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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 4 mei t/m zondag 2 juni 2019 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 21 Mei 
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website:  www.rkkerkenstein.nl 
 
 
 

 
DODENHERDENKING IN URMOND 

 
Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit 
zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook mensen uit 

ons dorp hebben zich in ons land of elders ingezet voor de vrijheid en om de vrede te waarborgen. 
Daarom willen wij hen herdenken tijdens de H. Mis, die op zondag 5 mei om 9.30 uur in de 
Martinuskerk gehouden wordt. Aan deze viering zullen de schutterij St. Leendert, fanfare St. 

Martinus en vele vrijwilligers van de parochie hun medewerking verlenen.  
 

Dit zijn de namen van de oorlogsslachtoffers:  
 

Bart van Boxtel (29 jaar), soldaat KL Vredesmacht Afghanistan  
Peter Johannes Hubertus Breuls (26 jaar), soldaat  

Arnoldus Hubertus Alphonsus Leers (20 jaar), soldaat  
Johannes Mathijs Lambert Tholen (27 jaar), verzet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aansluitend aan de herdenkingsdienst zullen we naar de graven bij de Terpkerk gaan. Daar worden 
de volksliederen en de Last Post ten gehore gebracht, waarna bloemstukken op de graven geplaatst 
worden en de graven gezegend. Na deze ceremonie bent u uitgenodigd om naar de fanfarezaal te 
komen waar u een kop koffie of thee met een stukje Limburgse vlaai wordt aangeboden. U bent 

van harte welkom…. 
Ook willen we alle inwoners van Urmond oproepen om de Nederlandse of Urmondse vlag te 

hijsen als een eerbetoon aan hen die ons ontvallen zijn.  
Pastoor Schwillens 

  

Berg aan de Maas Urmond 
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DODENHERDENKING  
Traditiegetrouw wordt de jaarlijkse Dodenherdenking in Berg a/d Maas  ieder jaar gehouden op de 
zaterdag zo dicht mogelijk bij de datum van 10 mei. 
Deze herdenking wordt vanaf 9 mei 1948 jaarlijks tot heden georganiseerd. 
Bij deze plechtigheid worden steeds de 5 Nederlandse militairen herdacht, die op 10 mei 1940 
gesneuveld zijn voor het vaderland, en begraven liggen bij het oorlogsmonument op het kerkhof in 
Berg a/d Maas. 
Dit jaar wordt de Dodenherdenking gehouden op zaterdag 11 mei 2019. 
Het comité Dodenherdenking hoopt dat velen deze herdenking zullen bijwonen, zeker nu dit jaar 
reeds 74 jaar vrede en vrijheid is in ons land.  
Het programma van de herdenking op zaterdag 11 mei 2019 is als volgt: 

17.30 uur Samenkomst genodigden op het Beatrixplein bij Hotel Café Knoors. 
17.45 uur  Genodigden gaan onder begeleiding van de Schutterij naar de kerk. 
18.00 uur  Gezongen H. Mis ter ere van de overleden strijders. 
19.00 uur  Bloemlegging en aubade op het kerkhof. 
19.30 uur Genodigden gaan onder begeleiding van Harmonie naar de koffietafel. 
19.45 uur  Koffietafel voor genodigden bij Hotel Café Knoors Berg a/d Maas. 

 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE  
Op zondag 19 mei doen de volgende kinderen hun eerste heilige communie in de Sint Martinuskerk 
in Urmond:  
 
Femke Bakker  Sjemena Eykenboom 

Mila Cremers  Cas Heusschen 

Jesper Kreugel  Davino van den Hurck  

Denzel Meens  Mexx Pepels 

Milan Stoffels  Stan Vroemen 

 
 
INTENTIES MEEGEVEN NAAR LOURDES 
Al enkele jaren is het gebruikelijk in onze parochies aan de pelgrims, die een bedevaart naar 
Lourdes maken, onze intenties mee te geven. Deze intenties worden in Lourdes in de Grot, waar 
Maria aan Bernadette verscheen, neergelegd. Ook dit jaar is dat weer mogelijk.  
Vanaf 1 mei zullen in onze kerken en in de woonzorgcentra Moutheuvel en Urmonderhof blaadjes 
klaar liggen, waarop de intentie kan worden geschreven. U kunt uw intentie dan in de bijstaande 
box deponeren. De mogelijkheid om intenties mee te geven is er tot en met zondag 26 mei. 
Pastoor Janssen zal in zijn bedevaart naar Lourdes in mei de intenties in de Grot achterlaten met 
uw en zijn gebed.  
 
