
 1 

Parochieblad voor de parochies: 

H. Michaël-Berg aan de Maas 

H. Martinus-Urmond 

St. Antonius-Urmond 

 
zaterdag 5 januari t/m zondag 3 februari 2019 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 22 januari 

 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Website:  www.rkkerkenstein.nl 

 

 

 

 

HET KERKELIJK JAAR…(10) PINKSTEREN 

De negen-en-veertigste dag na Pasen wordt Pinksteren gevierd. Daarmee wordt de Paastijd afge-

sloten. Het is de keuze voor symboliek. In de bijbel is het getal “zeven” het getal van de grote 

volledigheid, van een afgerond geheel: zeven dagen van de week, zeven dagen van de Schepping, 

zeven gaven van de heilige Geest, zeven werken van barmhartigheid, zeven sacramenten. Zeven 

maal zeven is daar nog een versterking van. De verkondiging door Jezus is afgerond. Nu moeten 

de volgelingen in praktijk brengen wat Hij hen heeft voorgeleefd. Na de Hemelvaart van Jezus 

blijven de apostelen, samen met Maria, biddend bij elkaar om de komst van de helper, de Heilige 

Geest af te wachten. Die gave van de Heilige Geest was door Jezus beloofd bij Zijn afscheid van 

de leerlingen. Op het Pinksterfeest wordt die gave ook werkelijkheid. De bange apostelen raken in 

vuur en vlam. Zij gooien de deuren en ramen open van hun verblijfplaats en treden naar buiten om 

het goede nieuws van Jezus, Zijn Blijde Boodschap, uit te dragen. En het effect blijft niet uit. Zo 

lezen we in de Handelingen van de Apostelen. In Jeruzalem zijn vele pelgrims aanwezig, die naar 

de Heilige Stad gekomen zijn en ofschoon ze afkomstig zijn uit alle windstreken, verstaan ze de 

boodschap die de Apostelen brengen. Ze worden aangesproken in hun eigen taal. En het enthou-

siasme van de Apostelen nemen zij over. Ook vele mensen in Jeruzalem worden geraakt door 

datgene wat de Apostelen uitdragen: “Jezus is gekruisigd en gestorven. Maar Hij is ook verrezen 

en ten hemel opgenomen. Daar zal Hij voor ons een voorspreker zijn. “ Het is de Geest die de 

leerlingen in vuur en vlam zet. Het enthousiasme van het begin keert bij hen terug. In de tijd dat zij 

met Jezus rondtrokken hebben zij de effecten gezien van een leven in dienst van God. Ze hebben 

gezien dat leven op die manier weldoende is. Dat de liefde zoveel kracht geeft. Dat elkaar liefheb-

ben de wereld laat veranderen in Gods Koninkrijk. 

Maar hun enthousiasme heeft een flinke knauw gekregen wanneer Jezus gevangen wordt genomen 

en als een misdadiger ter dood wordt gebracht. En zij laten Hem in de steek, bang dat hen 

hetzelfde lot te wachten staat, omdat ze Zijn volgelingen zijn. 

Het is de Geest die hen opnieuw enthousiast maakt en zij breken uit. Ze houden niet meer voor 

zichzelf wat ze ten diepste met Jezus ervaren hebben. Zij voelen de kracht die de Geest schenkt om 

de weg van Jezus te gaan. Wij hebben die Geest ook ontvangen bij ons H. Vormsel. De Geest geeft 

kracht om uit de eigen schulp te komen en moedig als christen te leven. Ook aan ieder van ons 

wordt die kracht gegeven. 

J.P.Janssen, ass.  

