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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 2 november t/m zondag 1 december 2019 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 19 november 
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website: www.rkkerkenstein.nl 
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl  

 
ATTENTIE.  
Parochieblad december begint zaterdag 30 november 2019 en eindigt zondag 12 januari 2020. 
Misintenties kunt u opgeven vóór 19 november. 
 
HET KERKELIJK JAAR (19)…ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN. 
Rond 1 en 2 november staan we ieder jaar stil bij onze dierbaren, die overleden zijn. * 
Allerheiligen is de gedachtenis van alle mensen, die geleefd hebben naar het voorbeeld van Jezus 
Christus, maar geen aparte verjaardag op de Heiligenkalender van de Kerk hebben. Op 1 
november, - Allerheiligen- klinkt als eerste lezing een tekst uit het boek van de Openbaring van St. 
Jan, die ik altijd imponerend vind. Er staat beschreven dat een menigte, die niemand tellen kan, 
voor de Heer bij elkaar wordt gebracht. Zij dragen het zegel van de Levende God op hun 
voorhoofd. Een mooie weergave van het feit, dat zij getekend zijn. Zoals we een kruisje op het 
voorhoofd maken van elkaar, van onze kinderen en kleinkinderen. We tekenen hen dan met diep in 
ons hart de wens, dat het hen goed mag gaan. Dat ze gezegend mogen zijn. 
Zo zijn vele mensen getekend met het teken van de Levende God, het teken dat het hen ná hun 
aardse leven inderdaad goed gaat. De schrijver doet een poging in de tekst om het aantal 
getekenden te tellen. 144.000. 12 x 12.000 uit alle stammen van Israël. Hij gebruikt daar de 
Bijbelse symboliek bij: 12 is het getal dat de mensheid weergeeft. 12 x 12 is de versterking 
hiervan. 1000 is het getal van de eeuwigheid. 144.000 getekenden wil dus zeggen: alle mensen, die 
verbonden zijn met God. 
De gebroeders van Eyck hebben dit tafereel weergegeven op het veelluik: “De aanbidding van het 
Lam Gods”. Het schilderij hangt in de St. Baafskathedraal van Gent. Een grote restauratie van het 
werk vindt nu plaats. Naast de grote menigte van mensen, die imponeert op het schilderij en de 
verschillende groepen heiligen, staat het Lam centraal. Het is het beeld van Jezus, die zich als een 
lam naar de slachtbank liet leiden en voor onze zonden werd geofferd. Bij de restauratie werd 
duidelijk dat er aan de uitdrukking van het hoofd van het Lam was “gesleuteld” in de loop van de 
tijd. Nu wordt het oorspronkelijke van de afbeelding teruggebracht: Het Lam kijkt degene, die het 
schilderij bekijkt, recht aan: Het Lam kijkt ons recht aan en nodigt ons uit te leven, zoals die 
144.000 getekenden: gelovend in God en dienstbaar zoals Jezus. 
* Allerzielen vraagt van ons stil te staan bij onze dierbaren, die niet meer bij ons zijn op onze 
aarde. Zij zijn ons voorgegaan, ook in geloof.  We mogen hun leven gedenken en ons ervan 
bewust worden wat zij allemaal voor ons hebben gedaan. We denken aan wat ze voor ons hebben 
betekend. Dat is zeker een gebedje, een bloemetje, een lichtje, een bezoek aan hun graf waard. 
J.P.Janssen, pr.ass.  
  

Berg aan de Maas Urmond 
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TOEKOMST VAN DE KERKEN EN PAROCHIEGEMEENSCHAPPEN. 
  
