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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 2 februari t/m zondag 3 maart 2019 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 19 februari 
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website:  www.rkkerkenstein.nl 
 
 
 

 
 
HET KERKELIJK JAAR…(11)  DRIEVULDIGHEIDSZONDAG 

De zondag na Pinksteren heet Drievuldigheidszondag. Deze dag staat het mysterie van God 
centraal: één God in drie personen. We mogen de éne God leren kennen in de drie goddelijke 
personen:  de Vader en  Jezus Christus, de Zoon en onze broeder, en de Heilige Geest.  Die éne 
God in drie personen is een mysterie en valt natuurlijk niet te doorgronden. Anders zouden we niet 
meer van een mysterie kunnen spreken. In de loop van de tijd heeft men geprobeerd dit mysterie 
op veel verschillende manieren duidelijk te maken. Uit mijn lagere schooltijd herinner ik me dat de 
kapelaan uitleg gaf aan de hand van drie lucifers, die alle drie afzonderlijk konden branden en drie 
vlammetjes lieten zien, maar samen ook een vlam konden vormen, wanneer men de lucifers bij 
elkaar deed. Het was een poging om aan kinderen duidelijk te maken hoe je je de Drie-éénheid kon 
voorstellen. Een andere manier vind je in de symboliek, die wel eens in de kerkelijke kunst 
zichtbaar is: drie ringen, die, - met elkaar verbonden-,  een eenheid vormen en toch ook 
afzonderlijk een ring zijn. In de eenheid van God kunnen we geen onderscheiden functies maken. 
Er kan geen sprake zijn van de verdeling van taken bij de drie goddelijke personen, omdat dat 
geweld aandoet aan de eenheid van God. God is één.  

We spreken ons geloof in de drie-ene God uit, met de kortste geloofsbelijdenis, die we kennen, 
wanneer we een kruisteken maken. Dan geven wij aan dat wij geloven in de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest.  

Ook aan het einde van het Eucharistische Gebed in de H.Mis spreken we ons geloof in de  
drie-ene-God uit: ‘Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, 
almachtige Vader in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. ‘   

Bij de doop worden wij gedoopt in de drie-ene-God wanneer we als dopeling het water over het 
hoofd gegoten krijgen en de woorden klinken: ‘Ik doop je, in de naam van de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest.’ 

Ons antwoord op deze teksten is altijd: ‘Amen.’ Daarmee beamen wij dat wij werkelijk geloven in 
de eenheid van God. Het woord komt uit het Grieks en betekent: ‘Het is zo!’ 

J.P. Janssen, ass.  

  

Berg aan de Maas Urmond 
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VOORUITBLIK  VASTENACTIE EN VASTENACTIEMAALTIJD. 
Ofschoon de Veertigdagentijd nog moet beginnen en we ten volle nog bezig zijn met alle 
Carnavalsactiviteiten, weten we ook dat op Aswoensdag Carnaval eindigt en de Vasten 
begint. Dan staan de Vastenactie en de Vastenactie Maaltijd op het programma. We blikken alvast 
vooruit: 

• De Vastenactie wordt dit jaar voor de derde keer gehouden voor het project in Zambia, in 
Mpongwe, waar we de beroepsopleiding steunen. Het eerste jaar hebben we meegeholpen 
dat de school en de werkplaatsen werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat werd een 
geslaagde operatie. Het tweede jaar hebben we geholpen bij de verdere invulling van de 
verschillende opleidingen. Het is fijn te kunnen zeggen dat dit goed op gang komt.                                                     
Dit jaar,  2019,  is het laatste jaar dat we meewerken aan dit lokale project dat door de 
Vastenactie ondersteund wordt. In het volgende parochieblad zullen we uitvoeriger stilstaan 
bij deze nieuwe stap om de mensen, jong en oud,  met vorming en training in Mpongwe 
verder te helpen. 

