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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 11 januari t/m zondag 2 februari 2020 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 21 januari 
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website: www.rkkerkenstein.nl 
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl  

 
EEN NIEUWE SERIE… 
U bent gewend in het parochieblad kerkelijke informatie te vinden en vaak ook een of meerdere 
stukjes, die ons stof tot nadenken geven over ons gelovig leven. In de komende uitgaven van ons 
parochieblad worden ons teksten aangereikt over de heiligen, waarvan de beeltenis in een van onze 
kerken staat of over heiligen, die in onze beleving een rol spelen. We proberen, – voor zover 
mogelijk –, de beschrijving van een heilige te plaatsen in de maand waarin de feestdag van de 
heilige valt.  
Als je de beschrijving van het leven van een heilige leest, moet je zelf vaak vooraf de nodige 
vooroordelen aan de kant zetten. We hebben vaak het idee dat een heilige een “heilig boontje” is. 
Niets is minder waar. Je mag er gerust van uitgaan dat heiligen mensen van vlees en bloed waren. 
Alleen hebben ze allemaal, op de plaats waar ze leefden en werkten, zo goed mogelijk geprobeerd 
te leven naar Gods bedoelingen. Met vallen en opstaan, met zoeken en twijfelen, met doorzetten en 
volhouden. Als je de levensbeschrijving van heiligen doorleest, ontdek je vanzelf dat hun leven 
niet altijd over rozen ging en dat tegenslag en teleurstelling ook in hun levens te vinden zijn. 
Typisch bij de heiligverklaring van mensen is het gegeven dat het altijd van ‘onderop’gebeurt. Zo 
is het de hele geschiedenis doorgegaan: wanneer iemand overleed, die een grote betekenis had in 
de beleving van de mensen, kwamen er blijvend mensen naar zijn of haar graf. Omdat die 
blijvende beleving de aandacht trekt wordt er een verzoek gedaan aan de plaatselijke bisschop om 
de deugden van de overledene te onderzoeken. 
Doorgaans benoemd de bisschop dan een commissie die dat onderzoek nauwgezet gaat uitvoeren. 
Het onderzoek bestaat uit het verzamelen en bestuderen van alle geschriften en het voeren van 
gesprekken met degenen, die mogelijk nog in leven zijn, en de kandidaat hebben gekend. In onze 
omgeving heeft zo’n onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de Sittardse deken Tijssen. 
Wanneer het onderzoek in het bisdom is afgesloten worden alle bescheiden en resultaten van het 
onderzoek overgebracht naar de Romeinse Congregatie voor de Heiligverklaringen voor verdere 
bewerking.  
Aan de mogelijke heiligverklaring gaan drie fases vooraf: de verklaring tot Dienaar Gods, de 
verklaring van eerbiedwaardigheid en de zaligverklaring.  
Na de heiligverklaring wordt de naam van de heilige opgenomen in de heiligenkalender van de 
kerk en mag hij of zij in het openbaar vereerd worden. Bij het onderzoek naar heiligheid wordt 
meestal een duidelijk teken gevraagd. Van de kandidaat – heilige wordt een wonder verwacht. Dat 
wil zeggen dat iemand, – op voorspraak van de kandidaat –, op medische onverklaarbare wijze 
genezen is. Daardoor kan het voorkomen dat niet ieder onderzoek naar heiligheid ook de 
eindstreep haalt, omdat een wonderbaar teken ontbreekt. 
         J.P. Janssen, pr.ass.  
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SAMEN STERK VOOR DORP EN KERK 
“Onze prachtige kerk door de jaren heen” – Lezing Guus Janssen in januari a.s. 
De kerk speelt tegenwoordig geen centrale rol meer in onze gemeenschap. Dit merken wij ook 
binnen onze eigen parochie. Het voortbestaan van onze parochie en het in standhouden van ons 
kerkgebouw komt hierdoor in gevaar. Nog afgezien van het verlies voor de katholieke kerk als 
zodanig betekent dit ook een teloorgang van een stuk Limburgs erfgoed en meer in het bijzonder 
voor Berg aan de Maas, het verlies van een gezichtsbepalend gebouw voor het dorp. Naast dit alles 
zien we de kerk als een waardevol cultuurgoed met een rijke historie en zoiets mag nooit verloren 
gaan! Een aantal Bergenaren voelt zich betrokken bij het in standhouden van onze kerk. In 
samenwerking met onze nieuwe pastoor, pastoor Schwillens, hebben ze een advies uitgewerkt om 
de levensvatbaarheid en het voortbestaan van onze parochie een sterke impuls te geven en daarmee 
de toekomst van de kerkgemeenschap in Berg aan de Maas en Nattenhoven veilig te stellen. 
Het door deze adviescommissie opgestelde plan van aanpak is in september 2019 door het 
kerkbestuur besproken in een bestuursvergadering. De doelstelling voor de korte termijn is er 
vooral op gericht om de financiële positie van onze parochie binnen twee jaar gezond te maken. 
De inkomsten van de parochie Berg aan de Maas zijn momenteel onvoldoende om de kosten te 
kunnen dekken. In de afgelopen jaren zijn de kosten tot een minimum teruggebracht. Aan de 
kostenkant kan niet veel meer bezuinigd worden. Aanvullende financiering vanuit het bisdom is 
niet haalbaar. Het bisdom kampt met een groot aantal kerken die in een vergelijkbare situatie 
zitten. De noodzaak om het tij te keren is groot. De huidige financiële situatie is voor onze 
parochie nog ongeveer 2 á 3 jaar dragelijk. De eerste activiteiten van de adviescommissie zijn 
daarom gericht op verstevigen van de financiële positie door het aantrekkelijker maken van de 
kerkdiensten en andere activiteiten die vanuit onze dorpsgemeenschap georganiseerd worden. 
De commissie heeft zich voor de komende 10 jaar tot doel gesteld om kerk en parochie een 
centrale rol te laten vervullen in onze samenleving (Berg aan de Maas en Nattenhoven), zodat de 
handhaving van de Limburgse (kerkelijke) tradities, pastorale werkzaamheden en saamhorigheid 
in de ruimste zin van het woord aanwezig blijven in onze parochie. 
Op maandag 10 februari a.s. om 19:30 uur organiseren we in ons eigen prachtig kerkgebouw 
een bijeenkomst waarin Guus Janssen (docent Klassieken aan Trevianum) een lezing komt geven 
over “Onze kerk door de jaren heen”. Hij laat met mooi fotomateriaal en verhalen zien waarom we 
ons cultuurgoed moeten behouden. De adviescommissie onder voorzitterschap van 
ondergetekende presenteert tijdens deze bijeenkomst de plannen en gaat met u en onze mede-
Bergenaren het gesprek aan. In dit gesprek informeren we u over de activiteiten die we in onze 
parochie willen organiseren en vragen we u om ons hierbij te ondersteunen met middelen en/of 
tijd. Samenhorigheid is een belangrijk thema in de plannen voor de toekomt. Geloof speelt een rol 
maar is niet langer het enige dat ons bindt in het behoud van ons cultuurgoed. 
Samen staan we sterk voor dorp en kerk!      Jo Mevis 
 