Geachte parochiaan, 
  
Tegenwoordig kunnen we om ons heen zien en constateren dat onze samenleving sterk veranderd 
is. Verenigingen en clubs hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. 
Dikwijls horen we van hen nog zoveel jaren en dan bestaan we niet meer of als we nu intensiever 
gaan samenwerken met een soortgelijke vereniging dan houden we het nog vol. 
Op parochieel vlak is dat niet anders en constateren we dat wij ook intensiever zullen gaan 
samenwerken om onze kerkdeuren open te houden. Daarom willen de kerkbesturen van de 6 
parochies u van harte uitnodigen om u te informeren over de toekomst van ons cluster. 
Het is voor u mogelijk om naar één van de drie locaties te komen. 
  
19 november in de kerk van Nieuwdorp 
20 november in de kerk van Berg a/d Maas 
25 november in de kerk van Stein 
Iedere keer beginnen we om 19.30 uur. 
  
De kerkbesturen van de H. Michael te Berg a/d Maas, H. Martinus te Stein, H. Jozef te Stein-
Kerensheide, O.L.Vrouw, Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp en de HH. Antonius en 
Martinus te Urmond 
 
 
 
GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR H.MARTINUS URMOND 50 JAAR. 
In het voorjaar 1969 nam pastoor van Aken, samen met enkele dames uit zijn parochie, het 
initiatief tot het oprichten van een kerkkoor. Enkele mannen, die gezongen hadden in ‘het koor van 
de paters”, die verhuisd waren naar het nieuwe klooster in Urmond Oost, luisterden de H.Mis op 
en ook begrafenismissen.  Een gemengd koor was pastoors grote wens. Het lukte hem en met 
Kerstmis 1969 stond voor de eerste keer een gemengd koor klaar. Nu dus 50 jaar geleden.    
Het koor telt momenteel 20 leden en staat onder leiding van Mattie Maes 
We gaan dit feit vieren Zondag 1 December a.s. We starten deze dag met een plechtige H.Mis 
om 9.30 , gezongen door het koor.  
We hebben die dag 3 jubilarissen. Alle drie lid vanaf het begin, goud dus:  
 
 
            Mevr. Tiny Demandt – Pepels.   

 Mevr. Mia Meulenberg – Cosemans 
 Mevr. Margriet Delahaye- Wijnands 

                                
 
 
Na de H.Mis is er gelegenheid in de kerk om de jubilarissen en het hele koor te feliciteren 
onder het genot van een kopje koffie. Iedereen is hier WELKOM! 
De huldiging van de jubilarissen door pastoor Schwillens zal later op de dag plaats vinden, daar 
pastoor ’s morgens aanwezig moet zijn bij de toediening van het H. Vormsel in Stein.  
We willen deze dag ook Hilda Meulenberg in het zonnetje zetten omdat zij zich al 40 jaar als 
bestuurslid inzet voor het koor. Chapeau!! 
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SINT MARTINUS, 11 NOVEMBER. 
11 november is een gedenkwaardige dag. 
· Voor de carnavalisten is het de dag waarop het nieuwe carnavalsseizoen geopend wordt. 

Meestal gaat dat met enig feestgedruis gepaard. 
· Voor de landen die erbij betrokken waren, is het Wapenstilstandsdag. Het einde van de 

Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. Een oorlog waar wij niet zoveel vanaf weten, omdat 
Nederland in die oorlog het geluk had neutraal te kunnen blijven. Wel waren de gevolgen 
van die oorlog ook hier bij ons te merken. In Nederland werden toen 1.000.000 (een 
miljoen) vluchtelingen uit België opgenomen. 

· Voor onze parochies en voor de Rooms Katholieke Kerk is het de gedenkdag van de heilige 
Martinus. In ons samenwerkingsverband zijn twee parochies aan St. Martinus toegewijd: de 
parochie Oud-Stein en de parochie Oud- Urmond. De beide kerken in die parochies dragen 
ook de naam van Sint Martinus. 

