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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 6 april t/m zondag 5 mei 2019 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 23 april 
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website: www.rkkerkenstein.nl 
 
 
 

 
DIENSTEN GOEDE WEEK EN PASEN 2019 Cluster Stein  
Donderdag 18 april: 
Witte Donderdag 
10.30 u Urmonderhof 
15.00 u Moutheuvel	 
19.00 u H. Michaëlkerk (Berg aan de Maas) 
19.00 u O.L.V. Hulp der Christenenkerk (Nieuwdorp) 
 

Vrijdag 19 april:	 
Goede Vrijdag 
Kruisweg	 
15.00 u Urmonderhof 
15.00 u Moutheuvel 
15.00 u H. Martinuskerk (Urmond) 
Herdenkingsdienst lijden en sterven van Jezus Christus 
15.00 u H. Michaëlkerk (Berg aan de Maas)	 
15.00 u H. Martinuskerk (Oud Stein) 
19.00 u O.L.V. Hulp der Christenenkerk (Nieuwdorp) 

 
Paaszaterdag 20 april: 
Paaswake  
18.00 u H. Martinuskerk (Oud Stein)	 
19.00 u H. Martinuskerk (Urmond) 
20.00 u O.L.V. Hulp der Christenenkerk (Nieuwdorp) 
 

Paaszondag 21 april:  
1ste paasdag 
09.30 u H. Michaëlkerk (Berg aan de Maas) 
11.00 u H. Martinuskerk (Oud Stein) 
Paasmaandag 22 april:  
2de Paasdag 
09.30 u H. Martinuskerk (Urmond) 
11.00 u O.L.V. Hulp der Christenenkerk (Nieuwdorp) 

  

Berg aan de Maas Urmond 
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DE GOEDE WEEK EN PASEN. 
De Goede Week begint met de viering van Palmzondag. We herdenken dat Jezus Jeruzalem wordt 
binnengehaald als een vorst. Hij moet degene zijn die in Israël de leiding neemt. Hij moet de 
mensen bevrijden van de Romeinse bezetting. Dat is de verwachting van hen, die Hem zo 
binnenhalen. Maar wie goed kijkt, ziet al dat Jezus een andere koning is dan het gewone patroon. 
Hij komt de stad niet binnen, hoog te paard, aan het hoofd van een legermacht. Hij komt binnen op 
de rug van een ezel, het lastdier van de gewone man. Jezus wil geen koning zijn van macht en 
majesteit maar van dienstbaarheid en liefde. Hij wil geen werelds rijk stichten, maar de komst van 
het Gods Rijk dichterbij brengen. Dat is Zijn levensdoel ! 
Het kan verkeren. Hoe snel verandert in die week het “Hosanna” in “Kruisig Hem”. Op Witte 
Donderdag viert Jezus het Paasmaal met Zijn leerlingen. Aan tafel maakt Hij nog eens duidelijk, 
dat Hij niet gekomen is om te heersen, maar om te dienen. Hij wast Zijn leerlingen de voeten. 
Werk dat doorgaans door de minste, door een slaaf, wordt gedaan. En Hij deelt brood en wijn, - 
Zijn Lichaam en Zijn Bloed -, dat gegeven wordt voor de vergeving van de zonden. En Hij roept 
op dit te blijven doen, om Hem te gedenken. De Eucharistie werd ingesteld, die we ook nu nog met 
grote regelmaat vieren. 
Die nacht wordt Hij door een van Zijn leerlingen verraden en overgeleverd aan de Joodse leiders. 
Zij voeren een proces tegen Jezus en veroordelen Hem ter dood omdat Hij zegt Gods Zoon te zijn. 
Vanwege de bezetting van het land door de Romeinen mogen de Joodse leiders de doodstraf niet 
zelf uitvoeren. Daarom brengen ze Jezus voor Pilatus, de Romeinse landvoogd, en ze beschuldigen 
Hem ervan dat Hij zich “Koning der Joden” noemt. En iemand die zich koning noemt, is 
automatisch vijand van de Romeinse keizer. Zo wordt een politieke grond aangevoerd om de 
doodstraf te verwezenlijken. Pilatus onderneemt verschillende pogingen Jezus vrij te laten, maar 
uiteindelijk gaat hij door de knieën en geeft hij de opdracht Jezus te kruisigen. 
Goede Vrijdag vindt de voltrekking van de doodstraf plaats. Tussen twee misdadigers in wordt 
Jezus gekruisigd. Het volk staat vanop een afstand te kijken. Spottend wordt Jezus uitgedaagd van 
het kruis te komen, als Hij de Zoon van God is. Om drie uur in de middag sterft Jezus aan het 
kruis. Zijn lijdensweg is volbracht. 
Na zijn dood wordt het lichaam van Jezus in het nieuwe graf gelegd dat Jozef van Arimathea voor 
zichzelf had laten aanleggen in de buurt van de plaats, waar Jezus gekruisigd werd. Het is 
Paaszaterdag. We staan die dag stil bij Zijn dood en begrafenis, gelovig afwachtend wat er zal 
gebeuren. 
Op de derde dag, Paasmorgen, gaan de vrouwen in alle vroegte naar het graf om het lichaam van 
Jezus te verzorgen. Op de dag van zijn sterven ontbrak hen daar de tijd voor, omdat de grote 
sabbat was aangebroken. De vrouwen wilden de sabbatsrust geen geweld aandoen. Bij het graf 
aangekomen zien ze dat de steen is weggerold en het graf leeg is. En er klinkt de boodschap: 
“Waarom zoeken jullie de Levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is verrezen! “ 
Wanneer de vrouwen de leerlingen vertellen wat hen is overkomen, gaan Petrus en Johannes op 
onderzoek naar het graf en vinden het zoals de vrouwen gezegd hebben. Het graf is leeg. De 
lijkwade ligt in het graf. De doek die Zijn hoofd had bedekt ligt, opgerold, op een andere plaats. 
Ondanks alle twijfels en aarzelingen komen de leerlingen tot geloof en Hij verschijnt aan hen met 
regelmaat. Hij leeft. Werkelijk. En ook nu nog is Hij de Levende in ons midden. Alleluja 
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ANTONIUSNOVEEN IN URMOND:  
Op dinsdag 16 april begint de jaarlijkse Antoniusnoveen. Deze noveen loopt t/m dinsdag 11 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 
Antoniusrelikwie.  
 
