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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 1 februari t/m zondag 8 maart 2020 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 25 februari 
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website:  www.rkkerkenstein.nl 
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl  

 
OVER ONZE HEILIGEN (1.) 
ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES … 11 februari. 
Het is 11 februari 1858, – carnavals-dinsdag – wanneer moeder Soubirous aan haar kinderen vraagt hout te 
gaan sprokkelen in de gemeente-wei. 
Het is koud en het hout is nodig om het vuur in de kachel brandend te houden. 
Maar daarvoor moet er wel hout zijn… 
Het gezin Soubirous heeft het Cachot, – de afgekeurde gevangenis van Lourdes – kunnen huren van een 
neef, toen zij vanwege tegenslag de molen van Boly moesten verlaten. De stoommolens hadden hun 
intrede gedaan en die konden sneller en beter malen dan de trage watermolens. Daarbij was vader 
Soubirous aan een oog blind geworden. Daardoor kon hij niet goed zien en werd de kwaliteit van het 
gemalen graan slechter. Uiteindelijk kon het gezin de huur niet meer opbrengen en moesten zij een ander 
onderkomen zoeken. Aan het uiteinde van de gemeente-wei lag een grot, die door de zwijnenhoeders wel 
eens gebruikt werd om met de varkens te schuilen. Massabielle heette die plek. 
Antoinette, de zus van Bernadette, en een vriendinnetje waren het riviertje “ de Gave” al overgestoken en 
ze riepen Bernadette ook te komen. Ze was bezig haar klompjes en kousen uit te doen om daarna op blote 
voeten over te steken. 
Opeens gebeurde er iets bijzonders. Zij hoorde een windvlaag, maar zag de bomen niet bewegen. In een nis 
in de grot zag ze een verschijning: een mooie Dame. Ze wilde een kruisteken maken, om de verschijning te 
verdrijven, maar haar arm bleef stokstijf. 
Ze kon pas een kruisteken maken, – samen met de mooie Dame – , op haar uitnodiging. 
De Dame nodigde Bernadette uit gedurende veertien dagen dagelijks naar de Grot te komen. En in een van 
deze verschijningen klonk: “Ik zal je niet gelukkig maken in deze wereld maar wel in de andere.” 
De belangstelling van de mensen groeide van dag tot dag en dat bracht de nodige moeilijkheden voor 
Bernadette mee. Toch bleef zij trouw aan haar gegeven woord, deed de boete, die van haar gevraagd werd 
en ging naar de pastoor in opdracht van de Dame. Dat de pastoor moeite had met de gebeurtenissen laat 
zich raden. Daarom wilde hij dat de Verschijning haar naam bekend maakte. Bernadette vroeg daar 
regelmatig naar en bij de zestiende verschijning, op 25 maart 1858, noemde de Dame haar naam: “Ik ben 
de Onbevlekte Ontvangenis.” 
Toen de pastoor deze naam hoorde, begreep hij dat het O.L.Vrouw was, die aan Bernadette verscheen. 
Maria bevestigde daarmee het kerkelijke dogma dat vier jaar eerder, in 1854, door de kerk was 
afgekondigd als geloofswaarheid. 
In een van de verschijningen vraagt Maria aan Bernadette dat de mensen in processie naar de Grot moeten 
komen en dat er een kapel gebouwd wordt. 
Op die uitnodiging zijn velen ingegaan in de loop van de tijden. Jaarlijks komen er meer dan zes miljoen 
pelgrims die op de uitnodiging ingaan. Met hun zorgen, met hun verdriet, met hun dankbaarheid om bij 
Maria in de Grot een luisterend oor te vinden. Ze komen er rijker van terug. 
         J.P. Janssen, pr. ass. 
 Het hele en authentieke verhaal van Lourdes is te lezen in het boek: 
René Laurentin: Het leven van Bernadette.  ISBN: 978 90 3100 4393 Reinaert uitgaven. 
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MEE OP BEDEVAART NAAR LOURDES… ? 
Misschien heeft U vaker overwogen om eens op bedevaart naar Lourdes te gaan, maar ziet U er 
tegenop alleen te gaan. 
Daarom is er een mogelijkheid om samen de reis te maken. Samen met andere pelgrims kunnen we 
naar Lourdes gaan van 15 tot en met 20 mei a.s. 
Tijdens deze dagen wordt ook de Militaire Bedevaart gehouden, een imposant gebeuren, zeker als 
U dat nog nooit heeft meegemaakt. 
De mogelijkheid bestaat te reizen met de bus of met het vliegtuig. De bussen maken ook een 
tussenstop in Nevers, waar de reliekschrijn van St. Bernadette in het klooster St. Gildard staat. 
De bussen vertrekken vanuit Maastricht, het vliegtuig vanaf Maastricht Aachen Airport. 
Pastoor J. P. Janssen (tel. 046-4331200) neemt ook deel aan de bedevaart. 
Voor informatie kunt U bij hem terecht of bij het Huis voor de Pelgrim, Raadhuisplein 1, 
Maastricht. Tel. 043 – 3215715 
 