Het is de moeite waard wat langer stil te staan bij deze populaire heilige. Hij werd rond 316 in 
Hongarije geboren als zoon van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en kwam in 
Gallië (het huidige Frankrijk) terecht. Een opmerkelijke gebeurtenis bij de stadspoort van Amiëns 
veranderde zijn leven en die gebeurtenis wordt tot in onze dagen verder verteld en vaak uitgebeeld 
op 11 november. Hij ontmoet bij die stadspoort een bedelaar die om hulp vraagt. Martinus geeft 
deze bedelaar de helft van zijn soldatenmantel. De héle mantel mocht hij niet geven, omdat de 
andere helft toebehoorde aan het Romeinse leger. De legende vertelt dan dat Martinus eigenlijk 
Jezus zelf ontmoette, die herkenbaar is uit het Matheus-evangelie: "Ik was naakt, en gij hebt mij 
gekleed.” Martinus bekeert zich tot het christendom. Hij wordt gedoopt en leidt een gelovig leven. 
In 371 wordt hij door de bevolking van Tours uitgekozen om hun bisschop te worden. Martinus 
acht zich niet waardig genoeg voor dat hoge ambt en verstopt zich in een ganzenhok. Het mocht 
niet baten, want de ganzen gingen zo te keer dat ze de schuilplaats van Martinus daardoor hebben 
verraden. In 397 overleed Martinus en werd in Tours begraven. Er ontstond de behoefte om naar 
zijn graf te pelgrimeren en al in de zevende eeuw werd de bestaande kerk boven zijn graf vergroot 
om de stroom pelgrims te kunnen herbergen. 
Bij de kerstening van onze streken wordt duidelijk dat bij de verbreiding van het geloof de Maas 
een grote rol speelt. Missionarissen uit Frankrijk kwamen naar onze streken. Daarom zijn zoveel 
kerken in het Maasdal aan St. Martinus toegewijd. 
J.P.Janssen, pr.ass.  
 
NIEUWE VRIEND  
We hebben weer een nieuwe vriend voor onze kerk in Berg a/d Maas in de persoon van  
Hubert Crijns. Hij heeft ons een hele vracht kiezel geschonken en ook nog gehaald en gebracht. 
Dit is hard nodig voor de voetpaden op onze begraafplaats. 
 
OPTREDEN KINDERKOOR IN DE H. MIS OP 30 NOVEMBER 2019 IN DE KERK VAN 
BERG A/D MAAS. 
Het kinderkoor van de voormalige St. Jozef Kerk in de Parochie te Kerensheide Stein is opgericht 
door pastoor Vogelers begin jaren 80. Marian Hulst heeft, als oud leerkracht van de basisschool 
van Kerensheide al ruim 35 jaar, de leiding. 
Het koor bestaat momenteel uit een 20-tal kinderen, in de leeftijd van 8 tot 16 jaar, die 
hoofdzakelijk de eucharistie vieringen opluisteren in de parochies van Stein en Nieuwdorp. 
Regelmatig, vooral rond de Pasen en Kerstmis, treden ze ook op in bejaardenhuizen en 
verzorgingshuizen. Er wordt wekelijks gerepeteerd in de basisschool van Kerensheide en de 
repetities worden heel goed bezocht. 
Hun repertoire bestaat niet alleen uit kerkelijke liedjes maar ook vlotte moderne liedjes. 
De begeleiding is in handen van Kristin Bosman-Mulkens. 
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D-E PUNTEN  SPAREN VOOR DE VOEDSELBANK ! 
Het is alweer enkele jaren geleden dat wij in onze samenwerkende parochies de bekende Douwe 
Egbertspunten inzamelden voor de Voedselbank. Inmiddels heeft U misschien weer een 
voorraadje bij elkaar gespaard, die U af wilt staan aan de Voedselbank. De Voedselbank krijgt 
voor iedere 1000 punten een pak koffie van 500 gram. Daarmee kunnen ze voor de Kerstdagen de 
pakketten voorzien van een extra pak koffie. Een prima doel dus! 
We voeren deze actie vanaf 1 november tot en met 23 december 2019. 
Wilt U mee doen en uw punten beschikbaar stellen, dan kunt U deze op de volgende adressen in de 
brievenbus stoppen: 
·   Heisteeg 66,                      Stein - Nieuwdorp 
·   De Halstraat 36,               Oud – Stein 
·   Eburonenstraat 14           Stein – Kerensheide. 
·   Kerkstraat 17                    Berg aan de Maas 
·   St. Maartensstraat 1         Urmond. 
 