• De Vastenactie Maaltijd wordt dit jaar gehouden op maandag 18 maart om 18.00 uur in de 
sacristie van de kerk van Stein-Nieuwdorp. De Vastenactie- maaltijd is een eenvoudige 
maaltijd van soep met brood. Naast het samen eten willen we ook een moment van gebed 
en bezinning houden. Wie belangstelling heeft om mee te doen, nodigen we uit zich te 
melden bij pastoor Schwillens, tel. 4331328  of pastoor Janssen, tel. 4331200. De maaltijd 
wordt gesponsord en deelname kost 5,- per persoon. Vanzelfsprekend is de opbrengst 
bestemd voor de Vastenactie.  

 
 
MARIA LICHTMIS   2 FEBRUARI. 
Veertig dagen na Kerstmis staan we stil bij een gebeurtenis die gebruikelijk is bij de geboorte van 
de eerste zoon. In de Joodse traditie wordt het eerste kind, wanneer het een jongen is, aan de Heer 
opgedragen. We gedenken op 2 februari de dag waarop Jezus in de tempel wordt opgedragen aan 
de Heer. Bij die gelegenheid werd ook een offer gebracht om God te danken. Het is een goed 
gebruik om op deze feestdag kaarsen te wijden, die ontstoken worden om te duidelijk te maken dat 
Jezus het Licht is, dat voor alle volkeren straalt. Soms nemen gelovigen een gewijde kaars mee 
naar huis om te branden op momenten waarop onheil dreigt. Ik herinner me het gebruik dat thuis 
een gewijde kaars werd ontstoken wanneer het onweerde. En met elkaar werd dan gebeden om 
bescherming. Bij de Opdracht in de tempel treden Simeon en Hannah naar voren. Simeon neemt 
het kind in zijn armen en zo wordt de belofte vervuld dat hij niet zal sterven zonder dat hij de 
Messias heeft gezien. “Nu laat, o Heer, uw dienaar gaan in vrede, want mijn ogen hebben nu het 
heil aanschouwt.” Deze woorden klinken bij de ontmoeting in de tempel uit zijn mond. 
Ofschoon dit feest de naam “Maria Lichtmis” draagt,  is het niet echt een Mariafeest. De nadruk 
ligt op de presentatie van Jezus in de tempel. Wel wordt in de beschrijving van de gebeurtenis in 
het evangelie (Lucas 2) verhaald hoe Simeon aan Maria voorzegt dat haar hart met een zwaard 
doorboord wordt. Hij doelde daarmee op het leed dat Maria omwille van haar zoon te dragen 
krijgt. 
De kaarsen,  op deze feestdag gewijd,  worden gebruikt bij de Blasiuszegen. Het feest van de 
heilige Blasius vieren we op 3 februari. De feestdag begint eigenlijk al aan de vooravond, zoals we 
dat ook kennen met Sinterklaasavond en met Kerstavond. Daarom wordt op 2 februari ook de 
Blasiuszegen gegeven. 

J.P.Janssen, ass. 
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DANKWOORD 
Tijdens de kerstdagen zag onze kerk in Berg a/d Maas er mooi versierd uit. 
Dit was dankzij dhr. Ed Ploem die de 5 mooie kerstbomen aan onze kerk had geschonken. 
Namens het kerkbestuur en alle parochianen hartelijk dank. 
 
HET PAROCHIECLUSTER STEIN ZAMELT VOEDSEL IN VOOR ‘DE VOEDSELBANK’ 
De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de vastentijd om lang houdbare 
producten in te zamelen voor de voedselbank van Stein, want ook binnen de gemeente Stein komt 
armoede voor! Dit is heel vaak verborgen armoede. Het streven is om wekelijks een gevarieerd 
pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin. Met 
het voedsel dat gedoneerd wordt, bereiken de voedselbanken momenteel zo’n 4% van mensen die 
in armoede leven. Dat is een druppel op de gloeiende plaat.”, aldus de website van de voedselbank 
Stein. 
Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van bezinning, 
familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig paasdiner op tafel 
kunnen zetten, en niet de mogelijkheid hebben om lekker uit eten te gaan! Alle langdurige 
houdbare producten zijn welkom. De actie zal lopen vanaf 6 maart. De gezamenlijke kerkbesturen 
van het cluster Stein hebben daartoe besloten, om de vastentijd te gebruiken, omdat de tijd voor 
Kerstmis al genoeg organisaties zijn die zich inspannen van deze actie. 
Wanneer en waar kunt u het brengen? 
In de parochiekerk van Berg aan de Maas  

t/m 13 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 18.00 uur of vrijdagavond van 18.30 uur. 
In de parochiekerk van Nieuwdorp  

t/m 13 april vóór of na de H. Mis op zaterdagavond van 19.15 uur. 
In de parochiekerk van Stein  

t/m 14 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, maar ook op 
woensdagavond van 18.00 -19.30 uur. 