AFTREDENDE KERKBESTUURSLEDEN  
In het kerkblad van december 2019 hebben wij u op de hoogte gesteld dat per 1 januari 2020 een 
nieuw clusterbestuur wordt benoemd voor de gezamenlijke parochies. De vicaris-generaal van het 
Bisdom Roermond heeft deze benoemingen inmiddels bekrachtigd. De samenstelling van het 
nieuwe clusterbestuur is in voornoemd kerkblad en op de website RK Kerken Stein bekend 
gemaakt.  
Dit betekent tevens dat wij per 1 januari 2020 afscheid hebben genomen van een aantal 
kerkbestuursleden van de afzonderlijke parochies.  
Voor de parochie H. Jozef van Kerensheide zijn dit Jacques van de Schoor, Math Jütten,  
Elly Janssens-Lamberts en Josephine Strikker-Wolters. 
Voor de parochie H. Martinus van Stein wordt afscheid genomen van Karel Schepers en 
Wil Klarenaar. 
Voor de parochie OLV Hulp der Christenen van Nieuwdorp zijn dit Annelies Rings-Reijnders en 
Annemie Beckers-Martens. 
Voor de parochies H. Michael van Berg aan de Maas en H. Martinus van Urmond is dit  
Eugene Penders.   
De aftredende kerkbestuursleden hebben allen het vele werk met grote toewijding en 
nauwkeurigheid verricht.  
Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.  
Hartelijk dank voor jullie inzet en fijne samenwerking. 
 
 
VASTENACTIEMAALTIJD: MAANDAG 16 MAART A.S.Het is zo langzamerhand een 
traditie geworden dat we in onze samenwerkende parochies tijdens de Veertigdagentijd een 
Vastenactie-maaltijd houden. De opbrengst van deze gesponsorde maaltijd komt geheel ten goede 
aan de Vastenactie. 
U wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst van gebed en van een 
eenvoudige maaltijd op maandag 16 maart a.s. om 18.00 uur in de sacristie van de kerk van 
Nieuwdorp. De kosten bedragen € 5,00. 
Het is wel nodig dat U even laat weten als U mee wil eten! 
Opgave mogelijk tot 10 maart a.s. bij: 
Parochiekantoor, De Halstraat 36, Stein:tel.4331674 h.martinusstein@kpnmail.nl 
Pastoor Schwillens, Heisteeg 66,  Stein: tel. 4331328 pastoorschwillens@gmail.com 
J.P. Janssen, pr.ass. Eburonenstraat 14 Stein: tel.4331200 janssen.janpieter@gmail.com 
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VRIJWILLIGERS IN DE KERK 
Onze parochie kent veel vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in het dagelijks functioneren 
van de kerk. Sommige vrijwilligers zijn aanwezig op de voorgrond en andere vrijwilligers werken 
achter de schermen. Maar één ding hebben ze gemeen, de kerk kan niet zonder hun inzet.  
 
We zijn momenteel op zoek naar een vrijwilliger die mee wil helpen met het maken van het 
parochieblad Berg aan de Maas-Urmond. Het parochieblad verschijnt maandelijks. De 
werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van informatie en het samenstellen van het 
parochieblad in het programma Word. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden beurtelings 
worden verricht. Momenteel hebben we maar één vrijwilliger die zich bezighoudt met het maken 
van het parochieblad. Indien we geen extra vrijwilliger(s) vinden dan is het heel goed mogelijk dat 
er in de toekomst niet voor elke maand een parochieblad wordt gemaakt en dus ook niet verspreid. 
Dat zou jammer zijn.  
 