Gebed tot de Heilige Antonius. 
Heilige Antonius,      Ik weet door mijn geloof 
het is zo bemoedigend en troostvol te weten,  dat God alles ten goede leidt 
dat ik u met groot vertrouwen    voor wie Hem dienen en beminnen. 
mijn moeilijkheden in handen mag geven,  Hem zal ik prijzen. 
gij wilt mijn voorspreker zijn bij Jezus  En u, Antonius, zal ik mijn dankbaarheid tonen 
en Hem vragen wat goed voor mij is   door in mijn dagelijks leven uw voorbeeld 
naar lichaam en ziel.     na te volgen. 
In de hemel met God verenigd,    Moge de Heer mij genadig zijn. 
kent gij de nood waarvoor ik om uitkomst vraag. Hij die geprezen zij in eeuwigheid. 
Bid voor mij bij Jezus, opdat er een oplossing  Amen. 
mag komen. 
 
OPKNAPBEURT OUDE KERKHOF 
Na de restauratie van o.a. uurwerk en interieur van de Terpkerk in 2017, gaan de leden van de 
Urmondse Monumentenstichting het kerkhof rond de Terpkerk opknappen. Het gaat dan vooral 
om de vervanging van de buxus en het restaureren van de oude graven en kruisen. 
Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een steentje kunnen bijdragen met het 
verfraaien van het kerkhof. Twee grotere graven zijn vakkundig gerestaureerd door Ton Meijers. 
Nu is het de beurt aan de andere graven. Wij vragen de nabestaanden van de daar aanwezige 
overleden dierbaren, of ze mee willen denken over de aanpak. De werkzaamheden zullen plaats 
vinden in mei. De uitnodiging voor een eerste bespreking en verdere informatie volgt. 
Aanmelden bij Tjeu Hendrix (hendrix02@hetnet.nl) of Jean Cosemans (jeancosemans@planet.nl). 
Telefonisch kan natuurlijk ook ( 4336282 Tjeu en 4337455 Jean ). 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE WERKGROEP ‘EENZAAMHEID OP 
ZONDAG’ 
Onze parochies zijn gebouwd op drie pijlers en die zijn: liturgie, catechese en diaconie. Deze 
laatste pijler willen we meer onder de aandacht brengen. De diaconie van de kerk zorgt ervoor dat 
we zorgdragen voor de medemens. We zijn er al mee begonnen. Via de vastenactie hebben we oog 
voor de mensen in Zambia en met de actie voor de voedselbank willen we ons inzetten voor de 
kansarme binnen onze eigen gemeente. 
Nu is er een nieuw pilot ontstaan en dat is eenzaamheid op zondag. Op weekdagen worden veel 
activiteiten en evenementen georganiseerd, maar op zondag zijn ze meestal thuis alleen. Niemand 
die bij hen over de vloer komt. Daarom willen we hen uitnodigen, om een keer per maand op een 
zondagmiddag elkaar te gaan ontmoeten. Dat kan via een gesprek of activiteit, zodat ze toch een 
gezellige middag hebben gehad.  
Daarvoor zijn vrijwilligers nodig. De gezamenlijke kerkbesturen van Stein, Urmond en Berg a/d 
Maas zijn op zoek naar mensen die ervoor zorgen ons mee willen helpen om dit te verwezenlijken. 
Wilt u meer informatie, dan kunt u zich richten tot pastoor Schwillens. 
De gezamenlijke kerkbesturen 