In de parochiekerk van Urmond  
t/m 14 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 9.30 uur of op de dinsdagavond 
van 18.30- 19.30 uur. 

Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein,  
t/m 13 april op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur. 

 
 

CARNAVALSCONCERT 
Kartoesj	en	Fanfare	St.	Martinus	Urmond	

zaterdag16	februari	2019	
aanvang	20.00	uur	•	entree	€	7,50	•	Fanfarezaal	Urmond	

Voorverkoopadressen:	
Hoeve	Elisabeth	en	Cafetaria	‘t	Pleintje	

	

NONNEVOTTENACTIE 
Fanfare	St.	Martinus	Urmond	komt	weer	langs	de	deuren	in	Urmond	met	heerlijke	
nonnevotten!	
De	nonnevottenactie	zal	op	25	februari	t/m	27	februari	in	de	avonduren	plaatsvinden!	
De	nonnevotten	kosten	€	1,25	per	stuk	en	slechts	€	5,-	voor	5	stuks!	
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VROUWENVERENIGING BERG A/D MAAS 
Dames van Berg a/d Maas, Urmond, Stein of van buiten af. 
Ik ben Gertie Heuts en voorzitster van een gezellige dames vereniging die inmiddels al 72 jaar 
bestaat. 
Een vrouwenvereniging is iets van vroeger denken vele van de dames om ons heen maar dat is 
absoluut niet zo. Wij organiseren 9 x per jaar een gezellige avond en 1 x per jaar een uitstapje  
Onze avonden zijn altijd op de woensdag van 19.30 tot 22.00 uur. 
Ons verenigingslokaal is in het MFC Bergstraat 1 in Berg ad Maas. 
Onze contributie is € 15,00 per jaar, en daar krijgt u zelfs ook nog een kop koffie of thee voor 
aangeboden tijdens de bijeenkomsten.  
Interesse of nieuwsgierig naar onze activiteiten neem gerust contact met mij op of kom gewoon 
naar onze volgende bijeenkomst 20 februari. Onze avond wordt dan gevuld met een taxateur die u 
meegebrachte spulletjes taxeert.....Kunst en Kitsch. 
Hopelijk mogen wij u als lid tegemoet zien. Met vriendelijke groet van het bestuur,  
Gertie 06 47027010 
 
PRESENTATIE BIDDENDE MOEDERS 
Dinsdagochtend 12 februari 2019 
Bezinningshuis Regina Carmeli 
Kollenberg 2, 6132 AL Sittard 
We illen u van harte uitnodigen om kennis te maken met Biddende Moeders en het gebedsuur. In 
meer dan 120 landen, waaronder Nederland, zijn gebedsgroepen van biddende moeders die 
wekelijks of om de 2 weken bij elkaar komen om te bidden voor hun kinderen, kleinkinderen en 
andere intenties wereldwijd. Door het gezamenlijk bidden ontstaat er een onderlinge band. Er 
hebben al mooie gebedsverhoringen plaatsgevonden en de moeders ontvangen kracht om goed met 
situaties om te gaan.  
Alle moeders, oma’s, vrouwen, zowel de fysieke als de geestelijke moeders zijn welkom. 
Programma: 
09.40 uur Ontvangst koffie/thee 
10.00 uur Kennismaking met Biddende Moeders en de spiritualiteit. 
10.30 uur DVD over het ontstaan van Biddende Moeders 
11.00 uur Biddende Moeders gebedsuur 
12.00 uur Vragen stellen/afsluiting ochtend. 
Voor diegene die dat willen, kunnen zich om 09.00 uur aansluiten bij de eucharistieviering in de 
kapel bij de zusters Karmelietessen. 
S.v.p. aanmelden of informatie. 
Wies Mom, regioverantwoordelijke Biddende Moeders Limburg. 
wiesmom@kuriakon.nl / 0475-589135 
Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het 
bisdom Roermond en Biddende Moeders Nederland. 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
  

Hier	had	uw	advertentie	
kunnen	staan!!	
	