Berg aan de Maas Urmond 
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BIJ HET BEGIN VAN EEN NIEUW JAAR… 
We vinden het vanzelfsprekend aan het begin van een nieuw kalenderjaar elkaar het beste toe te wensen voor 

dat nieuwe jaar. Genoeg goede dagen en voldoende geluk en gezondheid wensen we elkaar toe. Het is een 

fijn gebruik en het is een eigentijdse vertaling van wat men elkaar van oudsher toewenste: “Veel heil en 

zegen!”  Heil geeft aan dat je de ander genoeg heilzame en helende dagen toewenst. Heilzaam omdat het 

aangeeft dat we de gebrokenheid in ons menselijk leven willen voorkomen, en helend om de eventuele 

breuken te herstellen. En zegen wordt gewenst! Zegenen wil zeggen dat je iemand het allerbeste toewenst. 

Dat willen we ook van harte doen aan het begin van het nieuwe jaar. Gods zegen: het allerbeste wat je maar 

wensen kunt. Gebruikelijk is ook dat je aan het begin van het nieuwe jaar voornemens maakt. Goede 

voornemens, die je probeert dit nieuwe jaar in vervulling te laten gaan. Stoppen met roken, minder alcohol, 

meer tijd besteden aan elkaar, aandacht hebben voor anderen, staan vaak op het lijstje van goede 

voornemens. 

Mogen we er voor het nieuwe jaar eentje aan toevoegen? Het voornemen om aan het gelovige leven wat 

meer aandacht te schenken. De oppervlakkigheid afzwakken en meer aandacht hebben voor gebed, voor 

naastenliefde, voor het samen-vieren in de kerk. Eigenlijk meer aandacht en tijd te hebben voor God en voor 

Zijn bedoelingen met ons menselijk leven. Dat is een prachtig voornemen en de vervulling van dat 

voornemen zal ongetwijfeld heil en zegen brengen ! 

Een zalig Nieuwjaar U allen toegewenst ! 

Kerkbesturen en pastores van de samenwerkende parochies Stein-Urmond-Berg aan de Maas 

 

MARTINUSKERK URMOND POETSEN 

Woensdag 9 januari zal de kerk weer een poetsbeurt krijgen. 

Iedereen is van harte welkom vanaf 9.00 uur. Voor koffie en vlaai is na afloop gezorgd. 
 

GEBEDSDIENST IN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID. 

In de maand januari wordt ieder jaar “de Week van gebed voor de Eenheid van alle Christenen” 

gehouden. Deze week is van 20 tot en met 27 januari 2019. Verleden jaar waren we te gast in de 

Protestantse Kerk van Urmond om samen te bidden om de eenheid te versterken en elkaar te 

ontmoeten. Nu willen wij U van harte uitnodigen voor de Oecumenische Gebedsdienst op dinsdag 

22 januari om 19.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen in Stein-Nieuwdorp. 

Naast de katholieke christenen van onze samenwerkende parochies zijn ook de christenen van de 

Protestantse Gemeente Beek-Urmond-Geleen van harte welkom. Naast pastoor Schwillens zal 

dominee Prins ons voorgaan in gebed. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten bij een kop koffie of thee. U bent van harte welkom. 

 

‘GEEN VREDE ZONDER VERTROUWEN’ 

“De politiek moet ten dienste staan van de vrede.” Dat is de centrale oproep van paus Franciscus in 

zijn boodschap voor de Werelddag van de Vrede. Deze wordt elk jaar op Nieuwjaarsdag 

gehouden. Paus Franciscus schrijft dan – net als zijn voorgangers – een boodschap, waarin hij het 

thema vrede centraal stelt. 

 

Dit jaar onderstreept hij daarin de noodzaak dat politiek en politici in dienst moeten staan van de 

vrede. "Iedere burger draagt politieke verantwoordelijkheid,” aldus de paus, “maar zeker zij die het 

mandaat hebben gekregen om hun land te besturen en mensen te beschermen.” 

