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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
31 maart t/m 29 april 2018 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 17 april  
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website:  www.rkkerkenstein.nl 
 
 
 

 
 
HET KERKELIJK JAAR…( 3.)   Kerstmis. 
Terwijl alles in het kerkelijke leven nu om Pasen draait, is het merkwaardig in het parochieblad te 
lezen over Kerstmis. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat we twee maanden geleden een 
serie beschouwingen zijn gestart over het Kerkelijke Jaar. En dan spreekt het voor zich dat je 
begint bij het begin: eerst de Advent en daarna Kerstmis. Vandaar.  

Met Kerstmis herdenken we de geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem. De definitieve datum 
van Jezus geboorte is niet exact aan te geven, maar vanaf het jaar 300 viert de Kerk de geboorte 
van Jezus op 25 december. Daarbij sluit men aan bij een ouder feest: het feest van de Zonnewende. 
Men herdacht met dit feest de wederkomst van het licht. De donkere periode van het jaar verandert 
langzaam in de periode waarin het licht steeds meer nabij komt. De Kerkelijke overheid sloot 
daarbij aan en maakte duidelijk dat we als gelovigen met de komst van Jezus ook de komst van het 
Licht vieren in een soms donkere wereld. Donker door het kwaad. Donker door datgene wat 
mensen elkaar soms aan doen. De komst van Jezus is voor ons, als gelovige mensen, de verlossing 
van de duisternis van het kwaad. Jezus is het Licht dat die duisternis overwint.  
Het Kerstfeest heeft zo’n grote betekenis in onze beleving dat we aan één dag niet genoeg hebben 
om het te vieren. De gedachtenis van Jezus’ geboorte begint al aan de vooravond van 25 
december. In de avond van 24 december komen we als gelovigen samen in een feestelijke 
eucharistieviering om de komst van het Kerstkind te verwelkomen. We vieren de Nachtmis en 
beluisteren het geboorteverhaal. Op 25 december wordt de dag in de vroege ochtend kerkelijk 
geopend met de Dageraadsmis, in de gewone termen vaak de Herdertjesmis genoemd. We lezen 
dan het evangelieverhaal waarin het eerste bezoek in de stal komt: De herders, die door de engelen 
worden gewaarschuwd dat de Verlosser geboren is, gaan naar de stal en vinden er de pasgeborene, 
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Juist zoals de engelen het hun verteld hebben. Op 
eerste kerstdag wordt dan in een plechtige hoogmis de Dagmis gevierd. Op Tweede Kerstdag, 26 
december, staat de eerste martelaar, de diaken Stephanus centraal in de kerkelijke liturgie. En ook 
de acht dagen erna, het kerstoctaaf, blijft de geboorte van Jezus in de vieringen van de eucharistie 
alle aandacht vragen. We gedenken in deze dagen  Johannes, de evangelist (27 dec.) en de 
Onschuldige Kinderen ( 28 dec.),  die op last van Koning Herodes vermoord werden. Dit 
kerstoctaaf maakt deel uit van de Kersttijd, die tot de feestdag van de Doop van Jezus duurt.  

         J.P.Janssen, ass.  

Berg	aan	de	Maas	        Urmond 
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NAAR DE HEILIGDOMSVAART IN MAASTRICHT 
Eenmaal in de zeven jaar vindt in Maastricht de Heiligdomsvaart plaats, een pelgrimage naar het 
graf van St. Servaas, die in onze streken het evangelie verkondigde in de vierde eeuw. Naast de 
twee religieuze stoeten die op zondag 27 mei 14.00 uur en op zondag 3 juni 14.00 uur, is er een 
uitgebreid programma tijdens de Heiligdomsvaart. We willen u graag uitnodigen om als pelgrim 
een dag naar Maastricht te gaan. We stellen voor: vrijdag 1 juni. Het programma voor die dag is 
als volgt samengesteld: 
9.30-10.00 u.  Ontvangst met koffie/thee in de Kanunniken Kelder van de St. Servaas. 
10.30 u.   Plechtige Hoogmis in de St. Servaasbasiliek; aansluitend rondleiding door de 
   kerk en de schatkamer 
12.30 u.  Lunch in de Groote Sociëteit aan het Vrijthof.  
13.30-15.00 u. Stadswandeling door historisch Maastricht met gids. Aansluitend vrije tijd. 
16.00 u.   Vespers in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. 
De kosten bedragen 35,- euro inclusief lunch en gids. 
Het vervoer naar en van Maastricht is op eigen gelegenheid.  
Voor deelname kunt u zich aanmelden bij: 
Het Huis voor de Pelgrim, Raadhuisplein 1, Maastricht. Tel. 043-3215715 
 
