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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 5 oktober t/m zondag 3 november 2019 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 20 oktober 
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website: www.rkkerkenstein.nl 
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl  

 
 
HET KERKELIJK JAAR…(18) OKTOBER: ROZENKRANSMAAND. 
Van oudsher kennen we de maand oktober als Rozenkransmaand. Er wordt in deze maand heel 
bijzonder de aandacht gevraagd voor het Rozenkransgebed. 
Op 7 oktober wordt het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. 
Dit feest staat op de kerkelijke kalender sinds 1571. Paus Pius V stelde het feest in als herinnering 
aan de zeeslag bij Lepanto, waar de Ottomanen (Turks) werden verslagen door de Heilige Liga. 
Dit islamitische Ottomaanse rijk vormde een bedreiging voor het katholieke geloof. De Heilige 
Liga was een verbond van Venetianen, Spanjaarden en de Paus. De Paus was in die dagen ook een 
wereldlijk heerser. De overwinning werd toegeschreven aan het rozenkransgebed dat tijdens de 
zeeslag op het St. Pietersplein in Rome heel de dag gebeden werd. De oorsprong van het 
Rozenkransgebed ligt waarschijnlijk in de Middeleeuwen, als aanvulling en vervanging op het 
getijdengebed dat in de kloosters werd gebeden. In dit getijdengebed worden op verschillende 
momenten van de dag psalmen gebeden. Voor de ongeschoolde kloosterlingen was dit niet te 
volgen, omdat ze niet konden lezen en schrijven. Daarom was het bidden van het “Wees Gegroet” 
een goed alternatief. Zoals het psalmgebed (brevier) opgebouwd is rond de 150 psalmen, zo kent 
een volledige Rozenkrans 150 weesgegroetjes. 
De bedoeling is niet om dit gebed op de automatische piloot te bidden. Aan het begin van ieder 
tientje van de Rozenkrans wordt een van de gebeurtenissen uit het leven van Jezus aangegeven om 
erover na te denken bij het bidden van die weesgegroetjes. 
Deze gebeurtenissen uit het leven van Jezus kennen we als de “Geheimen van de Rozenkrans”. We 
onderscheiden vier groepen geheimen: De blijde geheimen, de droevige geheimen, de glorievolle 
geheimen en sinds 2002 ook de geheimen van het Licht. Deze laatste groep geheimen heeft paus 
Johannes Paulus II toegevoegd. Bij elkaar vormen deze geheimen een soort samenvatting van het 
evangelie. Boven de ingang van de Rozenkransbasiliek in Lourdes is op een beeldhouwwerk de 
legende te zien, die ons verteld, dat de maagd Maria zelf de rozenkrans reikt aan de heilige 
Dominicus. Deze Dominicus leefde van 1170 – 1221. Hij werd stichter van de orde der 
Predikheren, de Dominicanen. Zij hebben zich sterk gemaakt voor de verspreiding van het 
rozenkransgebed. Rond de Rozenkransbasiliek vindt men 15 kapellen, waar in mozaïek de 
geheimen van de Rozenkrans zijn afgebeeld. Toen de vierde reeks geheimen, -de geheimen van 
het Licht- werd toegevoegd, werden deze in mozaïek aan de voorkant van de Basiliek uitgevoerd. 
De uitbeelding van deze geheimen zijn in eigentijdse stijl. 
In onze samenwerkende parochies wordt iedere vrijdagavond om 18.10 u., -voor de avondmis van 
18.30 uur -, samen de rozenkrans gebeden in de kerk van Berg aan de Maas.   
           J.P.Janssen, ass. 
  

