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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 2 juni t/m zondag 1 juli 2018 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 19 juni  
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website:  www.rkkerkenstein.nl 
 
 
 

 
HET KERKELIJK JAAR…(5) 
Begin van de gewone tijd door het jaar. 
Wanneer de kerstbomen weer verdwenen zijn en de rommel van het nieuwjaar-vuurwerk is 
opgeruimd, wanneer kerkelijk het feest van Driekoningen en de Doop van de Heer gevierd zijn, 
breekt de zogenaamde ‘tijd door het jaar’ aan op de kerkelijke kalender. Het zijn de weken waarin 
er geen aparte hoogtijdagen op de kalender staan. Groen is de kleur in de liturgie in deze tijd. Het 
is de kleur van nieuw leven, van groei, van hoop. Een tijd van groeien in geloof. Voor het Tweede 
Vaticaans concilie kenden deze zondagen een vast schema van evangelielezingen: de bruiloft van 
Kana, de roeping van de apostelen, de wonderbare visvangst, enz. Sinds het Tweede Vaticaans 
Concilie krijgen we in de zondagsliturgie in de kerk de mogelijkheid om in een tijdsbestek van 
drie jaar, alle vier de evangeliën te lezen.  
In het eerste jaar (A.) lezen we uit het evangelie volgens Mattheüs. In het tweede jaar (B.) komt 
Marcus en Johannes aan bod en in het derde jaar (C.) volgen we de evangelieteksten van Lucas. 
Dit noemt men: lectio continua: een doorlopende lezing. De zondagen door het jaar zijn zo een 
uitstekende manier om het verloop in de teksten van het evangelie te leren kennen. Vaak sluit de 
preek met uitleg over het evangelie hierop aan. Daarom mag je deze tijd door het jaar een tijd 
noemen waarin je je juist verdiept in de betekenis van het evangelie voor het leven van ons als 
gelovigen. We vinden in het evangelie concrete aanwijzingen hoe we ons leven als gelovige vorm 
kunnen geven. Wat er van ons verwacht mag worden als we Jezus in ons leven willen volgen. 
De eerste periode van de gewone tijd door het jaar eindigt op Aswoensdag, de dag waarop we de 
Veertigdagentijd beginnen, de Vasten als voorbereiding op Pasen. 
           J.P.Janssen, ass. 
 
FANFARE ST. MARTINUS URMOND 
Buitenconcert	op	Urmonderplein	1	juli.	
Fanfare	St.Martinus	Urmond	zal	op	zondag	1	juli	vanaf	15.00	uur	een	openluchtconcert	geven	op	
het	Urmonderplein.	Achtereenvolgens	zullen	jeugdorkest,	drumband	en	fanfare	een	gevarieerd,	
zomers	programma	spelen.	Bij	slecht	weer	vindt	het	concert	plaats	in	de	Fanfarezaal.	
Entree	gratis.	
	
Donateursaktie	2018		
Van	2/7	tot	en	met	6/7	houdt	Fanfare	St.	Martinus	Urmond	haar	jaarlijkse	donateursactie.	Leden	
komen	u	die	week	vragen	om	uw	financiële	steun,	waarvoor	alvast	dank.	