Mocht u belangstelling hebben voor dit vrijwilligerswerk en graag meer informatie willen hebben 
over wat het maken van het parochieblad precies inhoudt, stuur dan een e-mail naar 
pastoorschwillens@gmail.com  of  parochies.urmondberg@gmail.com of neem telefonisch contact 
op met pastoor Schwillens, telefoonnummer  046-4331328 
 
Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Parochianen kunnen zichzelf als vrijwilliger bij een 
werkgroep aanmelden of in overleg met de pastoor of het clusterbestuur een keuze voor een 
werkgroep maken. 

 
Het Clusterbestuur 
 
 
DANK… NAMENS DE VOEDSELBANK. 
Dinsdag 21 januari jl. hebben we de resultaten van de DE – spaarpuntenactie naar het uitgiftepunt 
van de Voedselbank in Stein gebracht. Twee dozen en twee grote draagtassen konden wij 
overdragen, bijeengebracht door de parochianen van onze samenwerkende parochies: Stein – 
Nieuwdorp – Urmond – Berg aan de Maas. 
Graag willen wij U de dank van de leiding van de Voedselbank overbrengen. 
Zij hebben nu de mogelijkheid deze punten in te leveren en er pakken koffie voor in de plaats te 
krijgen. Daarmee kunnen ze weer een aantal weken vooruit. 
Wanneer het aantal ingeleverde punten bekend is, worden we op de hoogte gebracht van het 
uiteindelijke resultaat. 
Dank voor uw medewerking aan onze actie. We hebben er een groot aantal mensen van dienst mee 
kunnen zijn. 
 
YOGAGROEP “LOTUS”  
Donderdagochtend van 9.15 uur tot 10.15 uur 
We hebben plaats om nieuwe deelnemers in onze groep te verwelkomen. 
De les wordt al diverse jaren door Marly, een gediplomeerde lerares, verzorgd. 
Heb je interesse, kom dan gerust eens kijken en doe een les mee. 
Op de donderdagochtend vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom in ’t ‘Taterheukske’, 
Kampstraat 1 te Urmond. De les begint om 9.15 uur en na afloop staat er een kopje koffie of thee 
klaar. 
Voor informatie kunt u bellen met Ann Penders - 06 2527 6910 
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EENZAAMHEID OP DE 1ste ZONDAG VAN DE MAAND. 
Iedereen zal wel eens een keer het moment van 
eenzaamheid voelen. Vooral op zondag kan dat gevoel 
versterkt worden als niemand bij je op bezoek komt en 
de hele dag alleen thuis zit. Daarom willen we in het 
kader van de diaconie van de kerk één keer in de maand 
bijeenkomen om elkaar te ontmoeten, in samenwerking 

met het buurtcentrum van Nieuwdorp, op de 1ste zondag van de maand tussen 14.00-16.00 uur. 
In de huiskamer is iedereen welkom. Adres Buurtcentrum, Bergènkenstraat 1 Nieuwdorp-Stein. 
 
Kunt u niet op eigen gelegenheid bij het buurtcentrum van Nieuwdorp komen, maak dan op de 
woensdag vóór de 1ste zondag van de maand een telefonische (06-55744953) afspraak, zodat de 
buurtauto u kan ophalen en later ook weer kan thuisbrengen. 
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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 1 FEBRUARI: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Aansluitend Blasiuszegen 
 
ZONDAG 2 FEBRUARI: 
Opdracht van de Heer in de tempel, feest 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond  
Aansluitend Blasiuszegen 
Lector: Hilda Meulenberg  
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
Ida Hendrix-Westhovens 
 
DINSDAG 4 FEBRUARI:  
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 7 FEBRUARI:   
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 8 FEBRUARI: 
H. Josephina Bakhita 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
Jrd. ouders Emelie van den Bongard-Damoiseaux 
en Piet van den Bongard 
 