Berg aan de Maas Urmond 
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50 JARIG JUBILEUM GEMENGD ZANGKOOR ,,SURSUM CORDA” BERG A/D MAAS. 
Op zaterdag 12 oktober 2019 hopen wij, bestuur en leden van zangkoor “Sursum Corda” uit  
Berg a/d Maas, ons 50 jarig bestaansfeest te vieren. 
Deze viering begint met een plechtige H. Mis op zaterdag 12 oktober om 18.00 uur. 
De mis die wij zingen is de Misse Brèvis in C van Charles Gounod. 
Het koor telt momenteel 25 leden waarvan 5 jubilarissen, daarvan 4 personen die vanaf de 
oprichting in 1969 lid zijn. 
De jubilarissen, die op het einde van de H. Mis in de kerk door Pastoor Schwillens worden 
gehuldigd met de daarbij behorende onderscheiding zijn: 
40 jaar lid    Mevr. Margriet van den Hoff-Pörteners  
50 jaar lid   Dhr. Ben Peters totaal 70 jaar actief koorzanger 

 Mevr. Anny Bouts-Bosch 
 Mevr. Leny Coenen-Bouts 
 Mevr. Betsie Coenen-Tummers 

Om 20.15 uur is de receptie bij Hotel Café Knoors Steenweg 2 Berg a/d Maas, 
waar iedereen het bestuur en jubilarissen kan feliciteren. 
Helaas, ook bij ons koor, slaat, net zoals elders, langzamerhand, de vergrijzing toe. 
Toch hopen we na deze 50 jaren, ook straks nog 55 en 60 jarig jubileum te mogen vieren. 
Daarom zijn nieuwe leden van harte welkom. Misschien zijn er in Berg nieuwe mensen komen 
wonen, die vroeger wel eens elders gezongen hebben, die nodigen wij van harte uit eens kennis te 
komen maken. Wij vragen geen muziekkennis, maar alleen enthousiasme en gezelligheid, 
zodat men ook hopelijk in de nabije toekomst nog kan zeggen: 

PROFICIAT “SURSUM CORDA” 
 
 

SJATER THEATER PRESENTEERT: SJATER – SJNIPPER - DAAG!!!  
Het gezelschap van ’t Sjater Theater is vanaf begin dit jaar volop aan het 
repeteren voor de nieuwe voorstelling.  De titel: ‘SJATER – SJNIPPER - 
DAAG!!!’ geeft het al aan, het zal een ‘versjnipperde’ avond worden aan 
‘knatsjgekke’ sketches geschreven en geregisseerd door Robert Buckx.  
Dit hilarisch schouwspel is te bewonderen op zaterdagavond 7 december 
en zondagmiddag 8 december wederom in ons ’Bergs Carré’ het MFC. 
De kaartvoorverkoop is op zaterdagochtend 2 november a.s. van 10.00 
uur tot 11:30 uur bij Fokatja en de kaarten kosten € 9,- per stuk. 

Wij hopen ook dit jaar weer dat wij u mogen begroeten bij één van onze voorstellingen en dat u bij 
ons lekker kunt komen ‘sjatere’.   Dus noteer bovengenoemde data alvast op uw kalender, voor 
onze Sjater Theater voorstellingen in december!!!! 
 
 
KERKVRIENDEN BERG A/D MAAS 
De eerste vriend voor onze kerk van Berg a/d Maas heeft zich aangemeld. 
Het betreft de Neutelings stichting die onze slechte financiële positie zich 
heeft aangetrokken. 
Zij hebben als vriend van de kerk van Berg a/d maas een flinke gift 
geschonken. 
Hiervoor onze hartelijke dank. We hopen dan ook dat nog vele vrienden 
zullen volgen, zodat onze kerk als gebouw en voor de erediensten kan 
blijven gestaan. Voor de parochianen en inwoners van Berg a/d Maas en 
Nattenhoven zal in de toekomst nog meer informatie hierover volgen. 
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BOEK TE KOOP 
“De gemeente Urmond in de Tweede Wereldoorlog” 
Op 18 september is in een overvolle Protestantse Kerk het boek “De 
gemeente Urmond in de Tweede Wereldoorlog” gepresenteerd.  Precies 
75 jaar geleden - 18 september 1944 – werden Urmond en Berg door de 
Amerikanen bevrijd. Het beschrijft wat er in de gemeente Urmond 
allemaal in de oorlog gebeurde en hoe de bevrijding verliep. Bijzonder is 
dat de ouderen onder ons in het boek aan het woord komen die 
herinneringen van henzelf, hun ouders of familieleden ophalen. Het is 
een boek dat iedere Urmondenaar gelezen moet hebben om te beseffen 
welk groot goed (on)vrijheid ook in de eigen omgeving betekent. 
Dankzij bijdragen van de gemeente Stein en de Neutelings stichting kost 
het boek slechts 5 euro. Het is te verkrijgen bij  