 

Volgens de paus kan er geen vrede zijn zonder wederzijds vertrouwen. De eerste voorwaarde 

daarvoor is respect voor een gegeven woord. Politieke betrokkenheid noemt hij een van de hoogste 

vormen van liefdadigheid als die gericht is op een oprechte zorg voor de toekomst van het leven en 

van de planeet en de zorg voor mensen. 
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MISSCHIEN EEN LANG GEKOESTERDE WENS… 

Voor menigeen is het een lang gekoesterde wens om eens op bedevaart naar Lourdes te gaan. 

Soms komt het er niet van, omdat men geen reisgenoot heeft. Vanuit onze samenwerkende 

parochies is het mogelijk om samen een bedevaart naar Lourdes te maken in 2019. We reizen met 

het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Ook zieken zijn van harte uitgenodigd om mee op 

bedevaart te gaan. Er is de mogelijkheid de bedevaart met de bus, de nachtbus of het vliegtuig te 

maken. De vliegreizen vertrekken vanaf het vliegveld Maastricht Aachen Airport. De bedevaart-

reizen staan gepland in mei, juni en september. Pastoor-deken Paul Bronneberg geeft leiding aan 

de bedevaart van 6 tot en met 11 september; Pastoor J.P.Janssen zal deelnemen aan de bedevaart 

van 31 mei – 5 juni. 

Voor CZ-verzekerden, die daarvoor in aanmerking komen, is een korting op de prijs van de reis 

mogelijk.  

Wanneer U belangstelling heeft en graag meer informatie wil, laat dan even iets weten aan: 

Pastoor R. Schwillens, tel. 0464331328; mevr. A. Cremers, tel. 4337105;  pastoor Janssen, tel, -

0464331200. 

CARNAVALSMISSEN IN BERG EN URMOND 

Vorig jaar waren de leden van de carnavalsvereniging 'De Waterratte' en de parochianen blij en 

verrast over een prachtige carnavalsmis. Dit jaar willen ze dit voortzetten. Daarom zal op zondag 

20 januari om 9.30 uur een carnavalsmis gehouden worden i.s.m. de leden van de Waterratte.  

Op zaterdag 12 januari om 18.00 uur zijn de hooglustigheden van CV 'De Lombokkers' te gast in 

de kerk van Berg aan de Maas. Het zal de eerste keer in deze parochie zijn, dat er een carnavalsmis 

gehouden wordt. Voor beide H. Missen nodigen wij de parochianen uit.  

 

ICONENEXPOSITIE IN DE KATHEDRAAL VAN ROERMOND 

Nog tot en met 2 februari 

 

In de kathedraal aan de Markt in Roermond is de komende weken een expositie van recent 

vervaardigde iconen te zien van de hand van Jan Teuwen uit Posterholt. Geopend: dagelijks van 

14.00 uur tot 17.00 uur (behalve op 1 januari). Entree: vrijwillige bijdrage.  

 

Voor het derde jaar in successie worden in de kathedraal vanaf Kerstmis tot en met het feest van 

Maria Lichtmis (2 februari) iconen van Jan Teuwen uit Posterholt tentoongesteld. Het betreft 

ditmaal recent vervaardigde exemplaren. De expositie is dagelijks van 14.00 uur tot 17.00 uur 

gratis te bezichtigen tijdens de reguliere openstelling van de kerk. 

 

JE MOET HET MAAR WETEN: MARIA OP ZATERDAG 

De katholieke kerk kent heel wat feesten en ‘heiligendagen’. Maria spant daarbij de kroon. Waar 

de meeste heiligen het met één feestdag moeten doen en sommige belangrijke met twee, staan er 

voor Maria een heleboel feesten en gedachtenissen op de kerkelijke kalender. 