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	
opnemen	met	dhr.	Jo	Mevis	
Tel:	046-4331487	
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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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We gedenken onze dierbare overledene: 
Peter Kuijpers, 70 jaar, Gulickerstraat 18, 
Urmond 
Dat hij moge ruste in Gods vrede. Amen. 
 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 Misintenties 

 
ZATERDAG 2 FEBRUARI: 
Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Aansluitend Blasiuszegen 
 
 
 
 
 
 
ZONDAG 3 FEBRUARI: 
H. Blasius  
9.30 u H. Martinuskerk Urmond  
Aansluitend Blasiuszegen 
Lector: Hilda Meulenberg 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
 
DINSDAG 5 FEBRUARI:  
H. Agatha 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 8 FEBRUARI:   
H. Josephina Bakhita 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 
ZATERDAG 9 FEBRUARI:  
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
1ste Jrd.Jeanne Rombout- Demandt en ter intentie 
van echtgenoot Johan Rombout 
Jrd. Wiel Mevis 
Annie Hamers - Knoors echtgenote van Jos 
Hamers 

ZONDAG 10 FEBRUARI:  
H. Scholastica 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
Jrd. Tillie Wauben-Demandt 
 
DINSDAG 12 FEBRUARI: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de  
H. Bernadette 
 
VRIJDAG 15 FEBRUARI:   
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de 
Heilige Bernadette. 
 
ZATERDAG 16 FEBRUARI: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
2de Collecte voor onderhoud kerk 
Jrd. Herman Paulus en ter intentie van  
Annie Paulus- Scheeren en zoon Ralph 
 
ZONDAG 17 FEBRUARI:  
6de zondag door het jaar 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond   
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers 
Zwd. Peter Kuijpers 
Ouders v. Mulken-Leers en overleden 
familieleden 
 
DINSDAG 19 FEBRUARI: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
Jrd. Pierre Bovens en overleden familieleden 
Mientje Bovens-Berghs 
 
VRIJDAG 22 FEBRUARI:  
St. Petrus’ Stoel 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 23 FEBRUARI: 
H. Polycarpus 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Hoebie Pörteners vanwege zijn verjaardag 
Fien Alberts -Van den Bongarth bij  gelegenheid 
van haar verjaardag 
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ZONDAG 24 FEBRUARI: 
7de zondag door het jaar 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Annie Janssen 
Jrd. Gerrie Buskens-Theunissen 
 
DINSDAG 26 FEBRUARI: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 1 MAART: 
H. Swietbert 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 
ZATERDAG 2 MAART: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

           
ZONDAG 3 MAART: 
H. Frederik 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Ria Verhoeve 
Pastoor Lambert van Aken en Maaike Triepels 
(Stichting) 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
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 
In spoedgevallen     06-10901080 
Pastoor R. Schwillens 046-4331328 
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 
Assistent: 
Pastoor J.P. Janssen    046-4331200 
Eburonenstraat 14, 6171 BG  Stein 
 

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  
U kunt het geldbedrag overmaken op onderstaand 
rekeningnummer:  
H.Michaël, Berg a/d Maas 
rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22 
 
H. Martinus en St. Antonius, Urmond. 
Misintenties kunt U opgeven via mail: 
parochies.urmondberg@gmail.com 
U kunt het geldbedrag overmaken op onderstaand 
rekeningnummer: 
 
H. Martinus en St. Antonius, Urmond 
rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72 
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. 
 
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: 
1ste zondag van de maand in Berg a/d Maas.  
2de zondag van de maand in Oud Stein.  
3de zondag van de maand in Urmond. 
4de zondag van de maand in Nieuwdorp 
 

 