 
NIEUWE VRIEND  
We hebben alweer een nieuwe vriend voor onze kerk in Berg a/d Maas in de persoon van 
Ed Ploem. Hij heeft ons dit jaar 4 mooie kerstbomen geschonken voor de versiering in onze kerk. 
Ed namens alle parochianen bedankt voor deze gave. 
 
 
ROMMELMARKT MFC BERG A/ D MAAS. 
Op zondag 19 januari a.s. organiseert Harmonie St. Joseph in het MFC van 8.30 u tot 15.30 een 
rommelmarkt. Informatie voor verkooptafel(s): J van Cleef 06 15516174 
mvg Harmonie St. Joseph. 
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DANK U WEL!! 
1 Dec. vierde het kerkelijk Zangkoor Urmond haar 50 jaar bestaansfeest. We kijken hier met een 
goed gevoel op terug. Wij willen iedereen bedanken voor de goede wensen, de mooie donaties en 
de hartverwarmende woorden. Dank u wel allemaal!!We willen in de toekomst voor u blijven 
klaarstaan in de zondagse H. Mis en bij begrafenismissen. Maar ook bij ons slaat de vergrijzing toe 
en wordt het ledenaantal minder. We kunnen nieuwe leden goed gebruiken. Het koor telt 
momenteel 20 leden en staat onder leiding van organist Mattie Maes. We repeteren iedere 
donderdag in de Beurstel (Taterheukske) van 19.15 tot 21.15 onderbroken door een kwartier 
koffiepauze. Heel gezellig!! We laten toch, iets wat onze ouders 50 jaar geleden van de grond 
brachten, niet verloren gaan? Komt U meezingen? WELKOM!! 
Inlichtingen bij een van de bestuursleden: 
B Meuwissen tel. 046-4337174   M Delahaye tel. 046-4336394 
H Meulenberg tel 046-4331462   R Verhoeve (voorz) tel 046-4331361 
 

NONNEVOTTENACTIE 
Fanfare St. Martinus Urmond komt weer langs de deuren in Urmond met 
heerlijke nonnevotten! 
De nonnevottenactie zal op 17 februari t/m 21 februari in de avonduren 
plaatsvinden! 
De nonnevotten kosten € 1,25 per stuk en slechts € 6,- voor 5 stuks! 
 