MARTINUSKERK URMOND POETSEN 
Woensdag 22 mei zal de kerk weer een poetsbeurt krijgen. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 9.00 uur. Voor koffie en vlaai is na afloop gezorgd. 
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BELANGRIJK PAROCHIEEL NIEUWS 
Via dit bericht willen we alle parochianen op de hoogte brengen van toekomstige ontwikkelingen. 
Waar staan we achter 5 jaar?  
Het voorspellen van de toekomst is ook voor de gezamenlijke kerkbestuurders een moeilijke zaak. 
Conform de adviezen van het Bisdom Roermond inzake vitalisering en herstructurering zijn de 
kerkbesturen en de leden van de Inter Parochiële Werkgroep de laatste maanden druk bezig geweest 
met het bepalen en zoveel mogelijk vastleggen van de toekomstige koers. 
Twee zaken zijn inmiddels in grote lijnen uitgewerkt: 
-Er is een concept beleidsplan 2020 – 2024 geschreven. Hierin worden de pijlers van het geloof, te 
weten liturgie, catechese en diaconie beschreven. Het vitaliseren van deze pijlers wordt uiteraard 
positief of negatief beïnvloed door een aantal factoren: personeel, gebouwen, financiën, bestuurlijke 
structuur, vrijwilligers en communicatie. 
-De gezamenlijke kerkbesturen hebben verder besloten een convenant samenwerkingscluster Oud-
Stein, Nieuwdorp, Berg aan de Maas en Urmond op te stellen.  Het is de bedoeling dat dit 
convenant voor de zomervakantie door de gezamenlijke bestuurders ondertekend zal worden. In 
dit convenant wordt o.a. aangegeven, dat er toegewerkt gaat worden naar één clusterbestuur, 
waarin alle parochies in principe op gelijkwaardige wijze door 2 afgevaardigden vertegenwoordigd 
zullen zijn.  
In de maanden na de zomervakantie zal hierover in iedere parochie een aparte informatie-bijeen-
komst gehouden worden waarin de parochianen in kennis worden gesteld van beide belangrijke 
toekomstige ontwikkelingen. Op die manier zal de communicatie naar de parochianen gestalte 
gegeven worden. Meer berichtgeving kunt u t.z.t. tegemoet zien.  
 
De gezamenlijke kerkbesturen 
 
NIEUWE SAMENSTELLING KERKBESTUUR 
Het derde zittingstermijn van Jo Mevis liep 1 april jl. als kerkbestuurslid af. Het kerkbestuur heeft 
de vicaris-generaal van het bisdom verzocht om over te gaan tot ontslag. Dit verzoek is inmiddels 
ingewilligd. Het bestuur is hem zeer erkentelijk en dankbaar voor hetgeen hij in de afgelopen 12 
jaar voor de parochies van Berg a/d Maas en Urmond gedaan en betekend heeft. Jo heeft aange-
geven, dat hij zich als vrijwilliger voor de parochie van Berg a/d Maas blijft inzetten.  
Daarnaast heeft het kerkbestuur bij het bisdom ook een verzoek ingediend, om Erik Scheijen voor 
een periode van vier jaar  te benoemen als kerkmeester voor onze parochies. Deze benoeming is 
aanvaard en hij zal zich met de vrijwilligers en de verenigingen bezighouden. We zijn hem dank-
baar dat hij deze taak wil opnemen en hopen op een prettige samenwerking. 
 
Het kerkbestuur 
 
OP ZOEK NAAR NIEUWE KOSTERS 
Door het ontvallen van Huub Meulenberg, bestaat ons kosterteam van de Martinuskerk te Urmond 
momenteel nog maar uit twee vrijwilligers. Het kerkbestuur is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
om dit team te versterken, zodat ze om de drie of vier weken aan de beurt zijn. Parochianen, die 
interesse hebben, kunnen zich melden bij pastoor Schwillens. 
 