ZONDAG 9 FEBRUARI:  
5de zondag door het jaar 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
1ste Jrd. Wies Chorus-Arets 
1ste Jrd. Jo Swillens-Meuwissen en ter intentie van 
zoon Jos 
Tillie Wauben-Demandt 
Sef Stoffens 
Voor een bijzondere intentie 
 
DINSDAG 11 FEBRUARI: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 

VRIJDAG 14 FEBRUARI: 
HH. Cyrillus en Methodius   
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 15 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 16 FEBRUARI: 
6de zondag door het jaar 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond  
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers 
Jrd. Gerrie Buskens-Theunissen 
Hub Meulenberg 
 
DINSDAG 18 FEBRUARI: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 21 FEBRUARI: 
H. Petrus Damiani 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 22 FEBRUARI: 
St. Petrus’ Stoel 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
 
ZONDAG 23 FEBRUARI: 
7de zondag door het jaar 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Millian Uittenhout 
 
DINSDAG 25 FEBRUARI: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
WOENSDAG 26 FEBRUARI: 
Aswoensdag 
19.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Jrd. Wiel Mevis 
 
VRIJDAG 28 FEBRUARI: 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
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ZATERDAG 29 FEBRUARI: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
Jrd. ouders Mieke Wenmaekers-Strijkers en 
Sjeng Strijkers 
 
ZONDAG 1 MAART: 
1ste zondag in de veertigdagentijd 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
Lector: Hilda Meulenberg 
Pastoor Lambert van Aken en Maaike Triepels 
(Stichting) 
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
Ida Hendrix-Westhovens 
 
DINSDAG 3 MAART: 
H. Frederik 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 6 MAART: 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 7 MAART: 
HH. Perpetua en Felicitas 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZONDAG 8 MAART: 
2de zondag in de veertigdagentijd 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
Jrd. Anna en Beth Meulenberg (Stichting) 
 
 
Aswoensdag 
We tekenen ons voorhoofd 
met een kruisje van as. 
Dat staat voor boetedoening 
en vergankelijkheid. 
Veertig dagen tijd 
om tot inkeer te komen 
en Christus’ weg te volgen. 
As is ook een reinigingsmiddel, 
een symbool van een grote schoonmaak 
en een nieuw begin. 
Het kruis verwijst niet alleen 
naar de dood, 
maar ook naar het nieuwe leven 
daarna. 

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 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 Blasiuszegen wordt dit jaar op 1 en 2 februari 
gegeven 

 
 
 
 
 
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)  
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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 
 
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 1ste dinsdag van de 
maand, op afspraak, 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 
 
Tarieven geldende voor het cluster Berg - 
Urmond: 
€   10 H. Mis door de week 
€   25 H. Mis in het weekend 
€   25 Zeswekendienst 
€ 400 Begrafenismis (minus de kerkbijdrage 
 van 4 jaar) 
€ 400 Crematoriumdienst 
€   50 Begeleiding crematorium 
€   35 Avondwake 
€ 400 Huwelijksmis 
€ 200 Jubileummis 
€ 250 (10 jaar)  € 500 (20 jaar) Stichting
 weekenddienst 
€ 100 (10 jaar)  € 200 (20 jaar) Stichting dienst
 door de week 
 
Overzicht reguliere H. Missen Cluster Groot 
Stein. 
Zaterdag: 18.00: H.Michaël-Berg aan de Maas 

19.15: O.L.V.Hulp der Christenen
 Nieuwdorp 

Zondag: 09.30: HH.Martinus en Antonius van
 Padua – Urmond 
11.00: H.Martinus – Stein 

Maandag: 09.00: O.L.V. Hulp der Christenen
 Nieuwdorp 

Dinsdag: 19.00: HH.Martinus en Antonius van
 Padua - Urmond 

Woensdag: 19.00: H.Martinus - Stein 
Donderdag: 10.30: Urmonderhof 

15.00: Moutheuvel 
Vrijdag: 18.30: H.Michaël-Berg aan de Maas 
De tijdstippen voor H. Missen in het cluster 
kunnen op christelijke feestdagen en door 
parochiële omstandigheden afwijken. 
Deze pagina kunt U bewaren, U heeft dan alle 
belangrijke informatie bij de hand. 
 

 