GESLAAGDE VASTENACTIE-MAALTIJD 2018 
Het begint zo langzamerhand een traditie te worden dat we in de Veertigdagentijd voor onze 
samenwerkende parochies een Vastenactie-maaltijd houden. Dit jaar was deze maaltijd op 
maandag 26 februari. Er waren 31 gasten aan tafel die de sobere maaltijd van soep en brood tot 
zich namen. Deze maaltijd was volledig gesponsord. De bijdrage van de deelnemers was 322, 60 
euro. Een mooi begin van onze spaaractie voor de technische school in Mpongwe (Zambia). 
Naderhand kwam er nog een bijdrage binnen van 15,- euro als extra sponsorbijdrage.  
Dank aan alle deelnemers en sponsoren, mede namens de Vastenactie. 
 
ANTONIUSNOVEEN IN URMOND: 
Op dinsdag 17 april a.s. begint de jaarlijkse Antoniusnoveen. Deze noveen loopt t/m dinsdag 12 
juni. Op de dinsdagen van de noveen bidden wij om 18.45 u de Vespers (kerkelijk avondgebed) 
gevolgd door de heilige Mis om 19.00 u en aansluitend gelegenheid tot verering van de Antonius 
Relikwie.  
 
CORRECTIE LOURDESBEDEVAART 
In de vorige aflevering van ons parochieblad stond een uitnodiging om mee op bedevaart naar 
Lourdes te gaan. Daarbij werd vermeld dat pastoor Janssen de bedevaart zou vergezellen van 11- 
16 september a.s. Inmiddels is dit geen correcte informatie meer,  omdat door omstandigheden 
pastoor Janssen deelneemt aan de bedevaart van 23 – 28 mei a.s.  De bedevaarten in september 
gaan gewoon door, alleen niet met eventuele begeleiding vanuit onze parochies. Mocht u willen 
deelnemen aan een bedevaart naar Lourdes dan kunt u alle informatie inwinnen bij mevr. Anita 
Cremers, tel. 4337105  of pastoor Janssen, tel 4331200. 
Voor CZ-verzekerden is het goed te weten dat er vanwege die ziektekostenverzekeraar onder 
bepaalde voorwaarden een reductie op de reissom wordt gegeven. 
 

Zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen?25 - 55 jaar 
Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof 
samen te delen. 
We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van 

een H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop. 
Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html 
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VIERVOUDIG JUBILEUM BIJ GEMENGD KOOR SURSUM CORDA (Berg aan de Maas) 
Op zaterdag 14 april vieren wij het feit van een viervoudig jubileum. 
Op die dag is er een H. Mis voor levende en overleden leden van Sursum Corda. 
Jubilarissen zijn: 
Jo Bouts   25 jarig jubileum als lid van Sursum Corda. 
Josien Damoiseaux 25 jarig jubileum als lid van Sursum Corda. 
Toos Willems 25 jarig jubileum als lid van Sursum Corda. 
Jeanny Janssen 25 jarig jubileum als dirigente van Sursum Corda 
Na de H. Mis worden de jubilarissen gehuldigd en is er gelegenheid om de jubilarissen te 
feliciteren. 
 
 
VOLONTARIO 
Vrijdag 13 april is het zover: de niet opgehaalde en gedoneerde VOLO’s van vorig jaar van 
Stichting Volontario worden gebruikt voor de ouderen in onze gemeente Stein. Stichting 
Volontario zal dan samen met Vivantes in de 3 verpleeghuizen (Aelserhof, Urmonderhof en de 
Moutheuvel) met medewerking van diverse lokale artiesten een gezellige middag verzorgen. De 
artiesten zullen afwisselend in de verschillende locaties optreden. Iedereen is welkom van 15.00 
tot 17.00 uur. Meer info www.volontario.nl 
 