 

EEN KLEIN BERICHTJE… 
Bij de kerstkaarten die ik mocht ontvangen, was een heel bijzondere: 
Een kaart met dank en de beste wensen, geschreven door schrijvende schapen uit de Stal. 
Helaas stond er geen adres bij en kan ik geen dankkaart terugsturen.  
Daarom bij deze: Dank-je-wel voor de dank en de goede wensen. 
          J.P.Janssen, pr. ass. 
 

MARIA LICHTMIS 2 FEBRUARI. 
Veertig dagen na Kerstmis staan we stil bij een gebeurtenis die gebruikelijk is bij de geboorte van 
de eerste zoon. In de Joodse traditie wordt het eerste kind, wanneer het een jongen is, aan de Heer 
opgedragen. We gedenken op 2 februari de dag waarop Jezus in de tempel wordt opgedragen aan 
de Heer. Bij die gelegenheid werd ook een offer gebracht om God te danken. Het is een goed 
gebruik om op deze feestdag kaarsen te wijden, die ontstoken worden om te duidelijk te maken dat 
Jezus het Licht is, dat voor alle volkeren straalt. Soms nemen gelovigen een gewijde kaars mee 
naar huis om te branden op momenten waarop onheil dreigt. Ik herinner me het gebruik dat thuis 
een gewijde kaars werd ontstoken wanneer het onweerde. En met elkaar werd dan gebeden om 
bescherming. Bij de Opdracht in de tempel treden Simeon en Hannah naar voren. Simeon neemt 
het kind in zijn armen en zo wordt de belofte vervuld dat hij niet zal sterven zonder dat hij de 
Messias heeft gezien. “Nu laat, o Heer, uw dienaar gaan in vrede, want mijn ogen hebben nu het 
heil aanschouwt.” Deze woorden klinken bij de ontmoeting in de tempel uit zijn mond. 
Ofschoon dit feest de naam “Maria Lichtmis” draagt, is het niet echt een Mariafeest. De nadruk 
ligt op de presentatie van Jezus in de tempel. Wel wordt in de beschrijving van de gebeurtenis in 
het evangelie (Lucas 2) verhaald hoe Simeon aan Maria voorzegt dat haar hart met een zwaard 
doorboord wordt. Hij doelde daarmee op het leed dat Maria omwille van haar zoon te dragen 
krijgt. De kaarsen, op deze feestdag gewijd, worden gebruikt bij de Blasiuszegen. Het feest van de 
heilige Blasius vieren we op 3 februari. De feestdag begint eigenlijk al aan de vooravond, zoals we 
dat ook kennen met Sinterklaasavond en met Kerstavond. Daarom wordt op 2 februari ook de 
Blasiuszegen gegeven. 
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OVERWEGING 
OUDJAAR – NIEUWJAAR 

31 december 2019 – 1 januari 2020 
 

Bij de jaarwisseling komt het niet als een verrassing dat we stil staan bij het jaar dat we afsluiten 
en vooruitkijken naar het nieuwe, het beginnende jaar. 
 
Een jaar is verstreken. 
Het deed iets met ons. 
Het veranderde ons, omdat we het anders begonnen, dan dat we het jaar beëindigen. 
Het is moeilijk om precies aan te geven waar die verandering ligt. 
Net zoals bij een boom is het moeilijk aan te geven hoe die boom veranderde door de ring van het 
laatste jaar. 
 
De wisseling van het jaar kun je markeren op een kalender. 
Het tijdstip van 12 uur in de nacht is precies aan te geven. 
Maar dat zijn niet de feiten, die de verandering in onszelf aangeven. 
De verandering in ons zelf is aan te geven door de tijd die wij leefden, 
de tijd die wij mee maakten met zijn duizend kleine dingen in lief en leed. 
 
We denken aan onze vriendschappen. 
Aan onze rouw en trouw. 
We denken aan onze inzet, 
aan onze vreugde en treurnis. 
We denken aan ons geloof en ongeloof; 
aan de mensen om ons heen op hun eigen weg door het leven. 
 
En niet in het minst denken we aan de dierbaren, die ons ontvallen zijn 
en met wie wij het leven deelden. 
 
Het Oud – jaar maakt ons bewust dat wij leef-tijd krijgen toegemeten. 
De klokkentijd loopt wel door, buiten ons om. 
Maar onze binnen-tijd, – onze leef – tijd – is beperkt 
en we kennen zijn maat en zijn grens niet. 
Daarom is het belangrijk met die leef-tijd goed om te gaan. 
 
Het Nieuwe jaar doet ons weer voornemens maken. 
We gaan door in verwachting en hoop. 
We maken plannen. 
We maken voornemens. 
 