Het kerkbestuur 
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GEBED TOT MARIA  
Van oudsher is de mei-maand Maria-maand. Vandaar dit gebed: 
 
Maria,                                                                                                                                                                   
U, Vrouwe, die geloofd hebt                                                                                                                  
dat aan u vervuld zou worden,                                                                                                                       
wat u vanwege de Heer gezegd werd.  
U, beeld en hart                                                                                                                                        
van het geloof van de Kerk. 
U, die ons in Kana gezegd hebt:                                                                                                   
“Doet maar wat Hij u zeggen zal.”                                                                                                          
En wat leeg en ongebruikt was                                                                                                                  
werd plots tot teken van volheid en 
overvloed. 
Leer ons vandaag, Maria, mét u te geloven                                                                                             
in de oeroude droom van vrede.                                                                                                      
Vrede tussen mensen.                                                                                                                       
Vrede in ons hart en in ons hoofd. 

 
Dat mensen elkaars taal verstaan                                                                                                                   
en elkaar opbouwen en dragen,                                                                                                          
verdrukking opheffen                                                                                                                                   
en het recht van de kleine erkennen. 
Leer ons, Maria, zoals u, ontvankelijk te 
worden                                                                             
voor de werking van Gods Geest                                                                                                        
om te doen wat er gedaan moet worden.                                                                                                  
Om de helpende hand te reiken,                                                                                                                              
om barmhartig te zijn, vergevingsgezind.                                                                                              
Ik wil u groeten, Maria,                                                                                                                            
gedag zeggen:  
Wees gegroet, Maria, vol van genade… 

 
HEILIG DOOPSEL VOOR VOLWASSENEN  
In onze buurlanden België en Frankrijk is een interessante ontwikkeling aan de gang. Hoe langer 
hoe meer komt het daar voor dat volwassenen zich aanbieden om door het Heilig Doopsel in de 
Rooms Katholieke Kerk te worden opgenomen.  Deze ontwikkeling startte in België in 2010. Toen 
werden, - na een maandenlange voorbereiding-,  143 volwassenen in de Paasnacht gedoopt. 
Verleden jaar waren er 239 volwassen dopelingen en dit jaar,  2019,  244 volwassenen die het H. 
Doopsel ontvingen.                                                                                                                                    
In Frankrijk werden in de Paasnacht dit jaar 4251 volwassenen gedoopt. Sinds 2009 is dat een 
toename met 43%. Bijna de helft van de dopelingen is tussen 26 en 40 jaar. Een op de vijf 
dopelingen is jonger dan 25 jaar. In de Verenigde Staten van America werden in de Paasnacht 
37.000 volwassenen opgenomen in de Rooms Katholieke Kerk.  Nog altijd denken vele mensen 
dat het als volwassene te laat is om zich nog te laten dopen. Deze cijfers geven aan dat zo denken, 
een misverstand is…!  
 
ORANJE FONDS COLLECTE 2019 
11 T/M 15 JUNI WORDT ER GECOLLECTEERD IN STEIN! 
De Oranje Fonds Collecte is dé collecte voor een betrokken en sociaal Nederland. De helft van de 
opbrengst zal ten gunste komen voor Hulp in Praktijk (HiP) Westelijke Mijnstreek.  HiP zet zich, 
middels de hulp van vrijwilligers, in voor mensen (in nood) met weinig financiële middelen en/of 
sociale contacten. HiP is ook actief in Stein!  

 
TRIATLON STEIN  
Op 7 juli a.s. vindt de triatlon in Stein weer plaats. Vanwege dit bijzondere sportieve evenement is 
de St. Martinuskerk in Stein beperkt toegankelijk. 
Reden hiervoor is dat diverse straten waar onder de Havenstraat zijn afgesloten. 
Parochianen die de h. mis willen bijwonen op 7 juli kunnen het beste navolgende route nemen. 
Via de Heerstraat Noord afslaan richting Steeg en vervolgens linksaf slaan via een kort stukje 
Houterend rechtsaf slaan naar de Kerkweg en daarna oversteken naar de parkeerplaats van de kerk. 
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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 overledene: 
Rie Mennen-Crauwels, Marktschip 24, 
Urmond, 91 jaar 
Dat ze moge rusten in Gods vrede. Amen. 
 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 
Audrey en Leonie Pelzer, dochters van Ralp 
Pelzer en Terri Lui 
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 

