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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 31 oktober t/m zondag 6 december 2020 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 24 november 
 
Website: www.rkkerkenstein.nl 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl  
 

 

 
Allerheiligen- Allerzielen 
 
Zaterdag 31 oktober: 18.00 uur H. Mis kerk Berg a/d Maas 
Zondag 1 november: 9.30 uur: H. Mis kerk Urmond 
Zondag 1 november: 13.30 uur Allerzielendienst kerk Urmond 
Zondag 1 november 14.30 uur Allerzielendienst kerk Berg a/d Maas 

 
Overledenen 2019-2020  

 
 

 

 
H. Vormsel 
 
Op vrijdag 20 november om 19.00 uur zullen de volgende kinderen het sacrament van het H. 
Vormsel in de kerk van Berg a/d Maas gaan ontvangen:  
 
Stijn Crijns, Esmee Lemmens, Fabio Schmitz, Angelique Simenon, Catharina Simenon en 
Ashley Verleng 
 
 

Parochie HH. Martinus en Antonius Urmond  

 
Sef Stoffels     82 jaar  
Sjeng Hanckman    88 jaar 
Piet Vaasen     84 jaar 
Piet Janssen    71 jaar 
Huub Hendrix    79 jaar 
Tiny Kuijpers-Houben   72 jaar 
René Jacobs    91 jaar 
Bertus Hermsen    89 jaar  
Peter Ahrens    77 jaar 
Tiny Driessen-Duckers  87 jaar 
Annie Verhaeg-Schoonbroodt  87 jaar 
Jo Hendrix    76 jaar 
Tjieu Cosemans    85 jaar 

Parochie H. Michael Berg a/d Maas 
 

Tiny Hermans-Lemmens  92 jaar 
Roger Strijkers   53 jaar 
Betsie Peerbooms-Wenmakers 80 jaar 
Herman Strijkers   80 jaar 
Zef Ploem    84 jaar 

http://www.rkkerkenstein.nl/
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Geachte parochievrijwilliger,                     Stein, oktober 2020 

 
Het is al tien maanden geleden, dat we elkaar een Zalig of Gelukkig Nieuwjaar gewenst hebben. Bij 
deze gelukwens spraken we ook de woorden uit: ‘En alles wat wenselijk is’. Deze woorden kregen een 
bizarre ommekeer, toen in de maand maart het coronavirus in ons eigen land uitbrak. Alles ging 
lockdown. Er heerste een grote angst en mensen waren bang dat ze zelf besmet kunnen raken. 
Ook binnen ons kerkelijk gebeuren hebben we aanpassingen gedaan. In eerste instantie konden de H. 
Missen in het weekend niet meer plaatsvinden en later kwamen de H. Missen op weekdagen erbij. Ook 
het toedienen van H. doopsels, huwelijk en Eerste Heilige Communie mocht niet plaatsvinden. Binnen 
ons cluster Stein heeft het clusterbestuur een aantal besluiten over diverse activiteiten moeten nemen. 
De Pinksterjaarmarkt in Nieuwdorp, de sacramentsprocessie van Berg a/d Maas en de Mariaprocessie 
van Stein zijn verschoven naar het volgend jaar. 
We hebben gezocht naar mogelijkheden en zo hebben we via een livestreaming de paaswake 
uitgezonden, i.s.m. de vrijwilligers van de streekomroep ‘Bie Os’ en ‘Stein Lokaal’ de H. Missen vanuit de 
kapel Maria in de Nood op zondagen in mei via de televisie uitgezonden en hebben een aantal 
vrijwilligers het beeld van Maria in de Nood van de St. Martinuskerk te Stein naar de kapel overgebracht. 
Dit is te zien via het YouTube kanaal van Stein Lokaal. Van de gemeente Stein mochten we er geen 
ruchtbaarheid aangeven, omdat er een samenscholing zou kunnen ontstaan.   
Dit jaar zouden we een première hebben binnen ons cluster Stein. Omdat we nu één zijn, zouden we 
voor alle vrijwilligers binnen ons cluster één gezamenlijke vrijwilligersochtend en middag organiseren. 
Als dank voor hetgeen u in het afgelopen jaar gedaan heeft. Helaas is ook deze activiteit naar het 
volgend jaar verschoven.  
In juni kregen we het blijde nieuws, dat we weer publieke vieringen mochten houden in onze kerken. In 
eerste instantie was dit voor 30 personen bestemd en later 100. Langzamerhand kregen we ook te 
horen dat de zangkoren weer mogen zingen in onze kerken. We merkten dat het parochieleven 
geleidelijk weer opstart. Momenteel bevinden we ons in een tweede golf en zijn er weer nieuwe 
maatregelingen getroffen.  
Daarom wil ik u onderstaand artikel niet onthouden dat ik van pastoor Bert Mom uit Pey-Echt een dezer 
dagen ontving. We hebben hem toestemming gevraagd en gekregen om dit te mogen publiceren. Het 
luidt:  
 