- Paul Janssen, Mauritslaan 22, 046 4337233/ 0654994740 
- Hen Breuls, dr. Nolensstraat, 06 40389154 
- Gerrit Smeets, Bergstraat 1a, 046 4334716 
- Hein Wijnands, Hoogaers 6, 046 4334256/ 0621400012 
- Via info@vrijheidurmond.nl 

 
 
OKTOBER: WERELDMISSIEMAAND - MISSIEZONDAG. 
Oktober is niet alleen Rozenkransmaand, het is ook de Wereldmissiemaand. 
En in het weekend van 19 en 20 oktober wordt Missiezondag gehouden. 
In de wereldmissiemaand wordt steeds de aandacht gevraagd voor de jonge kerken in de Derde 
Wereld. We worden weer bewust gemaakt van het gegeven, dat we lid zijn van een wereldkerk. 
Paus Franciscus maakte onlangs nog een reis naar Afrika, waar hij de jonge kerken van 
Mozambique, Mauritius en Madagaskar bezocht. 
Het zijn landen die grote armoede kennen, maar ook nog de gevolgen moeten verwerken van 
onderlinge gewapende conflicten. De paus noemde zijn reis een “vredesreis”. Overigens groeit de 
katholieke kerk het sterkste in Afrika. 
De aandacht van de Wereldmissiemaand dit jaar wordt gevraagd voor de jonge kerken van 
Noordoost-India. Via een smalle strook is het gebied verbonden met het centrale deel van India. In 
het gebied liggen 7 deelstaten, die ook wel eens de “Seven Sisters” genoemd worden. Lange tijd 
was het gebied, met name de Himalaya, verboden voor buitenlanders. Tot het einde van de jaren 
70 was dat het geval. Missionarissen mochten er niet komen. Het christendom is dus begonnen bij 
leken. Het aantal christenen per deelstaat varieert sterk. In Nagaland is ongeveer 90% van de 
bevolking christelijk, in Assam maar 4 %. 
Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken en talrijke religieuze gemeenschappen zijn er 
actief. Er is een groot aantal roepingen voor het priesterschap en kloosterleven. Dat is belangrijk, 
want daardoor krijgen de gemeenschappen eigen priesters en religieuzen, die vertrouwd zijn met 
hun cultuur. 
Wij zijn zelf gedoopt en hebben de zending het Evangelie uit te dragen en als christen te leven. 
Met de jonge kerken van Noordoost-India mogen wij verbonden zijn en ook hen steunen bij hun 
taak het Evangelie te verkondigen. Onze hulp is nodig: Ons gebed en onze bijdrage aan de 
Kerkdeurcollecte. Die maken duidelijk dat wij ons ook verantwoordelijk weten voor de christenen 
in Noordoost-India. 
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BOEK: HET LEVEN VAN MARIA 
Rainer Maria Rilke: Das Marien-Leben. 
Vertaling en nawoord: Piet Thomas, 
Onlangs verscheen bij de uitgeverij P in Leuven een nieuwe vertaling van de gedichten van Rainer 
Maria Rilke, die de titel meekregen: Das Marien-Leben. (Het leven van Maria). Het 
oorspronkelijke werk werd in 1912 geschreven en is nu opnieuw vertaald door Piet Thomas, 
priester van het Bisdom Gent en emeritus hoogleraar van de KU Leuven. De vijftien gedichten 
over het leven van Maria zijn mooi bij elkaar gebracht in een prachtige uitgave van uitgeverij P. 
Bij de uitgave is een CD gevoegd waarop de gedichten worden voorgedragen door Stan Milbau en 
orgelmuziek te beluisteren valt. Het boekje en de CD vormen een uitnodiging om in een fijne sfeer 
het leven van Maria te overwegen. Het geheel kan een goede bron tot meditatie zijn. Een prima 
cadeau-idee voor de komende feestdagen. 
ISBN: 978 – 94 – 92339 – 59 – 1. Prijs: 17,50 euro. 
 