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TERUGBLIK OP ONZE GESPREKSAVONDEN 2018 – 2019. 
De laatste jaren kennen we in onze samenwerkende parochies de traditie om in het winterseizoen 
een aantal gespreksavonden voor volwassenen aan te bieden. In het Jaar van de Barmhartigheid 
(2015-2016) hebben we stilgestaan bij de Werken van Barmhartigheid. In de jaren erna hebben we 
aandacht besteed aan de Advent als voorbereiding op Kerstmis. Daarna kwam de bespreking van 
de vieringen van de Goede Week en Pasen op de agenda. 
In het winterseizoen 2018-2019 hebben we ons verdiept in de persoon van Jezus. Zijn Joodse 
achtergrond hebben we besproken. Hij is de Zoon van de God en tegelijkertijd ook mens met de 
mensen. Uitvoerig kwam het lijden, de dood en de Verrijzenis aan de orde.  
Er waren 25 aanmeldingen voor deze gespreksavonden en we kenden een gemiddelde 
aanwezigheid van 80 %. De algemene waardering voor de bijeenkomsten was groot en werd met 
8.12 beoordeeld. De sfeer in de groep was open en vertrouwd, waardoor er genoeg mogelijkheden 
voor ieder waren om een eigen inbreng te hebben. 
Voor het nieuwe winterseizoen (2019-2020) wordt opnieuw een aanbod voorbereid en daarbij 
wordt gebruik gemaakt van de suggesties, die de deelnemers aan deze bijeenkomsten hebben 
geopperd. We zullen met ‘zeven-mijls-laarzen’ door de geschiedenis van de Kerk gaan. Na het 
vakantieseizoen zullen we aandacht besteden aan de praktische uitvoering van de suggesties. 
Bijtijds zullen wij U op de hoogte brengen wanneer en waar deze nieuwe bijeenkomsten gehouden 
worden.  
 
JE MOET HET MAAR WETEN: BELOKEN PASEN 
De zondag na Pasen wordt steeds bekender als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. 
Deze titel werd in 2000 door paus Johannes Paulus II aan deze dag toegekend. Maar 
oorspronkelijk heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. Dit is een beetje vreemd woord. Het 
komt van het werkwoord ‘luiken’ dat ‘sluiten’ betekent. Beloken Pasen is de dag waarop het 
Paasfeest gesloten wordt. Dat klopt, want hoogfeesten zoals Pasen kennen een octaaf. Dat wil 
zeggen dat het feest acht dagen achter elkaar wordt gevierd. Wij kennen nu doorgaans alleen nog 
Eerste en Tweede Paasdag, maar in de liturgie is het nog steeds acht Pasen. Dat wordt afgesloten 
op Beloken Pasen. Overigens loopt de totale Paastijd nog even door: tot aan Pinksteren.  
 
JOHANNES PASSION IN GULPEN 
Vrijdag 12 april 
Het Bach-comité Gulpen organiseert op 12 april in de Sint-Petruskerk in Gulpen de uitvoering 
van de Johannes Passion. Het Kempisch Kamerkoor, aangevuld met Limburgse solisten en 
gastzangers, verzorgt de uitvoering die om 20.15 uur begint. Het geheel wordt begeleid door het 
barokorkest Concerto Barocco. Toegangskaarten à € 23,- zijn te koop in het Parochiekantoor of 
op 12 april aan de kerk voor aanvang van het concert 
 