KERKSCHATTEN 
 

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum. 
Kerkschatten, dat zijn mensen 
Die leven in het spoor van Jezus. 
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, 
Zij zien om naar zieken en ouderen, 
Zij besturen en lossen problemen op, 
Zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden, 
Zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, 
Zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het. 
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, 
Die tijd nemen en aandacht schenken, 
Die bidden voor en namens anderen. 
Kerkschatten vragen geen beloning, 
Maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen. 
Schatten van mensen, die de kerk dragen. 
 
Dank dat U met ons de lasten hebt willen dragen en we hopen dat we ook met elkaar de toekomst 
tegemoet gaan! 
 
Groet, 
 
Pastoor Schwillens 
Pastoor Janssen 
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De nieuwe maatregelingen van het coronavirus 

 
Zoals u vernomen heeft via de diverse mediakanalen, mogen wij vanaf het weekend van 10 en 
11 oktober slechts 30 gelovigen ontvangen in onze kerken. 
Wanneer u een H. Mis in de kerk wilt meevieren, dan moet u zich vooraf melden bij onze 
contactpersonen. Alleen de namen zijn voldoende, omdat kerkelijke vieringen slechts 0,3 % van 
alle gevallen een bron van besmettingen met Covid-19 blijken te zijn. 
 
Bij wie  kunt u zich aanmelden: 

- Berg aan de Maas: Margriet Simons, Achter de Hegge 10 te berg aan de Maas, tel: 046-

4234568 ofwel simonsmargriet@gmail.com 

- Nieuwdorp: pastorie, Heisteeg 66 te Stein, tel: 046-4331328 ofwel 

olvhdc.nieuwdorp@gmail.com 

- Voor Stein en Urmond: parochiekantoor, de Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 

ofwel h.martinusstein@kpnmail.nl 

Ook bestaat de mogelijkheid om na iedere H. Mis zich voor de volgende aan te melden. Dit 
geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk.  
 
In de kerken liggen groene kaartjes met het woord Vrij. Daar mag u plaatsnemen. Het is niet de 
bedoeling dat echtparen of gezinsleden naast elkaar kunnen gaan zitten. Dit heeft allemaal te 
maken met de geringe mogelijkheden in de kerk. Anders zitten zij binnen de 1,5 meter. Ook 
worden lijnen van waarschuwingstape getrokken, zodat u precies weet waar u kunt lopen, om 
naar de zitplaats te gaan.  
Bij de ingangen, de offerblokken en de plek waar de H. Communie wordt uitgereikt, staan 
flessen met desinfecteermiddel. Het is de bedoeling dat u daar u handen ontsmet.  
De Nederlandse bisschoppen adviseren om een mondkapje te dragen, dat bij voorkeur alleen 
tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Dit is echter nog niet verplicht.  
De koorzang is toegestaan door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door 
kinderen. Volkszang is niet toegestaan.  
 

 
 

OVER ONZE HEILIGEN…(10)   
Sint Leonardus  (6 november).  
 