 
HET KERKELIJK JAAR…(15) SINT PETRUS EN PAULUS. (Het laatste ontbrekende deel) 
Op 29 juni staat op de kerkelijke kalender de gedachtenis van de marteldood van de apostelen 
Petrus en Paulus. Ze worden in een adem genoemd, terwijl ze heel verschillend zijn. Dat zij samen 
genoemd worden heeft te maken met het feit, dat ze in de beleving van de Kerk, samen mee de 
fundamenten van die Kerk vormen. Daarnaast stierven ze ook samen in Rome de marteldood. 
Petrus werd gekruisigd, met het hoofd naar beneden, en Paulus werd onthoofd met het zwaard. Dat 
speelde zich af tijdens de christenvervolging door keizer Nero in het jaar 67. 
Petrus, door Jezus aangewezen als Zijn opvolger als hoofd van de Kerk en Paulus, die de apostel 
van de heidenen genoemd wordt, omdat hij door vele missiereizen een groot verkondiger van het 
geloof werd. Twee mensen die beiden de jonge kerk dienden maar als persoon sterk van elkaar 
verschilden. 
Petrus was visser. Hij was een van de eersten, die door Jezus geroepen werd om met hem mee te 
werken. Dat betekent niet dat echt menselijke kanten hem vreemd waren. In het evangelie lezen 
we vaker over die menselijke kanten: zijn angst bij de storm op het meer; zijn nieuwsgierigheid 
om te zien wat er met Jezus gebeurde in het paleis van de hogepriester; zijn felle ontkenning dat 
hij iets met Jezus van doen had; zijn tranen van berouw over die loochening. Toch blijft Jezus hem 
vertrouwen en legt Hij de leiding van de kerk in Petrus’ handen. 
Paulus had een heel andere achtergrond. Zij oorspronkelijke naam was Saulus en was afkomstig 
uit Tarsus. Hij had Romeinse burgerrechten. Als volgeling van de Farizeeën had hij gestudeerd bij 
Gamaliël, een bekend Joods theoloog in die dagen. Saulus ijverde er in eerste instantie voor, de 
volgelingen van Jezus het leven onmogelijk te maken. Hij wilde zoveel mogelijk christenen in de 
gevangenis krijgen. Op weg naar Damascus om daar de christenen te vervolgen, wordt hij getuige 
van een heftig visioen, waarin hij Christus ziet. Christus vraagt hem, waarom hij Hem zo vervolgd. 
Saulus komt tot bekering en zijn naam wordt veranderd in Paulus. 
Zijn ijver verandert niet. Met dezelfde inzet waarmee hij de gelovigen vervolgde, zet hij zich nu in 
om de boodschap van Jezus uit te dragen. Daarvoor maakt hij vele missiereizen en sticht in het 
gebied van Klein Azië tal van christelijke gemeenschappen. Kleine parochies zou je nu zeggen. 
Hij blijft contact met die parochies houden door hen brieven te sturen, deels om conflicten op te 
lossen, maar vooral om de boodschap van Gods liefde uit te dragen. 
Beide apostelen, met een eigen karakter, toch geroepen om dezelfde Blijde Boodschap van Jezus 
te verkondigen. 

J.P.Janssen, ass. 
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GESPREKSAVONDEN 2019 – 2020. 
Ook in dit winterseizoen houden wij voor onze samenwerkende parochies een zevental 
gespreksavonden voor volwassenen. Dit jaar staat op het programma: “Met zevenmijlslaarzen door 
de kerkgeschiedenis.” Naast een inleiding is er iedere avond de mogelijk tot gesprek over het 
thema van de avond. 
De volgende data zijn vastgelegd voor deze gesprekken:  23 oktober; 6 november; 13 november; 4 
december; 22 januari; 5 februari en 19 februari. 
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur. 
Plaats van samenkomst: Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat, Stein. Deelname is vrij van 
kosten. Wel vragen wij U zich aan te melden, wanneer U deel wilt nemen, graag vóór 16 oktober 
a.s. bij: 
Pastoor R.Schwillens  tel. 4331328  e-mail: pastoorschwillens@gmail.com 
of: Pastoor J.P.Janssen, ass. tel. 4331200  e-mail: janssen.janpieter@gmail.com 
of: Parochiekantoor Stein   tel. 4331674  e-mail: h.martinusstein@kpnmail.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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                 Misintenties 
 