EXPOSITIE TWEEHONDERD KRUISEN IN GENHOUT 
Zondagen 21 april, 18 mei en 16 juni 
In de Sint-Hubertuskerk in Genhout is een expositie ingericht van tweehonderd kruisen in 
verschillende vormen en materialen van Limburgse kunstenaars als Charles Eyck, Gène Eggen, 
Charles Vos, Henri Jonas, Max Weiss, Jean Weerts en Wim Johannesma. 
De meeste kruisen komen uit de verzameling van pastoor Van Oss. Ook kruisen uit bekende 
atleiers als Terraco Beesel, Astra Maastricht en Sfinx worden tentoongesteld, samen met fraaie 
uit hout gesneden of in brons gegoten kruisen uit het erfgoed van de paters Monfortanen. Ook 
zijn er kruisen te zien uit de huidige tijd, zoals op kleding, als sieraad en zelfs bij tattoos. 
Te bezoeken elke derde zondag van de maand tot 16 juni of buiten deze tijden op afspraak. Meer 
info: www.sinthubertuskunstcentrum.nl 
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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 overledenen: 
Toos Willems-Ploem, Schoorweg 1,  
Berg a/d Maas, 76 jaar 
Hub Meulenberg, Munthervesteplein 53, 
Urmond, 88 jaar 
Dat ze mogen rusten in Gods vrede. Amen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
            Misintenties 

 

ZATERDAG 6 APRIL: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd. Maria Elisabeth Delil en Jan Michiel 
Demandt 
 

ZONDAG 7 APRIL:  
5de zondag van de vasten  
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Hilda Meulenberg 
Jrd. ouders van Mulken-Cosemans 
Jrd. Zef en Lida Hendrix-Wenmakers 
 

DINSDAG 9 APRIL: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de 
Heilige Bernadette 
 

VRIJDAG 12 APRIL:  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de 
Heilige Bernadette 
 

ZATERDAG 13 APRIL:  
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda  
Jrd. Piet Meersmans en ter intentie van  
ouders Meersmans-Muris en dochter Mia 
Jrd. Jos Frings echtgenoot van Waltraud 
Ehgartner 
 

ZONDAG 14 APRIL:  
Palmzondag / Presentatiemis EHC 
9.30 u. H. Martinuskerk Urmond  
m.m.v. zangkoor H. Martinus  
Jrd. ouders Janssen-Breuls 
Jrd. Mirjam Smeets-in het Panhuis en overleden 
familieleden 
Funs van Mulken en overleden familieleden 

DINSDAG 16 APRIL:   
Antoniusnoveen 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 

DONDERDAG 18 APRIL: 
Witte Donderdag 
19.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

VRIJDAG 19 APRIL: 
Goede Vrijdag 
15.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Herdenkingsdienst lijden en sterven van Jezus 
Christus  
 

15.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Kruisweg 
 

ZATERDAG 20 APRIL: 
Paaswake 
19.00 u. H. Martinuskerk Urmond  
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lectoren: Lysanne Heutmekers en  

Marie-Jose Penders 
 

ZONDAG 21 APRIL:  
Pasen 
9.30 u Michaëlkerk Berg aan de Maas 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda  
2de Collecte voor onderhoud kerk. 
Annie Hamers-Knoors echtgenote van Jos 
Hamers. 
 

MAANDAG 22 APRIL: 
2de Paasdag 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Millian Uittenhout 
Jrd. ouders Janssen-Bohnen en ter intentie van 
dochters en schoonzoon 
Jrd. Louisa Meulenberg-Worms en Hubert 
Meulenberg 
Jrd. Leo en Maria Margaretha Rademakers-
Janssen en dochter Mia (St) 
Gerard Segers en overleden familieleden 
 

DINSDAG 23 APRIL: 
Antoniusnoveen 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 

VRIJDAG 26 APRIL: 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
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ZATERDAG 27 APRIL: 
H. Petrus Canisius 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd. Harie Alberts en Gertruda Willems (St) 
Jrd. Huub Jeurissen en  
Tiny Jeurissen-Claessens (St) 
Jrd. Michel Snijders echtgenoot van Henriette 
Nelissen (St) 
 

ZONDAG 28 APRIL: 
Beloken Pasen 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
 

DINSDAG 30 APRIL: 
Antoniusnoveen 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
Jrd. Thei en Keet Driessen-Consten (St) 
 

VRIJDAG 3 MEI: 
HH. Filippus en Jakobus 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 4 MEI: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Zwd. Toos Willems-Ploem 
 

ZONDAG 5 MEI: 
3de zondag van Pasen 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Ria Verhoeve 
Jrd. Gerrit en Lenie Meulenberg-Smits (St) 
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. 
 
HEILIG 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 
 

 


