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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 29 augustus t/m zondag 4 oktober 2020 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 22 september 
 
Website: www.rkkerkenstein.nl 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl  

 

 

 

Gezocht nieuwe redactieleden voor het 
parochieblad 
Meer informatie bij pastoor Schwillens 
 

 
Op zondag 13 september zullen de volgende kinderen in de kerk van Berg aan de Maas 

hun Eerste Heilige Communie ontvangen:  

Lena Alberti  Kyara Martens 

Leanne Bouts  Lynn Meuwissen 

Kiara Bouts  Charlotte Peerebooms 

Lisa Eijkenboom  Shania Pfeifer 

Senn Hacken  Didjardo Schaekens 

Britt Jacobs  Gisella Schaekens 

Noud  Jacobs  Damian Verleng 

Joey Lemmens  Luka Wijenbergh 
 

 

 

Mariaprocessie 2020  

 
Op 11 oktober zouden we het beeld Maria in de Nood vanaf de St. Martinuskerk te Stein naar 
de kapel overbrengen, maar vanwege corona is dit uitgesteld tot volgend jaar. Inmiddels heeft 
onze bisschop, mgr. Smeets, toegezegd om in 2021 naar Stein te komen. De nieuwe datum is 
10 oktober 2021. T.z.t. zullen we meer informatie aan u kenbaar maken.  
 
Pastoor Schwillens 
 
 
 
 
 

http://www.rkkerkenstein.nl/
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Dierenzegening 4 oktober te Stein  

 
Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. 
Franciscus van Assisi. De heilige uit de twaalfde eeuw stierf 
op 3 oktober. Hij werd in Assisi te Italië geboren. In de 
omgeving van Assisi hoorde hij Gods stem, om de kerk te 
restaureren. Hier gaf hij gevolg aan en ging letterlijk het 
vervallen kerkje van San Damiano herstellen. Later begreep 
hij dat dit figuurlijk bedoeld was en dat het ging over de 
levende bouwstenen. Hij ging mensen helpen, die ziek, 
eenzaam en door de maatschappij buitengesloten werden.  
Echter het kwam voor dat de mensen niet naar zijn preken 
wilden luisteren. Daarom richtte hij zich tot de dieren, die wel 
gehoor gaven. Tevens kocht hij dieren vrij, die gevangen 
zaten. Omdat hij zo’n grote voorliefde voor de natuur had en in 
het bijzonder voor de dieren, heeft men 4 oktober uitgeroepen 
tot werelddierendag.  
Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat, cavia of rat, konijn of welk huisdier u 
ook hebt) uit, om op zondagochtend  4 oktober rond 11.45 uur samen te komen bij de zijingang 
van de St. Martinuskerk te Stein. Hier zal uw huisdier, tijdens een bijzondere gebedsdienst, 
gezegend worden. 
  
Pastoor Schwillens 

 

 

De data voor het H. Vormsel voor de leerlingen van groep 7 en 8 zijn: 
 
20 november 2020 om 19.00 uur in de kerk van Berg aan de Maas 
11 december 2020 om 19.00 uur in de kerk van Nieuwdorp (De Maaskei Stein en Kerensheide) 
 
De data van de Eerste Heilige Communie 2021 zijn bekend. Deze zijn: 

23 mei 2021 om 9.30 uur: Urmond 
30 mei 2021 om 9.30 uur: Stein 
13 juni 2021 om 9.30 uur: Nieuwdorp (inhalen 2020) 

 

 

