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Parochieblad voor de parochies: 

H. Michaël-Berg aan de Maas 

H. Martinus-Urmond 

St. Antonius-Urmond 

 

zaterdag 30 juni t/m zondag 5 augustus 2018 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 24 juli  

 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Website:  www.rkkerkenstein.nl 

 

 

 

 

 

HET KERKELIJK JAAR…(6) Veertigdagentijd. 

Op Aswoensdag, - de eerste dag na de drie dolle Carnavalsdagen -, begint de Veertigdagentijd. We 

spreken over Carnaval, terwijl we ook de term “Vastelaovend” gebruikt wordt. Deze laatste naam 

is een duidelijke verwijzing naar de tijd van de Vasten. Aan de vooravond van de Vasten doen we 

ons nog eens te goed aan al het goede dat de aarde ons biedt aan eten en drinken. Daarna schakelen 

we terug. Daarna nemen we de tijd om te vasten… 

In de vastentijd onthouden we ons van gebruiken die we in het gewone dagelijkse leven wel doen. 

Vroeger uitte zich dat in minder eten en op vrijdag vis eten. Vasten betekende dat je maar een 

volle maaltijd per dag genoot. Sinds de veranderingen die het Tweede Vaticaans Concilie in de 

kerk bracht, leggen we in de vasten meer de nadruk op het jezelf wat ontzeggen, omwille van de 

ander. Dat wordt in de Vastenactie tot uitdrukking gebracht. We vasten om medemensen in de 

Derde Wereld te helpen hun bestaan mens waardiger te maken en mee te helpen aan een betere 

toekomst voor hen. Daarvoor is de Bisschoppelijke Vastenactie in het leven geroepen, die jaarlijks 

projecten voorstelt, waaraan de parochies mee kunnen helpen. In de jaren 2017 en 2018 was er het 

project voor de Technische School in Mpongwe in Zambia. Een project dat het mogelijk maakt op 

een eigentijdse manier jongeren en ouderen te helpen een goede opleiding te volgen. Daardoor 

wordt hun toekomst een stuk rooskleuriger. Moderne vormen van vasten zijn ook op een kritische 

manier bekijken hoe we onze mobiele bereikbaarheid; hoe we ons sociale media gebruik 

vormgeven; hoe we met natuur en milieu omgaan. 

Het vasten in de Veertigdagentijd is geen doel op zich. We vasten niet om te vasten. We vasten om 

ons voor te bereiden op het hoogtepunt van het Kerkelijke Jaar: de Goede Week en Pasen. 

Wanneer je zelf vast ontstaat er ruimte om na te denken over de diepe betekenis van de Goede 

Week en Pasen. In die dagen herdenken we de lijdensweg en de dood van Jezus. 

Maar daar blijft het niet bij. Met Pasen vieren we de Verrijzenis van Jezus. Hij heeft de dood 

overwonnen. Hij heeft door zijn kruisdood het verbond van God met de mensen hersteld. We 

hebben weer toekomst en een leven met het eeuwige leven in perspectief. 

 

J.P.Janssen, ass. 

 

 

Berg aan de Maas        Urmond 
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DATA VOOR DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

Groep 4 basisschool Triviant 12 mei 2019 

Groep 4 en 5 OBS De Maaskei (Urmond) 19 mei 2019 

Groep 4 en 5 van basisschool Kerensheide en OBS DE Maaskei (Stein) in 2020 

Groep 4 en 5 van basisschool De Avonturijn in 2020 

 

DATA HEILIG VORMSEL 

1 december 18.00 uur Berg a/d Maas 

8 december 19.15 uur Nieuwdorp (OBS de Maaskei en basisschool Kerensheide) 

16 december 11.00 uur Stein (Triviant) 

 

VAKANTIE:  VRIJ VAN…  VRIJ VOOR… 

Aan de vlaggen met boekentassen in de straten zie je dat we tegen het einde van het schooljaar 

lopen. De eindexamens zijn geweest met de gewone resultaten: geslaagd, of de pech dat je 

herexamens moet doen of misschien wel helemaal gezakt bent. Dat laatste is erg vervelend voor 

iedereen: voor het “slachtoffer”, maar ook voor de omgeving van gezin, familie, vrienden en 

bekenden. We hopen dat de tegenslag goed verwerkt wordt en de kansen in het nieuwe schooljaar 

volop benut worden met een gunstig resultaat. 

Maar eerst nog: vakantie! Een tijd die aanbreekt, waarin we vrij zijn van de verplichtingen die we 

doorgaans hebben: school, werk, sociale verplichtingen. We voelen dat de druk van de tijd en het-

op-tijd-zijn afneemt. Dat geeft ruimte om te ontspannen. Pas op de plaats maken, rusten en 

genieten. Voor sommigen thuis in eigen omgeving; voor anderen op een plek die je gekozen hebt 

om vakantie te houden. Zo’n nieuwe omgeving kan inspirerend werken. Je kunt nieuwe ideeën 

opdoen en er voor kiezen, - na de vakantie-, dingen anders te gaan doen. 