Berg	aan	de	Maas	        Urmond 
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VOORJAAR … OOK IN DE KATHOLIEKE KERK ?  
Wanneer het weer wat zonniger wordt en ons naar buiten lokt, hoor je mensen verzuchten: ‘Hé, 
eindelijk, ik was die sombere donkere winter al lang beu…!’ Het voorjaar nodigt ons uit blij en 
optimistisch te worden, omdat de tekenen van groei en bloei overal zichtbaar worden in de natuur. 
Het is me opgevallen, dat er ook in Kerkelijk opzicht tekenen waar te nemen zijn, die ons blij en 
optimistisch kunnen maken over de toekomst van ons geloof en van de Kerk. Ik wil die tekenen 
graag met u delen: 
In maart dit jaar verscheen een boek van de hand van de journaliste Yvonne Zonderop met als titel: 
‘Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie.’ Ze ziet tekenen dat de christelijke 
cultuur niet zomaar weg te lachen is, zoals in de laatste jaren vaak gebeurde. Volgens haar moeten 
we onze gelovige geschiedenis herwaarderen. De slinger slaat de andere kant op nu, voor wie zich 
openstelt om dit te zien. Aan de hand van persoonlijke ervaringen beschrijft ze deze ommekeer. 
Yvonne Zonderop was o.a. adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant en ze schrijft voor De 
Groene Amsterdammer. Het is hoopvol dat dit boek kan verschijnen! 
In de Paasnacht werden in Frankrijk 4258 volwassenen gedoopt. Van hen was de grote 
meerderheid tussen de 18 en 35 jaar. Bijna 300 dopelingen hadden een islamitische achtergrond. 
Deze dopelingen hebben zich meer dan een jaar voorbereid op hun Heilig Doopsel. In België 
werden in de Paasnacht 239 volwassenen gedoopt. Het grootste aantal van hen, ruim 80,woont in 
het aartsbisdom Mechelen-Brussel. In ons buur bisdom Hasselt waren er dit jaar 7 volwassene 
dopelingen. 
Gaudete et exsultate, (Verheug u en juicht) zo heet de nieuwe brief die Paus Franciscus ons 
geschreven heeft. Alleen de Nederlandse vertaling is nog niet beschikbaar. De Paus schrijft over 
de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Nu hoeft u niet te schrikken: Heiligen, aldus de 
Paus, zijn niet alleen degenen die de Kerk zalig of heilig verklaart. Het zijn ook ouders, die met 
grote liefde hun kinderen opvoeden; mannen en vrouwen, die hard werken; oudere religieuzen die 
hun glimlach hebben behouden... In de brief gebruikt de Paus de Zaligsprekingen uit het evangelie 
als leidraad. De brief kent een enthousiaste ontvangst. Wanneer de Nederlandse vertaling 
beschikbaar is, komen we er op terug. De paus zegt: ‘Een heilig leven is voor iedereen weggelegd. 
Je hoeft er zelf niet heilig voor te zijn!’ 
Op woensdag 11 april 2018 werd bekend gemaakt dat Paus Franciscus aan de bisschoppen van 
Chili heeft geschreven, dat hij zich gruwelijk vergist heeft. Tijdens zijn recente bezoek aan Chili 
was Paus Franciscus boos geworden omdat hij begrepen had, dat een van de bisschoppen in een 
kwaad daglicht werd gesteld in verband met het toedekken van een kindermisbruikschandaal van 
een of een aantal priesters. Die uitspraak toen kwam hard aan. Terug in Rome liet Paus Franciscus 
twee onderzoekers naar Chili reizen om te onderzoeken wat er gebeurd was. In een rapport van 
meer dan 2400 bladzijden wordt verslag uitgebracht en de geruchten van toen bleken waar te zijn. 
Het misbruik was geschied en de betreffende bisschop had niets ondernomen. Paus Franciscus was 
geschrokken, verdrietig, boos. Hij heeft openlijk bekend dat hij verkeerd gehandeld heeft. De 
slachtoffers zijn uitgenodigd naar het Vaticaan waar Paus Franciscus zijn excuses zal aanbieden en 
om vergeving zal vragen. Niet alleen omwille van zijn eigen uitspraak, ook omwille van het 
gedrag van de betreffende priester(s). Ook de bisschoppen van Chili hebben te horen gekregen dat 
ze naar Rome moeten komen, omwille van de gebrekkige informatie aan de Paus en om te horen 
hoe deze zaken aangepakt moeten worden. Een bijzonder teken dat de Paus zijn fout openlijk 
erkent! 
Tekenen van hoop, tekenen van voorjaar in onze kerkelijke omgeving, maar je moet ze willen 
zien! 
         J.P.Janssen, ass. 
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HET SCHIPPERSHUIS IN URMOND 
Biografie van een bijzonder huis in een historische omgeving  
Het langverwachte boek over de bouwgeschiedenis van het Schippershuis, zijn bewoners en de 
wisselwerking tussen Schippershuis en Urmond in de loop van drie eeuwen, kan worden 
gepresenteerd. 
Dit zal plaats hebben in Urmond tijdens de St. Leendertmarkt op 3 juni 2018 van 13.30 tot 
15.00 uur, in de Terpkerk 
Coen Eggen, Harry Strijkers, Guus Janssen, Rob Janssen en Mark Proosten hebben aan de 
totstandkoming van het boek bijgedragen. Elk van hen zal, vanuit het eigen perspectief, ook kort 
bijdragen aan de presentatie van het resultaat. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan 
mevrouw Marion Leurs – Mordang, burgemeester van Stein. 
Geïnteresseerden kunnen op 3 juni een exemplaar kopen (€18.00) 
Na 3 juni kunnen belangstellenden zich daarvoor melden  bij Marijke Clerx 
marijkeclerx@planet.nl of Hein Wijnands hrma.wijnands@kpnmail.nl. Dit voor zover de voorraad 
strekt.  
Marijke Clerx, Harry Staal 
 