Ons gemengd kerkelijk zangkoor 
  

5 maanden geleden werden, door de corona, alle activiteiten van het 
kerkelijk zangkoor op de lange baan geschoven.  We hebben “het 
samenkomen” gemist en staan te popelen om in september weer van start 
te gaan. Maar het moet wel anders om de regels van hogerhand te volgen 
en daar staan we ook achter.  Om de afstand regels te kunnen handhaven, 
maar ook om de steile wenteltrap naar het oksaal, die voor verschillende 
koorleden te moeilijk wordt, hebben we besloten om beneden in de kerk te 
gaan zingen.  We hebben, samen met pastoor gekozen voor een plaats 

rechts voor in de kerk.   Vanaf zondag 6 september zult ons U daar aantreffen.  Wilt u met 
ons mee komen zingen,?   U bent van harte welkom!!  Neem dan contact op met mevr. H 
Meulenberg tel: 046 433 1462 of met mevr. R Verhoeve tel: 046 433 1361. Wij zien u dan graag 
op de eerste repetitie op donderdag 3 sept. om 19.15 uur in de kerk. 
 
R. Verhoeve (voorzitster)  
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Over onze heiligen (8)  Sint Lambertus  (17 september) 

 
Naast de vele Sint Martinuskerken die ons bisdom kent, zijn er ook 
veel kerken die aan Sint Lambertus zijn toegewijd. Dat is niet zo 
verwonderlijk. Sint Lambertus komt uit onze eigen omgeving. Hij is 
“eine van òs”. 
Hij werd geboren in Maastricht, waarschijnlijk in het jaar 638. Op 
de plaats waar zijn geboortehuis stond, – op de hoek van de 
huidige Bredestraat en Hondstraat –,  siert een klein beeldje van 
de heilige de gevel ter herinnering. 
Lambertus werd geboren in een adellijke familie en zijn oom, 
bisschop Theodardus, droeg mede zorg voor een degelijke 
christelijke opvoeding. In die dagen ging het er bepaald niet 
zachtzinnig aan toe: Theodardus werd vermoord. De raadslieden 
van de Frankische koning Childerik II bepaalden dat Lambertus 
bisschop moest worden van Maastricht. 
En aldus geschiede. In 670 nam hij bezit van de zetel van het 
Bisdom Maastricht. In eerste instantie bleef hij tot 673 in 

Maastricht. Toen deze koning vermoord werd en andere heersers de macht overnamen, moest 
Lambertus vluchten en nam zijn intrek in de abdij van Stavelot in de Belgische Ardennen. Daar 
verbleef hij tot de politieke verhoudingen weer waren veranderd en hij nam in 681 weer bezit 
van zijn bisschopszetel in Maastricht. 
Samen met de Willibrord, – die in 691 uit Engeland was gekomen – , verkondigde Lambertus 
het geloof in Jezus Christus in de Belgische Kempen en onze huidige provincies Noord Brabant 
en Limburg. In dit gebied vind je dan ook talloze kerken die aan Lambertus worden toegewijd. 
Er zijn verschillende vrome verhalen die de ronde doen over Lambertus. 
In boeken over sagen en legenden in Limburg zijn ze terug te vinden. 
De tijd waarin Lambertus leefde was een roerige, onrustige tijd. 
Er was altijd wel een strijd om de macht in het gebied tussen Maas en Rijn. Die strijd werd vaak 
ook in onze contreien uitgevochten. Machthebbers streefden ernaar zoveel mogelijk 
zeggenschap te krijgen over deze gebieden. Dat er daardoor conflicten ontstonden laat zich 
raden. 
Uiteindelijk wordt ook Lambertus het slachtoffer van deze twisten. Hij wees er Pepijn van 
Herstal, de machthebber in het gebied, op, dat hij de huwelijkstrouw moest bewaren en zijn 
vrouw niet mocht verstoten om een ander te trouwen. Deze terechtwijzing viel niet in goede 
aarde en kostte Lambertus het leven. Toen hij in Luik verbleef, – waar hij een kleine rustplaats 
had – , kropen zijn tegenstanders op het dak en zagen Lambertus biddend in een van de 
vertrekken. Met een speer werd hij in de nacht van 16 op 17 september 705 van het leven 
beroofd. 
Zijn lichaam werd overgebracht naar Maastricht en begraven in de grafkelder van zijn ouders. 
Daar werd naderhand aan de huidige Lage Kanaaldijk een kapel ter ere van de Heilige 
gebouwd, die nu nog te bezoeken is en waar regelmatig de eucharistie gevierd wordt. 
Het was de heilige Hubertus, die de bisschopszetel van Maastricht naar Luik verplaatste en ook 
de stoffelijke resten van Sint Lambertus liet opgraven om ze in Luik een laatste rustplaats te 
geven. 
In Maastricht werd in 1916 een parochiekerk aan de heilige Lambertus toegewijd, die in 1985 
aan de eredienst werd onttrokken vanwege bouwkundige problemen. Het gebouw heeft 
inmiddels een andere bestemming gekregen en bleef daardoor voor het silhouet van de stad 
gespaard. 
 