Vakantie is ook een tijd om vrij te zijn vóór iemand.  Misschien dat in de loop van het werkjaar de 

aandacht voor elkaar wat verslapt is door drukte van alle dingen, die gedaan moeten worden. 

Mensen hebben vaak een drukke, -soms overvolle-, agenda, waardoor er een tekort aan aandacht 

ontstaat voor degenen, die die aandacht misschien niet zo opeisen. Vakantie geeft je dan de tijd om 

dat te herstellen en de nodige aandacht aan elkaar te besteden.  

En thuiskomend is het wel zaak om de goede voornemens, - in de vakantie gemaakt-, ook ten 

uitvoer te brengen. Het is belangrijk niet meteen weer onder te gaan in de drukte, alsof er geen 

vakantie geweest is… 

Sommige uitspraken blijven je bij. Zo herinner ik me een uitspraak van een klasse-leraar op mijn 

middelbare school, die de laatste schooldag voor de vakantie liet weten: “Ik wens jullie een fijne 

vakantie en ik wil jullie zeggen, dat Onze Lieve Heer géén vakantie heeft…” Misschien is die 

wijze raad ook voor ons in de komende vakantietijd belangrijk om te herinneren en er wat mee te 

doen! 

Fijne vakantie voor iedereen! 

J.P.Janssen, ass.  
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DENK ER EENS AAN… 

Velen van ons verheugen zich op de komende vakantie.  

Fijn ontspannen na alle drukte van een werk- of schooljaar.  

Die vakantie wordt ons van harte gegund.  

Maar ik ken ook mensen die als een berg tegen deze periode opzien:  

Ouders en grootouders, die niet meer met vakantie kunnen… Zij maken zich zorgen of hun 

kinderen en kleinkinderen weer veilig thuis komen. Ze missen het regelmatige contact met hun 

dierbaren, dat in de vakantietijd altijd minder is. 

Om de pijn wat te verzachten, is het aardig om een kaart te sturen van het vakantieadres. 

Even een teken dat er aandacht is voor elkaar… 

De moeite waard om te doen. 

J.P.Janssen, ass. 

 

SPEK DE KAST VAN HET KERKOOR 

Van 9 tot 22 Juli kunt u statiegeld-flessen inleveren bij de Jumbo en de bon beschikbaarstellen aan 

de kas van kerkkoor H.Martinus Urmond. 

Maandag 23 Juli mogen wij de opbrengst verzilveren. Het kerkkoor, dat iedere Zondag en bij 

begrafenis-missen klaarstaat, vraagt vriendelijk uw statiegeld aan ons te doneren. 

 

Wij zullen u zeer dankbaar zijn en s’zondags een extra toontje voor u  zingen. Naast de flessen-

automaat hangt de aankondiging als wij aan de beurt zijn! 

Hartelijk dank 

 

Ria verhoeve (voorz) 

 

TOREN BEKLIMMEN KATHEDRAAL ROERMOND 

Wellicht een tip voor een uitstapje tijdens de zomervakantie: een bezoek aan de Sint-Christoffel-

kathedraal in Roermond. Deze 15e eeuwse hoofdkerk van het bisdom kent een rijke historie en 

heeft veel kunstwerken die het waard zijn om bekeken te worden, niet in de laatste plaats de 

gevarieerde gebrandschilderde ramen. De kerk is elke dag tussen 14 en 17 uur open. De entree is 

gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). 

 

Bovendien is elke zaterdag tot en met oktober de toren van de kathedraal te beklimmen. Op een 

hoogte van 75 meter heeft de bezoeker een prachtig uitzicht over de bisschopsstad en de 

Maasplassen tot aan Venlo en Geleen toe. De toren is te beklimmen op zaterdagen om 14.30 uur 

en 15.30 uur. Entree: € 2,50. Meer info: www.kathedraal-roermond.nl 

 

ZUSTERS BIRGITTINESSEN 175 JAAR IN LIMBURG 

De zusters Birgittinessen herdenken dit jaar dat ze zich precies 175 jaar geleden in Limburg 

hebben gevestigd. Vanuit Uden kwamen ze in 1843 naar de Abdij Maria Hart in het centrum van 

Weert. De zusters zijn herkenbaar aan hun opvallende Birgittijnse kroon. Deze bestaat uit een 

zwarte sluier met een kruis van witte banden die over het hoofd loopt. Op de vijf knooppunten zijn 

rode stippen te zien, die de vijf wonden van Christus voorstellen.  

 

 

http://www.kathedraal-roermond.nl/
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De Birgittinessen zijn vernoemd naar hun stichteres: de heilige Birgitta van Zweden. Deze 

adellijke dame leefde in de 14e eeuw. Ze was aanvankelijk getrouwd en kreeg acht kinderen. Na 

de dood van haar man trok ze zich terug in een klooster. Later ging ze naar Israël en Rome. 

