUGUSTUS
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZONDAG 16 AUGUSTUS
20 zondag door het jaar
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond
Lector: Lysanne Heutmekers
Jo Cosemans en overleden familie
ste

Dat ze mogen rusten in Gods vrede. Amen.

DINSDAG 18 AUGUSTUS.
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Misintenties

VRIJDAG 21 AUGUSTUS
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

ZATERDAG 1 AUGUSTUS
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

ZATERDAG 22 AUGUSTUS
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

ZONDAG 2 AUGUSTUS
18 zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria verhoeve
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden
echtgenoot

ZONDAG 23 AUGUSTUS
21 zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. ouders van Mulken-Leers
Jrd. Zef van Geldorp echtgenoot van Lies
Donders
Jrd. ouders van Mulken-Wouters (stichting)

de

DINSDAG 4 AUGUSTUS
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 7 AUGUSTUS
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 8 AUGUSTUS
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Elisabeth (Setje) Corten en ter intentie van
echtgenoten Herman Deuss en Cor Stuy en ter
intentie van zoon Leo Deuss
ZONDAG 9 AUGUSTUS
19 zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Jose Penders
Jrd. Paul Bons
de

DINSDAG 11 AUGUSTUS
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Sjaak Larik en overleden familieleden
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DINSDAG 25 AUGUSTUS
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Piet Vaasen
VRIJDAG 28 AUGUSTUS
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 29 AUGUSTUS
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Pastoor Frans Bosch (stichting)
Ter gelegenheid van de verjaardag van Annie
Hamers-Knoors echtgenote van Jos Hamers
Ter gelegenheid van de verjaardag van Antje
Bouts en ter intentie van echtgenoot Sjang Bouts
ZONDAG 30 AUGUSTUS
22 zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
ste