J. P. Janssen, pr. ass.   
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Vredesweek  19 – 27 september 2020 
 
Misschien roept de naam “ Vredesweek” nog herinneringen op aan de tijd dat velen de straat op 
gingen om te betogen tegen de komst van de kruisraketten. Er was in Nederland een grote 
groep mensen, die er bezwaren tegen had,  dat er op ons grondgebied kernwapens geplaatst 
werden. 
Het Interkerkelijk Vredesberaad ondersteunde deze acties met de leuze: “Schop de kernwapens 
de wereld uit, te beginnen bij Nederland.” Uiteindelijk werden er van deze wapens, – zij het op 
beperkte schaal – , toch hier opgeslagen. 
Dit betekende niet het einde van het  werk van de Vredesbeweging. 
Ieder jaar opnieuw wordt er in ons land een Vredesweek gehouden met een eigen thema. Dit 
jaar luidt het thema: “Vrede verbindt verschil.” 
We worden uitgenodigd om in deze Vredesweek heel uitdrukkelijk stil te staan bij de verschillen 
die er tussen mensen zijn. Verschillen, die niet moeten zorgen voor uitsluiting, maar juist voor 
verbinding. 
Vaak worden mensen van een andere origine dan de onze, met achterdocht bekeken. Voor een 
vreemdeling is het moeilijk om een plaats in ons midden te krijgen en opgenomen te worden. 
We bedoelen dat niet vijandig, maar onbekend maakt ook onbemind. 
Enige tijd geleden las ik een verhaal van een asielzoeker –  Gor – , die in ons land politiek asiel 
had aangevraagd. Met zijn ouders en broer kwam hij,  – na een tocht langs vele asielzoekers-
centra – ,  terecht in den Bosch. Het gezin maakte daar kennis met een Nederlandse 
snoepwinkel. De kinderen mochten voor een zeer beperkt bedrag wat snoepgoed uitzoeken. 
Gor koos voor drop. Toen hij ervan proefde, had hij de neiging het uit te spuwen. Het was zoet, 
zuur, zout en bitter tegelijk. 
Drop moet je leren eten. Zoals het met meer zaken in het leven is. Soms is iets in het begin niet 
te doen, totdat je leert er mee om te gaan. Als we alles meteen uitspuwen op het moment dat 
het niet smaakt, dan verliezen ook de kans om iets nieuws te leren kennen. Volharden, 
doorgaan tot het beter wordt, kan je net dat stukje overwinning geven dat je nooit zou behalen 
wanneer je was gestopt. 
De Vredesweek wil een uitnodiging zijn om af te stappen van vooroordelen en juist op zoek te 
gaan naar de verschillen, die een verrijking betekenen voor ons en onze samenleving. 
Aandacht, interesse, zoeken naar mogelijkheden om contact te maken met de vreemdeling in 
ons midden, is niet alleen onze taak als christen. Het is ook een verrijking voor ons eigen leven.  
Denk maar aan de drop! 
 
J.P.Janssen, pr. ass.   