 

De Birgittinessen zijn van huis uit slotzusters, met een intens gebedsleven. Begin 20e eeuw is er 

een nieuwe tak van actieve Birgittinessen ontstaan, die veel meer naar buiten treedt. Tot voor 

enkele jaren was de abdij in Weert een slotklooster, maar met de komst van nieuwe buitenlandse 

zusters aan het begin van deze eeuw, is het klooster in Weert overgegaan naar de actieve tak. In 

het kader van het 175-jarig jubileum zijn er afgelopen jaar allerlei activiteiten geweest. Op 

zaterdag 21 juli – twee dagen voor de feestdag van de heilige Birgitta – wordt het jubileum groots 

gevierd. 

 

JE MOET HET MAAR WETEN: LITURGISCHE KLEUREN 

In liturgievieringen spelen kleuren een belangrijke rol. Tijdens eucharistievieringen komt de 

priester de ene keer in een groen kazuifel de kerk binnen, een andere keer in rood of wit. De kleur 

hangt niet af van de smaak van de betreffende priester. Hij staat ook niet vóór de mis in de 

sacristie voor de kast en denkt: “Wat zal ik vandaag eens aantrekken?” 

 

De kleur van de liturgische gewaden is voorgeschreven en wordt bepaald door het feest van de dag 

of de tijd van het kerkelijk jaar. De liturgische kleuren van de Kerk zijn wit, rood, groen, paars en 

roze. 

 

De kleur van hoogfeesten is wit. Dit wordt gedragen met Pasen en Kerstmis, op feestdagen van 

Jezus die geen verband houden met zijn lijden en op feestdagen van Maria, de engelen, heiligen 

die geen martelaar zijn en enkele bijzondere heiligen zoals Johannes, Petrus, Paulus en uiteraard 

op Allerheiligen. 

 

Op dagen waarop er geen bijzondere zaken te vieren zijn, dragen de priesters en diakens groen. 

Dat is eigenlijk het grootste deel van het jaar. Paars is de kleur van het lijden/de voorbereidingstijd 

en wordt gedragen in de Advent en de Veertigdagentijd en kan ook gedragen worden bij missen 

voor overledenen. Halverwege de Advent en de Vastentijd mag het paars iets zachter worden: met 

half-advent (zondag Gaudete) en halfvasten (zondag Laetare) kan in de liturgie roze worden 

gedragen, maar dat is niet overal gebruikelijk. 

 

De kleur rood staat voor bloed en wordt gedragen op dagen die heel nadrukkelijk aan lijden 

gekoppeld zijn, zoals Palmzondag, Goede Vrijdag, de feestdagen rond het lijden van Jezus, de 

feesten van de apostelen, evangelisten en martelaren. Rood is ook de kleur van Pinksteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan!! 
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met dhr. Jo Mevis 
Tel: 046-4331487 
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We gedenken onze dierbare overledenen: 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 
 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 

Emma Smeets, dochter van Ramona van Lubeek 

en Jos Smeets 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Misintenties 
 

ZATERDAG 30 JUNI  

m.m.v. zangkoor Sursum Corda 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZONDAG 1 JULI 

13de zondag door het jaar 

Lector: Ria Verhoeve 

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 
 

DINSDAG 3 JULI 

H. Tomas 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 
 

VRIJDAG 6 JULI  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 7 JULI 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

1ste Jrd .Elly Keulen-Frenken en t.i.v. 

René Keulen en ouders Frenken-Strikers 

1ste Jrd .Gerrit Wijnands en t.i.v. ouders 

Peter Janssen en Elisabeth Knoors en ouders 

Wijnands-Bovens (stichting) 

Hans Coenen echtgenoot van Leny Bouts. 

Funs van Mulken en overleden familieleden 

 

ZONDAG 8 JULI 

14de zondag door het jaar 

Lector: Millian Uittenhout 

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Voor de intenties van alle zieke mede 

parochianen 
 

 

DINSDAG 10 JULI 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 
 

VRIJDAG 13 JULI  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 14 JULI 

18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZONDAG 15 JULI  

15de zondag door het jaar 

Lector: Marie-Jose Penders 

09.30 u. H. Martinuskerk Urmond 

Voor hen die zieken verzorgen 
 

DINSDAG 17 JULI 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

Jrd. Nic de Bruin 
 

VRIJDAG 20 JULI 

H. Apollinaris  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 21 JULI  

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZONDAG 22 JULI  

16de zondag door het jaar 

Lector: Lysanne Heutmekers 

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

1ste Jrd. Tiny Demandt-Janssen 
 

DINSDAG 24 JULI 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 
 

VRIJDAG 27 JULI 

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 28 JULI 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZONDAG 29 JULI 

17de zondag door het jaar 

Lector: Hilda Meulenberg 

09.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Voor vrede in de wereld 
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DINSDAG 31 JULI 

H. Ignatius van Loyola 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS 

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 

H. Pastoor van Ars 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZONDAG 5 AUGUSTUS 

18de zondag door het jaar 

Lector: Ria Verhoeve 

9.30 u H. Martinuskerk Urmond 

Jrd ouders Cosemans-Leers 

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. 

 

 

mailto:simonsmargriet@gmail.com