Misschien dat we ons meer bewust mogen zijn, 
wat we met de tijd die ons toegemeten wordt, – onze leef – tijd –, moeten doen. 
Daar kunnen we onze voornemens op richten. 
Dat die tijd kwaliteit – tijd moet worden!   
 
Dat komt al tot uitdrukking in onze voornemens. 
Vaak zullen die voornemens het karakter hebben van “verbeteren”. 
Maar je hebt moed nodig om het vol te houden! 
         Een goed nieuwjaar toegewenst !   
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EENZAAMHEID OP DE 1ste ZONDAG VAN DE MAAND. 
Iedereen zal wel eens een keer het moment van 
eenzaamheid voelen. Vooral op zondag kan dat gevoel 
versterkt worden als niemand bij je op bezoek komt en 
de hele dag alleen thuis zit. Daarom willen we in het 
kader van de diaconie van de kerk één keer in de maand 
bijeenkomen om elkaar te ontmoeten, in samenwerking 

met het buurtcentrum van Nieuwdorp, op de 1ste zondag van de maand tussen 14.00-16.00 uur. 
In de huiskamer is iedereen welkom. Adres Buurtcentrum, Bergènkenstraat 1 Nieuwdorp-Stein. 
 
Kunt u niet op eigen gelegenheid bij het buurtcentrum van Nieuwdorp komen, maak dan op de 
woensdag vóór de 1ste zondag van de maand een telefonische (06-55744953) afspraak, zodat de 
buurtauto u kan ophalen en later ook weer kan thuisbrengen. 
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KEUKENRENOVATIE: 
Uw keuken weer als nieuw!

Bel ons voor een offerte bij u thuis
Ron Bours, Urmond

(046) 8502136 - 06-50628951
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x� Wij geven persoonlijk en
  deskundig advies bij u thuis

x�U krijgt 5 jaar volledige 

 garantie

x�Wij renoveren alle merken
 keukens

x� Inbouwapparatuur van o.a.
 ATAG • BOSCH • SIEMENS •
 MIELE

x� Verkoop van nieuwe keukens

x�Diverse werkbladen, fronten
 en apparatuur

KEUKENRENOVATIE: 
Uw keuken weer als nieuw!

Bel ons voor een offerte bij u thuis
Ron Bours, Urmond

(046) 8502136 - 06-50628951
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KEUKENRENOVATIE: 
Uw keuken weer als nieuw!

Bel ons voor een offerte bij u thuis
Ron Bours, Urmond

(046) 8502136 - 06-50628951
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���Ron Bours
046 850 21 36
06 506 289 51
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We gedenken onze dierbare overledenen: 
Dat ze mogen rusten in Gods vrede. Amen. 
 
Wij feliciteren onze dopeling en haar ouders: 
Effy Gelissen dochtertje van Marvin Gelissen en 
Mirna Munsters 
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 

 
 
 
 
 

 
                 Misintenties 
 

ZATERDAG 11 JANUARI: 
Carnavalsmis De Lombokkers 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
 
ZONDAG 12 JANUARI:  
Doop van de Heer 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
Wies Chorus-Arets 
 
DINSDAG 14 JANUARI: 
Zalige Petrus Donders   
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 17 JANUARI:  
H. Antonius, abt  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
 
ZATERDAG 18 JANUARI:  
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
2de Collecte voor onderhoud kerk 
Jrd. Ouders Meersman-Muris en ter intentie van 
zoon Piet en dochter Mia 
  
ZONDAG 19 JANUARI:  
Carnavalsmis CV De Waterratte 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers 
 
DINSDAG 21 JANUARI:  
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 

VRIJDAG 24 JANUARI:  
H. Franciscus van Sales  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
  
ZATERDAG 25 JANUARI: 
Bekering van de Heilige apostel Petrus  
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda  
Jrd. Pastoor Bosch (Stichting) 
Jrd. Christien Suntinger-Janssen (Stichting) 
Jrd. No Janssen (Stichting) 
Jrd. Cathy Widdershoven-Bossons 
Overleden ouders Harie Scheeren en Ida van 
Mulken 
 
ZONDAG 26 JANUARI: 
3de zondag door het jaar 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Millian Uittenhout 
Jrd. Jan Coolen 
Tiny Demandt-Janssen vanwege haar verjaardag 
en overleden familieleden 
 
DINSDAG 28 JANUARI:  
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 31 JANUARI:  
H. Johannes (Don) Bosco 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 1 FEBRUARI: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas. 
Aansluitend Blasiuszegen 
 
ZONDAG 2 FEBRUARI: 
Opdracht van de Heer in de tempel, feest  
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Aansluitend Blasiuszegen 
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)  
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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, 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 1ste dinsdag van de 
maand, op afspraak, 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 
 
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. 
Deze pagina kunt U bewaren, U heeft dan alle 
belangrijke informatie bij de hand. 
 

 