VASTENACTIE VOOR ZAMBIA 2018. 
De afgelopen Veertigdagentijd hebben we in onze parochies weer de Vastenactie gehouden. We 
hebben onszelf iets ontzegd om een bijdrage te leveren aan de School voor Techniek en Landbouw 
in Mpongwe. We dragen ons steentje bij om in Mpongwe de mogelijkheden te vergroten om tot 
een menswaardig bestaan te komen. Met elkaar brachten we bijeen: 
Parochie St. Martinus Oud-Stein       856,58  
Parochie O.L.Vrouw, Hulp der Christenen, Nieuwdorp   498,05   
Vastenactiemaaltijd         322,60  
Parochie H. Michael, Berg aan de Maas      167,10 
Parochie H. Martinus en H. Antonius, Urmond     264,00 
Totaal van onze parochies:      2108,33 euro 
Met dit bedrag hebben een flinke steun in de rug gegeven voor de school in Mpongwe. Dank aan 
alle gulle gevers ! 
 
PROCESSIE BERG AAN DE MAAS 
Met wapperende vaandels en gedragen klanken van de harmonie schrijdt de processie voort. 
Communicantjes strooien bloemen en misdienaars bellen alsof hun leven ervan afhangt. 
Onze Vader, Wees gegroet echoën langs de gevels. 
Ons’ Heer trekt door de straten. 
Hij is geen verre God, maar onder ons aanwezig. 
De route dit jaar : vertrek vanaf kerk – Bergermaasstraat - Veerweg – Obbichterstraat – 
Beatrixplein – kerk 
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BLINDENDAG IN SWEIKHUIZEN 
Op zaterdag 16 juni vindt in Sweikhuizen de 84ste bedevaart voor blinden en slechtzienden 
(blindendag) plaats. De dag begint om 11.00 uur met ontvangst van de bedevaartgangers op het 
Odiliaplein. Na een korte processie door het dorp vindt om 11.30 uur een eucharistieviering plaats 
in de Odiliakerk in Sweikhuizen. Aansluitend is er een koffietafel voor de bedevaartgangers en de 
genodigden. 's Middags is er een gevarieerd programma met optredens van de Beesenhofkapel en 
een concert door het Mannenkoor van Sweikhuizen. Om 15.00 uur is er een plechtig lof met 
ogenzegening door de hulpbisschop Everard de Jong. De dag wordt afgesloten met een gezellig 
samenzijn met koffie en vlaai. Aanmelden kan tot 11 juni op dit mailadres: 
blindendagsweikhuizen@gmail.com 
Vermeld bij de aanmelding: Naam en adres gegevens, telefoonnummer en evt. email adres. Het 
aantal personen. Of  u met eigen vervoer komt of dat u op het station van Sittard wenst opgehaald 
te worden. Vermeld bij het laatste of u in een rolstoel zit dan kan daar rekening mee gehouden 
worden. (voor het ophalen en brengen naar het station in Sittard worden geen kosten in rekening 
gebracht). 
 
HEILIG HART VAN JEZUS: symbool van Gods Liefde 

Elk jaar op de derde vrijdag na Pinksteren viert de Kerk 
het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Dit jaar op 8 
juni. Het Heilig Hart van Jezus is het zinnebeeld van de 
immense liefde van Jezus Christus voor God en de 
mensheid. De devotie tot het Heilig Hart is gericht op de 
minnende kracht die behoort tot de menselijke natuur van 
Christus. 
In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het 
symbool van moed, vreugde en hartstocht. Kerkvaders 
beschouwden het hart als symbool van liefde. Deze liefde 
uit zich in de wil om te lijden en te sterven in het belang 
van de ander.  
De eerste die in de nieuwe tijd de devotie tot het Heilig 

Hart propageerde was Johannes Eudes (1601-1680). Geïnspireerd door Franciscus van Sales en de 
privé-openbaringen aan Gertrudis en Mechtildis van Helfta verspreidde deze Franse priester en 
missieprediker deze vroomheid onder het Franse volk. In 1672 gaf de bisschop van Rennes aan de 
door Johannes Eudes gestichte religieuze congregaties voor het eerst verlof om een speciaal feest 
ter ere van het Heilig Hart van Jezus te vieren. 
 
Margaretha Maria Alacoque 
De Heilig-Hartdevotie kwam pas echt goed op gang door de berichten over de visioenen van 
Margaretha Maria Alacoque(1646-1690). Aan haar zou Jezus zijn bloedend hart hebben getoond. 
Volgens deze kloosterzuster uit het Franse Paray-le-Monial was zij door Jezus deelgenoot gemaakt 
van zijn verdriet vanwege het groot aantal mensen die zijn liefde afwezen.  
 