 
 
 
 
 

 
 
                 Misintenties 

 

ZATERDAG 4 MEI: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Zwd. Toos Willems-Ploem 
Jrd. Anna Salden-Birken en Joseph Birken (St.) 
Jrd. Ger en John Reijans en ter intentie van 
Herman Reijans 
 

ZONDAG 5 MEI:  
3de zondag van Pasen / Dodenherdenking 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. Fanfare St. Martinus en Schutterij St. 
Leendert 
Lector: Ria Verhoeve 
Jrd. Gerrit en Lenie Meulenberg-Smits (St.) 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
 

DINSDAG 7 MEI: 
Antoniusnoveen 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de 
Heilige Bernadette 
 

VRIJDAG 10 MEI:  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de 
Heilige Bernadette 
Jrd. Wil Bervoets en Mai Snijders 
 

ZATERDAG 11 MEI: 
H. Mamertis / Dodenherdenking 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Voor de gesneuvelde en overleden militairen van 
1-2-37 RI 

Ouders Peter Bouts en Anna Scheeren en 
overleden familieleden 
Jrd. Mia Bohnen van de Wauw en ter intentie van 
Arnold Bohnen (St.) 
Jrd. Leo Vaessen 
Jrd. Mia Jetten-Snijders en Lei Jetten 
Gerrit Strijkers echtgenoot  van Corrie Strijkers-
Wenmeekers 
 

ZONDAG 12 MEI: 
4de zondag van Pasen/ H. Pancratius 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. Fanfare St. Martinus 
Lector: Hilda Meulenberg 
Zwd. Hub Meulenberg 
Jrd. ouders Breuls-Tholen (St.) 
Jrd. ouders Joke en Maria Waelen-Clerx (St.) 
Ouders Leo Claessens en Martha Claessens-
Hendrix 
Jo Swillens-Meuwissen 
Wies Chorus-Arets 
Mia Hendrix-Cosemans 
Nico Knops 
 

DINSDAG 14 MEI:  
Antoniusnoveen 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 

VRIJDAG 17 MEI:   
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Jrd. Elisabeth Wenmaekers en Peter Engels 
 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Moederdagviering Vrouwenvereniging Oud-
Urmond 
Voor alle leden en overleden leden 
 

ZATERDAG 18 MEI: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas. 
2de Collecte voor onderhoud kerk 
 

ZONDAG 19 MEI:  
5de zondag van Pasen 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
1ste  Heilige Communie 
Lijst communicanten 2019 
1.     Femke Bakker 
2.     Sjemena Eykenboom 
3.     Mila Cremers 
4.     Cas Heusschen 
5.     Davino van den Hurck 
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6.     Jesper Kreugel 
7.     Denzel Meens 
8.     Mexx Pepels 
9.     Milan Stoffels 
10.  Stan Vroemen 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Jrd. Hein Hellenbrand (St.) 
Riet Meex-Bergevoet en overleden familieleden 
 
DINSDAG 21 MEI:  
Antoniusnoveen 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 24 MEI:  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 25 MEI: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Annie Hamers-Knoors echtgenote van Jos 
Hamers 
 
ZONDAG 26 MEI:  
6de zondag van Pasen/H. Filippus Neri 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Millian Uittenhout 
 
DINSDAG 28 MEI: 
Antoniusnoveen 
18.45 u H. Martinuskerk Urmond.  
Ter ere van St. Antonius 
 
DONDERDAG 30 MEI 
Hemelvaartsdag 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
 
VRIJDAG 31 MEI:  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 1 JUNI: 
H. Justinus 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Jrd. Mia Detische (St) 
 
 
 

 
ZONDAG 2 JUNI: 
7de zondag van Pasen/HH. Marcellinus en Petrus 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Dankmis 1ste Heilige Communie 
Jrd. ouders Hendrix-Quadakkers (St.) 
Jrd. ouders Jac en Liesje van Proemeren-Waber 
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. 

 