 
KERSTMARKT OUD-URMOND 2019 
Het kerstmarkt comité is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de nostalgische 
kerstmarkt in Oud-Urmond. De kerstmarkt wordt gehouden op zondag 8 december 2019 van  
14.00 uur tot 19.00 uur. Het comité zet samen met veel vrijwilligers er ook dit jaar weer de 
schouders onder om een sfeervolle kerstmarkt aan te bieden in de Grotestraat, de Fanfarezaal en de 
Terpkerk. Voor de kerstmarkt kunnen standhouders zich via mail of telefonisch aanmelden bij 
marktmeester: 
 
John Jongen; kerstmarkt-urmond@ziggo.nl of 06-22667879. 
 
Nadrukkelijk attendeert het kerstmarkt comité ook de inwoners van Urmond en omstreken op de 
mogelijkheid om zelf een standplaats te reserveren. 
Met vriendelijke groet, het kerstmarkt comité. 
 
 
WAARDERINGSEVENT VOLONTARIO STEIN 
Het jaarlijks Volontario event voor het waarderen van vrijwilligers in de gemeente Stein vindt dit 
jaar plaats op vrijdag 22 november 2019 in het Maaslandcentrum te Elsloo.  
Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur 
Er zullen plaatselijke artiesten en verenigingen optreden en men kan de lokale ondernemersstands 
of maatschappelijk organisatiestands bezoeken. 
 
VOLO’s inruilen 
Vrijwilligers die hun uren bijhouden via www.volontariostein.nl ontvangen begin november hun 
verdiende VOLO-cheque incl. de koffie- en vlaaibonnen. 
Zij kunnen deze cheque op 22 november verzilveren en tijdens het event de verdiende VOLO’s 
ruilen voor producten of diensten van lokale ondernemers.  
Meer informatie: www.volontariostein.nl of bezoek het servicepunt in het Maaslandcentrum in 
Elsloo, elke donderdag in de oneven week geopend van 10.30 uur-12.00 uur. De koffie staat klaar. 
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ICONENCURSUS. 
Heeft U ook altijd al eens graag een icoon willen leren schilderen. Dan kunt U vanaf begin januari 
iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 terecht op de Havenstraat 3, Berg aan de Maas, waar 
onder vakkundige leiding van een docent les wordt gegeven in icoonschilderen. Ook al heeft U 
nooit eerder geschilderd, succes verzekerd! 
Bij interesse kunt U contact opnemen met:  
Connie Westenberg 06 48119434 of per mail info@creatip.nl 
U bent van harte welkom! 
 
CYCLAMENACTIE. 
Het dames-comité van Harmonie St Joseph zal op zaterdag 7 december haar jaarlijkse 
Cyclamenactie houden. 
Vanaf 10 uur zullen de dames met hulp van de harmonieleden aanbellen en Uw mooie cyclamen in 
verschillende kleuren te koop aanbieden. 
MVG het Dames-comité. 
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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
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x� Wij geven persoonlijk en
  deskundig advies bij u thuis

x�U krijgt 5 jaar volledige 

 garantie

x�Wij renoveren alle merken
 keukens

x� Inbouwapparatuur van o.a.
 ATAG • BOSCH • SIEMENS •
 MIELE

x� Verkoop van nieuwe keukens

x�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
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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
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���Ron Bours
046 850 21 36
06 506 289 51
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                 Misintenties 
 