 
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN…PASEN !  
De groet: De Heer is waarlijk opgestaan… klonk en klinkt nog steeds op sommige plaatsen 
wanneer christenen elkaar tegenkomen op de dag van Pasen. Het is zo’n groot nieuws alsof men 
tegen elkaar zeggen wil: “Heb je het al gehoord? Weet je het al? ” Zoals wij nieuws aan elkaar 
doorgeven dat we het de moeite waard vinden om verder te vertellen. “Heb je het al gehoord? ”en 
dan volgt het verhaal dat je zo belangrijk vindt om door te vertellen. De boodschap van Jezus’ 
verrijzenis is zo’n groot nieuws. Ondanks het feit dat Hijzelf tijdens Zijn leven deze opstanding uit 
de dood herhaaldelijk aankondigde, toch is Zijn  verrijzenis voor Zijn volgelingen een grote 
verrassing.  
In alle vroegte zijn de vrouwen naar het graf van Jezus gegaan om Zijn lichaam te verzorgen, zoals 
bij een begrafenis gebruikelijk was. Op de dag van Zijn overlijden, -de vooravond van de grote 
Sabbat- , hebben ze dat niet meer kunnen doen om de Sabbat niet te ontheiligen. Daarom gaan ze 
op de eerste dag van de week in alle vroegte naar het graf. Het is de eerste gelegenheid die ze 
hebben. Onderweg vragen de vrouwen zich bezorgd af, wie de grote steen, die het graf afsluit, zal 
wegrollen. Bij aankomst vinden ze de steen weggerold, het graf leeg en open. 
Wat is er gebeurd? Hoe is dit te verklaren? Kun je dit geloven?  
Bij het lege graf klinkt voor de vrouwen de boodschap: “ Wat zoeken jullie de Levende bij de 
doden? Hij is niet hier. Hij is verrezen! “ Met die boodschap gaan de vrouwen naar de leerlingen 
van Jezus. Petrus en Johannes gaan op onderzoek uit en vinden alles, zoals de vrouwen gezegd 
hebben. Daarmee zijn zij getuigen. Betrouwbare getuigen, omdat zij met eigen ogen hebben gezien 
dat het graf leeg is en dat de zwachtels er lagen en de zweetdoek opgerold elders.  
De Heer is waarlijk opgestaan! Het blijft een zaak van geloof. Een sluitend bewijs is niet te 
leveren. Het enige wat de getuigen verklaren is het feit dat het graf leeg is en dat de zwachtels en 
de zweetdoek op verschillende plaatsen liggen. Het zijn aanwijzingen, maar geen bewijzen. 
Geloven in de Verrijzenis van de Heer is inderdaad geen zaak van bewijs of overtuiging. Het gaat 
om geloven.  Het gaat om opstaan uit de dood om het leven binnen te gaan. Er van overtuigd raken 
dat leven sterker is dan de dood. Dat heeft Jezus in heel Zijn leven laten zien. Hij heeft velen doen 
opstaan. Zalig Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. 
         J.P.Janssen, ass.  
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Hier	had	uw	advertentie	
kunnen	staan!!	
	
	
Voor	meer	informatie	
kunt	u	contact	opnemen	
met	dhr.	Jo	Mevis	
Tel:	046-4331487	
	

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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WIE IN VERRIJZENIS GELOOFT 
Pasen is het feest van de verrijzenis! 
Het feest van de jeugd! Het feest van het eeuwige 
leven! 
Wie gelooft in de verrijzenis 
wordt nooit oud, kan altijd opnieuw beginnen, 
heeft na de zwartste nacht 
steeds een lichtende morgen! 
Wie gelooft in de verrijzenis 
wordt nooit angstig voor het leven, 
nooit wanhopig voor lijden en dood! 
Wie gelooft in de verrijzenis 
erzuurt en vergalt zijn leven niet 
en laat zich niet vangen in de fijn gesponnen 
netten 
van onoplosbare problemen, die alleen meer 
onoplosbaar zijn, 
omdat men de hele mens met ziel en al 
In het graf wil steken! 
Ik geloof in de verrijzenis! 
Ik geloof in het leven! 
Ik geloof in de vergiffenis van de zonden, 
dat slechte mensen, als die er zijn, 
weer goede mensen worden! 
Ik geloof in de liefde als de absolute macht, 
die mensen en wereld 
en heel de kosmos beweegt! 
Ik geloof in God, die liefde is! 