ZATERDAG 5 OKTOBER 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
1ste Jrd. Gerrit Strijkers echtgenoot van Corrie 
Strijkers- Wenmeekers 
Ouders Lei Horrichs en Leonie Horrichs-Albertie 
en zoon Jo 
Gré Horrichs-Vaessen en Ignatius Horrich en 
zoon Paul (stichting) 
 

ZONDAG 6 OKTOBER 
27ste zondag door het jaar 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Hilda Meulenberg  
Ouders v. Mulken-Cosemans 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
Lambert Gelissen 
 

DINSDAG 8 OKTOBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 

VRIJDAG 11 OKTOBER 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 12 OKTOBER 
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jubileummis zangkoor Sursum Corda 
Voor levende en overleden leden van zangkoor 
Sursum Corda 
Jrd. To Verheijen-Ubachs en Wil Verheijen 
(stichting) 
 

ZONDAG 13 OKTOBER 
28ste zondag door het jaar 
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers 
Jrd. Geurtje Smeets en Tien Smeets-Tholen en 
overleden familieleden 
 

DINSDAG 15 OKTOBER 
H. Teresia van Avila 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
 

VRIJDAG 18 OKTOBER 
H. Lucas 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 19 OKTOBER 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd. ouders Gène Mertens en Mia Mertens-
Lemmens 
Jrd. John Pfeiffer echtgenoot van Annie Pfeiffer-
Strijkers en ter intentie van overleden 
familieleden Pfeiffer-Strijkers 
 

ZONDAG 20 OKTOBER 
29ste zondag door het jaar  
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
Ouders Gelissen-Kurvers 
Tiny Demandt-Janssen en overleden familieleden 
Wies Chorus-Arets 
 

DINSDAG 22 OKTOBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 

VRIJDAG 25 OKTOBER   
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 26 OKTOBER 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Jrd. Bèr Beurkens en Nelly van Dongen 
(stichting) 
Jrd. ouders To Peters-Heffels en Chrétien Peters 
Jrd. Annie Paulus-Scheeren en ter intentie van 
Herman Paulus en zoon Ralph 
Jrd. Bella Hoffmans-Heutmekers 
Ouders Vaessen-Scheeren en ter intentie van 
zoon Math en dochter Leny 
Susanne Kloeck vanwege alle bewoners van de 
flat aan de Steenweg 
 
ZONDAG 27 OKTOBER 
30ste zondag door het jaar 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders  
Ouders v. Mulken-Leers en overleden 
familieleden 
Rie Mennen-Crauwels 
Hub Meulenberg 
 



	8	

DINSDAG 29 OKTOBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 

VRIJDAG 1 NOVEMBER 
Allerheiligen 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 
Allerzielen 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Jrd. Hans Coenen echtgenoot van Lenny Coenen-
Bouts 
Jrd. Harie Quadachers echtgenoot van Mia 
Quadachers-Bouts 
Toos Willems-Ploem echtgenote van Jef Willems 
Wil Meuffels en ter intentie van echtgenote 
Jeanne Meuffels-Bouts 
 

ZONDAG 3 NOVEMBER 
31ste zondag door het jaar / H. Hubertus 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Ria Verhoeve 
Jrd. C. Hendrix-Peerlings 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
Mia Hendrix-Cosemans en overleden ouders 
Jo Swillens-Meuwissen 
 

13.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Allerzielendienst aansluitend grafzegening 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
 
Mientje Bovens-Berghs Rie Mennen-Crauwels 
Mia Hendrix-Cosemans Mia Boussardt-Hendrix 
Peter Kuijpers   Annie Jennkens-Jetten 
Jo Swillens-Meuwissen Agnes Stevens-Wiertz 
Wies Chorus-Arets  Greta van Vugt-Arets 
Hub Meulenberg 
 
14.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Allerzielendienst aansluitend grafzegening 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
 
Zus Vraets-Birken  Toos Willems-Ploem 
Louisa Lucassen-Knubben Wil Meuffels 
 
We gedenken onze dierbare overledenen: 
Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 
 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 
Kyan Knols, zoontje van Fenna Meulen en 
Jordy Knols 
Jaylinn Beks, dochtertje van Jennifer van den 
Broek en Michel Beks  
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 
 
 
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. 
 