Dat de geloofsverkondiging in onze streken vanuit het Zuiden, vanuit 
Frankrijk, plaats vond, kunnen we zien in de vaak uit Frankrijk 
afkomstige heiligen, die hier vereerd worden. 
Hoe vaak komen we hier geen Sint Martinuskerk tegen? 
Sint Martinus was bisschop in Tours, iets zuidelijker dan Parijs. 
Zo is ook de heilige Leonardus uit Frankrijk afkomstig. 
In onze parochiegemeenschappen wordt hij heel bijzonder in Urmond 
vereerd, waar ook de schutterij zijn naam draagt. In de kerk van 
Urmond is ook een beeld van de heilige te vinden. We noemen hem 
familiair: Sint Leendert. 

Wie was Sint Leonardus, Sint Leendert? 
Wat weten we van hem? 
De overlevering vertelt dat Leonardus rond 500 geboren werd in een adellijke familie. 
Hij werd door de heilige Remigius ( bisschop van Reims) gedoopt en opgeleid tot priester.   
Hij kreeg van koning Clovis verlof om gevangenen te bezoeken en ook hun vrijlating te 
bevorderen. Het was een exclusief recht van de koning, – wanneer hij op bezoek kwam – , 

mailto:simonsmargriet@gmail.com
mailto:olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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gevangenen, die berouwvol waren, gratie te verlenen en vrij te laten. Dat recht verleende de 
koning bij hoge uitzondering ook aan Leonardus. Deze zette zich in om gevangenen te 
bezoeken en met hen te zoeken naar wegen van berouw en bekering. Daarom wordt Sint 
Leonardus vaak afgebeeld met kettingen en boeien van de gevangenen.    
De koning wilde hem ook tot bisschop laten benoemen, maar Leonardus weigerde dat.                  
Hij vertrok naar een klooster in de nabijheid van Orléans, om rust en stilte te vinden en te leven 
in verbondenheid met God. 
Na verloop van tijd vertrok hij weer uit dat klooster om als kluizenaar te gaan wonen. 
In stilte wijdde hij zich aan het gebed en bestudering van de Heilige Schrift. 
Uit de kringen rond het Frankische Hof bereikte hem het verzoek heel bijzonder te willen bidden 
voor een voorspoedige bevalling van de koningin. Daar maakte men zich ernstige zorgen om. 
De Frankische koning was op jacht in het gebied waar Leonardus als kluizenaar woonde. De 
koningin vergezelde hem bij het jagen. Zij werd tijdens een van die jachtpartijen overvallen door 
barensweeën en men vreesde voor haar leven. Daarom deed men een beroep op Leonardus 
om voor haar en de koning te bidden. Het gebed werd verhoord en de bevalling verliep naar 
wens. 
Deze legende vormt de basis waarom Sint Leonardus ook aangeroepen wordt door zwangere 
vrouwen, die om een voorspoedige bevalling vragen. 
Als dank voor zijn gebed en voorspraak ontving hij, – na de goed verlopen bevalling – ,  het 
landgoed Noblac in de buurt van Limoges. Het gebied werd gemarkeerd met grensstenen, die 
de omtrek van het gebied aangaven. Het bosgebied, zo groot als door de kluizenaar op zijn ezel 
in een nacht werd rondgereden. Ook werd het gebied vrijgesteld van belastingen. Een voorrecht 
dat tot de Franse Revolutie bleef bestaan. 
Op 6 november 559 overleed de heilige in het Franse Saint-Léonard-de-Noblat. 
Een bijzondere verering voor de heilige bestaat al sinds 1125 in Zoutleeuw, een plaats in de 
omgeving van het Belgische Sint Truiden. Een prachtige kerk is daar aan hem toegewijd, een 
kerk waar de beeldenstorm aan voorbij is gegaan en daarom rijk is aan  religieuze kunst. 
Op 6 november staat Sint Leonardus op de kerkelijke kalender en kan iedereen, die naar hem 
vernoemd is, de naamdag vieren. 
 
J.P.Janssen, pr.ass. 

 

 
Werkgroep in en om de kerk parochie Berg a/d maas 

  
Enkele weken geleden ontvingen wij het droevige bericht, dat Hub Scheren overleden 
was. Hub was vele jaren een trouw lid van onze werkgroep. Vooral met zijn inzet en 
kennis heeft hij ons vele jaren geholpen. Wij zullen hem missen.  
 