 

Vreemd genoeg is de meest gevierde daarvan bij de meeste mensen het onbekendst. Dat komt 

misschien wel door die wat vreemde naam: ‘Maria op zaterdag’. Alsof je op woensdag of vrijdag 

niet tot Maria zou mogen bidden? Maar dat is niet de betekenis van deze gedachtenis. Waar het om 

gaat, is dat de zaterdag speciaal aan Maria gewijd is. Dit komt voort uit een heel oude traditie, die 

aan het einde van de achtste eeuw in enkele kloosters is ontstaan en al snel in heel Europa werd 

overgenomen. 
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De zaterdag als speciale Mariadag groeide in de loop van de middeleeuwen uit tot een 

gebruikelijke traditie in kloosters. In de 16e eeuw werd deze gewoonte in het Romeins missaal 

ingevoerd. In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft het Tweede Vaticaans Concilie de traditie 

als het ware opgepoetst en meer zaterdagen aangewezen, waarop de gedachtenis van Maria kan 

worden gevierd. Als er bijvoorbeeld geen andere feestdagen op die dag vallen.   

 

Waarom Maria nu uitgerekend de zaterdag als een eigen dag heeft gekregen, is niet bekend. 

Tegenwoordig wordt het vooral gezien als voorbereiding op de zondag, waarop elke week de 

verrijzenis van Christus wordt gevierd. We mogen dan met eerbied naar Maria kijken, die als enige 

van alle leerlingen op de Stille Zaterdag waakzaam wachtte op de verrijzenis van Christus. 

 

WJD WEEKEND OP AMELAND 

In januari vinden de katholieke Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Panama. Vanuit Nederland 

nemen daaraan zo’n honderd jongeren deel. Voor veel anderen is dit echter geen optie, omdat de 

reis midden in het schooljaar valt en mogelijk ook te duur is.  Voor wie de WJD toch niet missen 

wil, is er een alternatief: WJD@Home op Ameland. 

 

Van 25 tot en met 27 januari wordt er een parallelweekend gehouden voor alle thuisblijvers. Op 

vrijdag 25 januari vertrekt om 18.00 uur de boot vanaf Holwerd naar Ameland. Op zondag 27 

januari om 17.00 vaart de boot weer terug. Deelname kost € 75. Het weekend is bedoeld voor 

jongeren van 16 tot 30 jaar. 

 

AFSCHEID ‘VICARIS’ SCHNACKERS TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE BISDOM 

De Nieuwjaarsreceptie van het bisdom vindt dit jaar op een andere dag en een andere locatie plaats 

dan gebruikelijk! Op vrijdag 4 januari is er om 15.30 uur in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat 

100 in Roermond een vesperviering bij gelegenheid van het afscheid van Mgr. dr. Hub 

Schnackers. Aansluitend begint rond 16.15 uur de Nieuwjaarsreceptie. Mgr. Schnackers heeft 

afgelopen jaar als diocesaan administrator het bisdom Roermond bestuurd. Daarvóór was hij vier 

jaar bisschoppelijk vicaris en vervolgens 19 jaar vicaris–generaal. De Nieuwsreceptie wordt hem 

tevens als afscheidsreceptie aangeboden. 

 

Al bij het afscheid van emeritus-bisschop Frans Wiertz, eind vorig jaar, heeft Mgr. Schnackers te 

kennen gegeven zelf ook te willen terugtreden op het moment dat er een nieuwe bisschop 

aantreedt. Met ingang van 31 december legt Mgr. Schnackers zijn taken bij het bisdom neer. Hij 

blijft pastoor van de H. Martinusparochie in Vlodrop. Het bisdom wil dit moment niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Allen die de afgelopen 24 jaar met Mgr. Schnackers hebben samengewerkt, 

zijn van harte uitgenodigd om hem op 4 januari de hand te komen schudden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Hier had uw advertentie 
kunnen staan!! 
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met dhr. Jo Mevis 
Tel: 046-4331487 
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We gedenken onze dierbare overledenen: 

Zus Vraets-Birken, 84 jaar, 

Steenweg 15, Berg a/d Maas,  

Mientje Bovens-Berghs, 76 jaar, 

Dr. Ariënsstraat 8, Urmond,  

Louisa Lucassen-Knubben, 85 jaar, 

Haalbrugskensweg 7b, Stein,  

Mia Hendrix-Cosemans, 76 jaar, 

Kloosterpad 2A, Urmond,  

Dat ze mogen rusten in Gods vrede. Amen. 
 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                 Misintenties 
 