 

 

H. Missen tijdens de corona  

 
- U hoeft zich van tevoren niet meer aan te melden.  In de kerken van 
Nieuwdorp, Stein en Urmond kunnen 100 personen plaatsnemen. In 
Berg a/d Maas kunnen slechts 60 personen de H. Mis meevieren. U 
kunt plaatnemen op de plek waar een groen kaartje op de kerkbank 
ligt. 
-Als u de kerk binnenkomt, dan is het de bedoeling om uw handen te 
desinfecteren. Deze vindt u bij iedere ingang van de kerk.  
- Voordat u de H. Communie ontvangt, zult u weer opnieuw de handen desinfecteren. In het 
middenpad van iedere kerk staat het desinfecteermiddel.  
- Bij de uitgangen van iedere kerk staan de collecteschalen. Hierin kunt u gaven deponeren. 
Tijdens de H. Mis mogen we geen collecte houden. Dit heeft allemaal te maken om 
besmettingsoverdracht te voorkomen.  
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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 
 

 
We gedenken onze dierbare overledenen: 
 
Jo Hendrix, Dr. H. van der Hoffplein 1, Sittard, 
76 jaar 
Zef Ploem, Pastoor Eyckstraat 15, Berg a/d 
Maas, 84 jaar 
 
Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 
  
Wij feliciteren onze dopelingen en hun 
ouders: 
 
Liam Janssen zoon van Rick Janssen en 
Kristel Roex 
 
Opdat ze mogen leven als gelukkige 
christenen. 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
  
ZONDAG 30 AUGUSTUS 

22ste zondag door het jaar 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector:  
 
DINSDAG 1 SEPTEMBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

Ter ere van St. Antonius 
Piet Vaasen 
 
VRIJDAG 4 SEPTEMBER  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
  
 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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ZATERDAG 5 SEPTEMBER 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd.Annie Geraeds (Stichting) 
Jrd.Paula Janssen- de Welf en Theo Janssen. 
Jrd.Piet Heuts en Mia Heuts-Kurvers. 
Jrd.Armand de Welf en Fien de Welf- de la 
Haye. 
  
ZONDAG 6 SEPTEMBER 

23ste zondag door het jaar 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Ria Verhoeve 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
Ouders Van Mulken-Cosemans 
Lambert Gelissen 
Greet (Ida) Hendrix-Westhovens 
 
DINSDAG 8 SEPTEMBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 11 SEPTEMBER 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

   
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 
18.00 u H.  Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Zeswekendienst Zef Ploem. 
Lyda Zeegers-Bouts vanwege bewoners flat 
Steenweg. 
 
ZONDAG 13 SEPTEMBER 
24ste zondag door het jaar 
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers 
zwd Jo Hendrikx 
1ste jrd Rie Mennen-Crauwels 
Jrd Nico Knops 
Piet Janssen   
Ouders Heijen-Tholen 
Sef Stoffens 
Toon Demandt 
 
DINSDAG 15 SEPTEMBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
  

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
   
ZONDAG 20 SEPTEMBER 
25ste zondag door het jaar 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
Jrd Funs  van Mulken (St) 
 
DINSDAG 22 SEPTEMBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
  
VRIJDAG 25 SEPTEMBER   
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
   
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 
H. Michaël, patroonheilige 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Ouders Leonie Horrichs-Albertie en Lei 
Horrichs en zoon Jo. 
   
ZONDAG 27 SEPTEMBER 

26ste zondag door het jaar 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Millian Uittenhout 
 
DINSDAG 29 SEPTEMBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 2 OKTOBER 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 
ZATERDAG 3 OKTOBER 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

Jrd.Gerrit Strijkers echtgenoot van Corrie 
Strijkers-Wenmeekers. 
Gré Horrichs-Vaessen en Ignatius Horrichs 
en zoon Paul(Stichting) 
   
ZONDAG 4 OKTOBER 

27ste zondag door het jaar 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Hilda Meulenberg 
1ste jrd  Greet (Ida) Hendrix-Westhovens 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
Ouders Van Mulken-Cosemans 
Lambert Gelissen 
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