De werkgroep, Jo Mevis  

 

 
Mededeling van de Harmonie St. Joseph. 
 
In verband met de Corona-crisis zal onze Kerst-in en onze cyclamen verkoop niet doorgaan. 
Onze muzikale rondgang met de zakjes actie zal wel doorgaan doch in gepaste vorm. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Harmonie St. Joseph 
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Pastoraal team 
-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  
of in noodgeval: 06-10901080 
-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

 
Op geven 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. 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 
maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. 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 
 

 
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)  
 

 
H. Doopsel 
Voor het aanmelden van 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 

 

 
Wij gedenken onze dierbare overledenen:  

 
Jan Janssen, Breinderweg 13, Stein 93 jaar 
 

 
 
 
Moge hij ruste in Gods vrede. Amen 
 

Wij feliciteren onze dopeling en haar 
ouders: 
 
Keyla Schaekens, dochter van Kevin 
Schaekens en Sanne Cerfonteijn 
 
Liza Lemmens, dochter van Mike Lemmens 
en Lindsey Hellebrekers 
 

 
 
 
 
 
Opdat ze mag leven als gelukkige christen. 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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Zaterdag 31 oktober 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Jrd. Bèr Beurkens en Nelly Dongen. 
Jrd. Bella-Hoffmans- Heutmekers. 
Jrd. Annie Paulus-Scheeren en t.i.v. Herman 
Paulus en zoon Ralph. 
Ramon Scheijen vw verjaardag 
 
Zondag 1 november 
Allerheiligen 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Ria Verhoeve 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
Sef Stoffens 
Greet (Ida) Hendrix-Westhovens  
 
13.30 uur Allerzielendienst kerk Urmond 

Lector: Marie-Jose Penders 
 
14.30 uur Allerzielendienst kerk Berg a/d 
Maas 
 
Dinsdag 3 november 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St Antonius 
Piet Vaasen 
 
Vrijdag 6 november 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

Voor een zeer bijzondere intentie. 
 
Zaterdag 7 november 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

Voor een zeer bijzondere intentie 
 
Zondag 8 november 
32ste zondag door het jaar 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Lysanne Heutmekers 
1ste jaardienst Sef Stoffens 
Hub Meulenberg 
 
Dinsdag 10 november 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
Vrijdag 13 november 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
  
Zaterdag 14 november 
18.00 u H.  Michaëlkerk Berg aan de Maas  

 
Zondag 15 november 
33ste zondag door het jaar 
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Milliam Uittenhout 
Riet Meex-Bergevoet 
Piet Janssen 
Landere Gelissen 
voor de levende en overleden leden van 
Fanfare St Martinus, speciaal voor lid van 
verdienste Piet Janssen en Tjieu Cosemans 
overleden leden van de Jeu de Boules club 
i.o.  
 
Dinsdag 17 november 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
Vrijdag 20 november 
19.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
H. Vormsel 
 
Zaterdag 21 november 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 Jrd. Ouders Vencken-Deuss en zonen Frans 
en Hub. 
Jrd.Drè Fijten echtgenoot van Corry Fijten-
Luyten. 
Jrd.Fien Alberts van den Bongarth. 
Jrd.Gertuda Alberts-Willems en Harie 
Alberts.(St) 
 
Zondag 22 november 

Christus Koning 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Hilda Meulenberg 
Zwd Jan Janssen 
 
Dinsdag 24 november 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
  
Vrijdag 27 november 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor een zeer bijzondere intentie. 
 
Zaterdag 28 november 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Jrd.Mia Bohnen-van de Wauw en Arnold 
Bohnen. 
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Zondag 29 november 

1ste zondag van de advent 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Ria Verhoeve 
Funs van Mulken en overleden familieleden 
 
Dinsdag 3 december 
19.00 u. H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
Piet Vaasen 
 
Vrijdag 4 december 
18.30 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Voor een zeer bijzondere intentie. 

 
Zaterdag 5 december 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

Jrd.Lei Vraets en Anna Heffels.(St) 
 
Zondag 6 december 
2de zondag van de advent 
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Lyssanne Heutmekers 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
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