Feest 
Jezus, aldus Margaretha Maria Alacoque, had kenbaar gemaakt dat de kerkelijke autoriteiten een 
feest ter ere van zijn liefde moesten instellen en wel op de derde vrijdag na Pinksteren. Dat leidde 
er toe dat paus Clemens XIII in 1765 de 'derde vrijdag na Pinksteren' officieel als een plaatselijk 
feest erkende. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor in heel de RK-Kerk en kende er een 
hoge liturgische rang aan toe. Thans is het een hoogfeest. 
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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

�

�

      

   

   

   

   

♦	 Wij geven persoonlijk 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

♦	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

�

�

      

   

   

   

   

KEUKENRENOVATIE: 
Uw keuken weer als nieuw!

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

(046) 8502136 - 06-50628951

�

�

      

   

   

   

   Ron Bours
046 850 21 36
06 506 289 51
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              Misintenties 
 
 

ZONDAG 3 JUNI: Sacramentsdag 
9.30 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Sacraments processie  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Ouders Willem Wenmakers en Betje Bouts  
en zoon Jozef 
 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Ria Verhoeve 
Gestichte jrd. ouders Hendrix-Quadakkers 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 
 
DINSDAG 5 JUNI: 
H. Bonifatius 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
Antoniusnoveen 
t.e.v. St. Antonius 
 
VRIJDAG 8 JUNI: 
H. Hart van Jezus  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor alle missionarissen 
 
ZATERDAG 9 JUNI: 
Onbevlekt Hart van Maria 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Gestichte jrd. Ignatius en Gré Horrichs-Vaessen 
en zoon Paul Horrichs 
Jrd. Jo en Lea Munsters-Hermans 
 
ZONDAG 10 JUNI:  
10de zondag door het jaar 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Millian Uittenhout 
Voor alle hulpverleners in de regio 
 
DINSDAG 12 JUNI:  
Feest van de H. Antonius van Padua 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
t.e.v. St. Antonius 
Ouders Pepels-Hendriks 

VRIJDAG 15 JUNI:  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor alle zieken 
 
ZATERDAG 16 JUNI: 
Dankviering 1ste H. Communie 
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
2de Collecte voor onderhoud van de kerk 
Gerrit Wijnands voor vaderdag 
 
ZONDAG 17 JUNI:  
11de zondag door het jaar 
9.30 u. H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
Jrd. Gérard Segers 
Funs van Mulken en overleden familieleden 
 
DINSDAG 19 JUNI: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
t.e.v. St. Antonius 
 
VRIJDAG 22 JUNI: 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor alle vrijwilligers 
 
ZATERDAG 23 JUNI:  
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Sjang Bouts echtgenoot van Antje Bouts voor 
zijn verjaardag 
Bella Hoffmans-Heutmekers voor haar 
verjaardag 
 
ZONDAG 24 JUNI: 
H. Johannes de Doper  
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers  
Gestichte jrd. ouders Cosemans-Bovens 
 
DINSDAG 26 JUNI: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
t.e.v. St. Antonius 
 
VRIJDAG 29 JUNI:   
HH. Petrus en Paulus 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor alle mantelzorgers 
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ZATERDAG 30 JUNI: 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd. ouders Gijs van Breemen en Coba Govers 
Jrd. Anna Mevis -Ritzen 
 
ZONDAG 1 JULI:  
9.30 u H. Martinuskerk Urmond  
Lector: Hilda Meulenberg 
Jrd. Geurtje Smeets en Tien Smeets-Tholen en 
overleden familieleden 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en 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 
Pastoor R. Schwillens 046-4331328 
In spoedgevallen     06-10901080 
Assistent: 
Pastoor J.P. Janssen   046-4331200 
 
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  
 
H. Martinus en St. Antonius, Urmond. 
Misintenties kunt U opgeven via mail: 
parochies.urmondberg@gmail.com 
 
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. 
 
U kunt het geldbedrag ook overmaken op 
onderstaande rekeningnummers voor:  
H.Michaël, Berg a/d Maas 
rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22 en 
H. Martinus en St. Antonius, Urmond 
rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72 

 
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: 
1-ste zondag van de maand in Berg a/d Maas.  
2-de zondag van de maand in Oud Stein.  
3-de zondag van de maand in Urmond. 
4-de zondag van de maand in Nieuwdorp 
 
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. 
 
 

 