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 
Voor alle levenden en overleden leden van 
Stadssjötterie Sint Leendert Uermend 
 
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 Jennekens-Jetten 
Jo Swillens-Meuwissen      Agnes Stevens-Wiertz 
Wies Chorus-Arets             Greta van Vugt-Arets 
Hub Meulenberg  Ida (Greet) Hendrix- 
     Westhovens  
Alles wat ik ooit bezit,  
dat zou ik laten gaan,  
als ik het maar ruilen kon  
voor een moment voor ons samen.  
Kon ik maar even bij je zijn! 
Ik wil nog zoveel aan je vragen!  
Wat doet het ongelofelijk veel pijn  
zelfs nu nog is dit gevoel niet te verdragen  
 
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 

DINSDAG 5 NOVEMBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 8 NOVEMBER 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 
ZATERDAG 9 NOVEMBER 
Kerkwijding St. Jan van Lateranen 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 
ZONDAG 10 NOVEMBER 
32ste zondag door het jaar / H. Leo de Grote 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus  
Lector: Lysanne Heutmekers 
Jrd. ouders Salden-Strijkers en overleden 
familieleden 
 
DINSDAG 12 NOVEMBER 
H. Josafat 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 15 NOVEMBER 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 
ZATERDAG 16 NOVEMBER 
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
2de Collecte voor onderhoud kerk. 
1ste Jrd. Zus Vraets - Birken tevens voor haar 
verjaardag en ter intentie van Michel Vraets 
Jrd. ouders Vencken-Deuss en zonen Frans en Hub 
 
ZONDAG 17 NOVEMBER 
33ste zondag door het jaar / H. Elisabeth van 
Hongarije 
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. Fanfare St. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
Jrd. Riet Meex-Bergevoet 
Jrd. Lambert Gelissen 
Jrd. Jo Smits en Lida Smits-Gelissen 
Jrd. Bertha Delafranconi en ter intentie van Karel 
Gelissen 
Jrd. ouders Worms-Dreessen en overleden 
familieleden 
Wies Chorus-Arets, ouders Arets-Palm en ouders 
Chorus-Smeijsters 
Mia Hendrix-Cosemans 
Voor alle overleden en levende leden van 
Fanfare St. Martinus 
Voor alle overleden leden van de jeu de boule 
vereniging in oprichting 
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DINSDAG 19 NOVEMBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 22 NOVEMBER 
H. Cecilia 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 
ZATERDAG 23 NOVEMBER 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Jrd. Hoebie Pörteners echtgenoot van Gerda Knoors 
Jrd. Fien Alberts van den Bongarth 
Jrd. Dré Fijten echtgenoot van Corry Fijten-Luyten 
  
ZONDAG 24 NOVEMBER 
Christus, Koning van het heelal 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor St. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers 
Zwd. Ida (Greet) Hendrix-Westhovens 
Jrd. Mientje Bovens-Berghs 
 
DINSDAG 26 NOVEMBER 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 29 NOVEMBER 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
 
ZATERDAG 30 NOVEMBER 
H. Andreas 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. het Kinderkoor 
 
ZONDAG 1 DECEMBER 

    1ste zondag van de Advent  
 
09.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Jubileummis zangkoor St. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
 

Voor alle leden van ons kerkelijk zangkoor in het 
bijzonder de jubilarissen en alle overleden leden van 
de afgelopen 50 jaar 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden echtgenoot 
Funs van Mulken en overleden familieleden 
Rie Mennen-Crauwels 
Hub Meulenberg en familie 
 
We gedenken onze dierbare overledene: 
Ida (Greet) Hendrix-Westhovens,  
Burg. Strijkersstraat 16, Urmond, 90 jaar 
Moge zij rustte in Gods vrede. Amen. 

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, woensdag en 
vrijdag van 9.00- 11.00 uur.  
Telefoonnummer 046-4331674 of via de email: 
h.martinusstein@kpnmail.nl 
 