 

 

 

ZATERDAG 5 JANUARI: 

H. Pater Karel Houben 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
 

ZONDAG 6 JANUARI:  

Driekoningen 

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Ria Verhoeve 

Zwd. Mientje Bovens-Berghs 

Jrd. ouders Truke en Thieu Tholen-Cremers 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 

echtgenoot 

Ouders Kitzen-Peeters en dochter Leentje 

 

DINSDAG 8 JANUARI:   

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

  

VRIJDAG 11 JANUARI:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
   

ZATERDAG 12 JANUARI:  

Carnavalsmis 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  

Gerrit Strijkers echtgenoot van Corrie Strijkers-

Wenmeekers 

 

ZONDAG 13 JANUARI:  

Doop van de Heer 

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. zangkoor H. Martinus 

Lector: Lysanne Heutmekers 

Jrd. Jan Coolen 

Ouders Mathieu Wijnands en Elisabeth Bovens 

en zoon Gerrit 
 

DINSDAG 15 JANUARI:  

H. Arnold Janssen 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

VRIJDAG 18 JANUARI:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
 

ZATERDAG 19 JANUARI:  

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  

2de Collecte voor onderhoud kerk. 

Jrd. ouders Meersmans-Muris en ter intentie van 

zoon Piet en dochter Mia. 
 

ZONDAG 20 JANUARI: 

Carnavalsmis 

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. zangkoor H. Martinus 

Lector: Marie-Jose Penders  

Jrd. Thè en Tilly Tholen-Wagemans (stichting) 
 

DINSDAG 22 JANUARI:  

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

VRIJDAG 25 JANUARI:  

Bekering van de Heilige apostel Petrus 

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

 

ZATERDAG 26 JANUARI: 

HH. Timoteüs en Titus  

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas. 

m.m.v. zangkoor Sursum Corda  

Zwd. Zus Vraets-Birken en tevens voor Michel 

Vraets. 

Zwd. Louisa Lucassen-Knubben. 

Jrd. Pastoor Bosch.(St) 

Jrd. Christien Suntinger- Janssen. (St) 

Jrd. No Janssen. (St) 

Jrd. Cathy Widdershoven- Bossons. 

Overleden ouders Harie Scheerenen 

Ida van Mulken. 
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ZONDAG 27 JANUARI: 

3de zondag door het jaar  

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. zangkoor H. Martinus 

Lector: Millian Uittenhout 

Zwd. Mia Hendrix-Cosemans 

 

DINSDAG 29 JANUARI:.  

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

   

VRIJDAG 1 FEBRUARI:  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
  

ZATERDAG 2 FEBRUARI: 

Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
   

ZONDAG 3 FEBRUARI: 

H. Blasius  

09.30 u H. Martinuskerk Urmond  

Lector: Hilda Meulenberg 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 

echtgenoot 

 

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 

In spoedgevallen     06-10901080 

Pastoor R. Schwillens 046-4331328 

Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Assistent: 

Pastoor J.P. Janssen    046-4331200 

Eburonenstraat 14, 6171 BG  Stein 

 

Parochies: 

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 

per 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 

 

H. Martinus en St. Antonius, Urmond. 

Misintenties kunt U opgeven via mail: 

parochies.urmondberg@gmail.com 

U kunt het geldbedrag overmaken op onderstaand 

rekeningnummer: 

 

H. Martinus en St. Antonius, Urmond 

rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72 

Voor beide parochies kunt U 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. Doopsel 

Aanmelden voor het H. 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 de 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 deze plechtigheid. 

Deze bijeenkomst vindt iedere eerste dinsdag van 

de maand plaats 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 Urmond. 

4de zondag van de maand in Nieuwdorp 
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