GEBED TOT DE HEILIGE ANTONIUS 
Heilige Antonius, 
Het is zo bemoedigend en troostvol te weten, 
dat ik u met groot vertrouwen  
mijn moeilijkheden in handen mag geven. 
Gij wilt mijn voorspreker zijn bij Jezus  
en Hem vragen wat goed voor mij is naar lichaam 
en ziel. 
In de hemel met God verenigd, 
kent gij de nood waarvoor ik om uitkomst vraag. 
Bid voor mij bij Jezus, opdat er een oplossing 
mag komen. 
Ik weet door mijn geloof dat God alles ten goede 
leidt voor wie Hem dienen en beminnen.  
Hem zal ik prijzen. 
En u, Antonius, zal ik mijn dankbaarheid tonen, 
door in mijn dagelijks leven uw voorbeeld  
na te volgen. 
Moge de Heer mij genadig zijn. 
Hij die geprezen zij in eeuwigheid. Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Misintenties 
 
ZATERDAG 31 Maart: 
Paaswake 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Gestichte jrd. Pastoor Bosch en familieleden en  
ter intentie van Annie Gerards 
Jrd. Jos Frings echtgenoot van Waltraud Ehgartner 
Gerrit Wijnands echtgenoot van Roos Janssen 

 
ZONDAG 1 APRIL: 
1ste Paasdag 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Millian Uittenhout 
Jrd. Louisa Meulenberg-Worms en ter intentie van 
Hubert Meulenberg 
Jrd. ouders Janssen-Bohnen en ter intentie van 
dochters en schoonzoon 
Gestichte jrd. ouders Rademakers-Janssen en 
dochter Mia 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 
Gérard Segers en overleden familie leden 
 
 
MAANDAG 2 APRIL:  
2de Paasdag  
9.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor vrede in de wereld 
 
 
DINSDAG 3 APRIL: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
t.e.v. St. Antonius 
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VRIJDAG 6 APRIL:   
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor alle vrijwilligers 
 
ZATERDAG 7 APRIL: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Gestichte jrd. Maria Elisabeth Delil en 
Michel Demandt 
 
ZONDAG 8 APRIL:   
2de zondag van Pasen / Beloken Pasen 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders  
Jrd. Sjaak Larik 
 
DINSDAG 10 APRIL: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
t.e.v. St. Antonius 
 
VRIJDAG 13 APRIL:  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Om zegen over hen die zieken verzorgen 
 
ZATERDAG 14 APRIL:  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Jrd. Piet Meersmans en ouders Meersmans-Muris 
en dochter Mia 
Levende en overleden leden van zangkoor 
Sursum Corda 
 
 
ZONDAG 15 APRIL:  
3de zondag van Pasen 
9.30 u. H. Martinuskerk Urmond  
 m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Millian Uittenhout 
Jrd. Mirjam Smeets-in het Panhuis en overleden 
familie leden 
Jrd. ouders van Mulken-Cosemans 
 
DINSDAG 17 APRIL:   
Antoniusnoveen 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
t.e.v. St. Antonius 
 
 
VRIJDAG 20 APRIL: 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor het welzijn van de parochie 
 

ZATERDAG 21 APRIL: 
H. Anselmus 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
2de Collecte voor onderhoud van de kerk. 
Voor de intenties van alle zieke mede parochianen 
 
 
ZONDAG 22 APRIL:  
4de zondag van Pasen  
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
Voor onze burgerlijke en kerkelijke leiders 
 
DINSDAG 24 APRIL: 
Antoniusnoveen 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
t.e.v. St. Antonius 
3de Jrd. Leny van Mulken-Hendrix 
Gestichte jrd. ouders Thei en Keet  
Driessen-Consten 
 
 
VRIJDAG 27 APRIL: 
H. Petrus Canisius   
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor allen die zich eenzaam voelen 
 
ZATERDAG 28 APRIL: 
H. Petrus Chanel 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Gestichte jrd. Harie Alberts en Gertruda Willems 
Gestichte jrd. Michel Snijders echtgenoot van 
Henriette Nelissen 
Gestichte jrd. Huub Jeurissen en  
Tiny Jeurissen -Claessens 
 
 
ZONDAG 29 APRIL: 
5de zondag van Pasen 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers 
Jrd. Sjir Theunissen 
 
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 
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. 
 
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 
 

De redactie van het parochieblad Urmond/Berg 
wenst U 


