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Eerste Heilige Communie 

 

Op zondag 12 september doen de kinderen van OBS de Maaskei hun Eerste 

Heilige Communie in de St. Martinuskerk van Urmond om 9.30 uur. Deze H. 

Mis is alleen toegankelijk voor de communicanten, hun ouders en 

familieleden.  

Wij feliciteren: 

Tess Bakker 

Evi Comans 

Olivia van Drongelen 

Evi Geurts 

Lin Heusschen 

Twan Janssen 

Noë Meens 

Dani Meisen 

Stijn van Melick 

Daan Mengelers 

Elvi Schepers 

Lars Schepers 

Sem Schepers 

Jaylea Silaban 

Fenne Stoffels 

Bing Storcken 

Senn Verleng 

Lotte Vroemen 

Justin Wagemans

 

 

 

 

 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 4 september t/m  3oktober 2021 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 21 september 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

http://www.rkkerkenstein.nl/
mailto:parochies.urmondberg@gmail.com
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OVER ONZE HEILIGEN (20)  SINT GREGORIUS        3 SEPTEMBER 

 

In de Sint Martinuskerk van Oud–Stein staan 4 heiligen op een rijtje, 

links van het hoofdaltaar, achter het orgel, bij het Maria-altaar. Het zijn 

de beeltenissen van de vier grote Westerse Kerkvaders, die vroeger een 

plaats hadden op de preekstoel van de kerk. Een van hen is Gregorius de 

Grote, die leefde van 540 tot 604.  

Dat hij de bijnaam ‘de Grote’ kreeg, heeft niets met zijn lichaamslengte 

te maken, maar met de betekenis die hij door zijn manier van leven en 

door zijn geschriften kreeg.  

Zijn feestdag wordt op 3 september gevierd.  

Gregorius werd geboren in Romeins gezin dat aanzien had. Zijn familie 

had verschillende landerijen rond Rome en op Sicilië in bezit. Hij stond 

bekend als een goed bestuurder en had het talent om goed te kunnen 

organiseren.  

Na de dood van zijn vader besloot hij het paleis van zijn familie om te 

bouwen tot klooster en zelf trad hij in als broeder in dat klooster.  

Door de paus werd hij benoemd tot ambassadeur aan het keizerlijke hof 

in Constantinopel. Hij nam een deel van zijn mede-kloosterlingen mee 

daar naartoe en besteedde veel aandacht aan Bijbelstudie en gesprekken daarover.  Hij voerde 

felle discussies met patriarch Eutychius over de verrijzenis van Christus. Dat leidde tot een 

conflict met de patriarch. Er kwam een einde aan de ruzie omdat de keizer de kant van Gregorius 

koos en de stellingen van de patriarch verwierp.  

Na de dood van zijn voorganger als paus - die aan de pest overleed -  werd hij de eerste monnik 

die paus werd. Het was tegen zijn zin, maar gehoorzaamde toch.   

Hij maakte zich grote zorgen om het volk, omdat de mensen gebukt gingen onder de angst van de 

ziekte en het gebrek aan voedsel.  

Nu kwam zijn talent om te organiseren goed van pas. Hij zorgde ervoor dat de inkomsten van de 

kerk verhoogd werden door een reorganisatie van de kerkelijke bezittingen. Zo kon hij meer 

besteden aan de zorg voor armen, zieken en gebrekkigen.  

Zijn grote verdienste voor de verbreiding van het geloof is de inzet van monniken. Hij zond hen 

uit naar grote delen van Europa om het evangelie te verkondigen en  kloosters te stichten. In het 

Engelse Canterbury stichtte hij het eerste benedictijnenklooster buiten Italië.  

Gregorius gaf de opdracht om het beleid vorm te geven om heidense tempels, rituelen en 

gebruiken een plaats te geven binnen het Christendom. Dat gaf een extra impuls aan het 

bekeringswerk van de monniken en zorgde in dat opzicht voor een goede worteling van het 

Christelijk geloof. 

In zijn leven schreef Gregorius meer dan 850 brieven en diverse boeken. Zijn geschriften zijn 

praktisch van aard, in tegenstelling tot de geschriften van de andere westerse kerkvaders zoals 

Augustinus, Hiëronymus en Ambrosius van Milaan, die meer filosofisch en theologisch van aard 

zijn.  

Bij zijn overlijden in 604 klonk de roep op een spoedige heiligverklaring alom. Dat mag 

je  verstaan als teken dat hij onder de gelovigen zeer geliefd was. 

 

J.P. Janssen, pr.ass.  

 



3 

 

Mededeling gedachtenisprentje 

Met Allerheiligen en Allerzielen wordt er een apart ‘gedachtenisprentje’ 

gemaakt met de vermelding van de namen van alle overledenen die in de kerk 

of het crematorium een afscheidsdienst hebben laten doen vanaf oktober 2020 

tot oktober 2021.  

Voor degenen die geen aparte dienst hebben laten doen kunnen ook de gegevens vermeld worden. 

Wij hebben daar echter geen gegevens van. U dient ons dan wel de voornaam, achternaam en 

leeftijd door te geven. Deze namen worden dan ook vermeld in het parochieblad bij de 

overledenen in het afgelopen jaar vanaf oktober 2020 tot oktober 2021. 

U kunt de gegevens t/m oktober doorgeven op het parochiekantoor tijdens kantooruren, 

schriftelijk of via email. Tel: 046-4331674 of h.martinusstein@kpnmail.nl. 

 

DIERENZEGENING ZONDAG 3 OKTOBER 11.00 UUR ST. 

MARTINUSKERK STEIN - Dierenzegening aansluitend aan H. Mis  

Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi. De 

heilige uit de twaalfde eeuw stierf op 3 oktober. Hij werd in Assisi te Italië geboren. 

In de omgeving van Assisi hoorde hij Gods stem, om de kerk te restaureren. Hier gaf 

hij gevolg aan en ging letterlijk het vervallen kerkje van San 

Damiano herstellen.   

Later begreep hij dat dit figuurlijk bedoeld was en dat het ging  over 

de levende bouwstenen. Hij ging mensen helpen, die ziek, eenzaam en door de 

maatschappij buitengesloten werden. Echter het kwam voor dat de mensen niet naar zijn 

preken wilden luisteren. Daarom richtte hij zich tot de dieren, die wel gehoor gaven. 

Tevens kocht hij dieren vrij, die gevangen zaten. Omdat hij zo’n grote voorliefde voor 

de natuur had en in het bijzonder voor de dieren, heeft men 4 oktober uitgeroepen tot 

werelddierendag. Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat,   

cavia of rat, konijn of welk huisdier u ook hebt) uit, om op zondag ochtend 3 oktober rond 11.45 uur 

samen te komen bij de zijingang van de St. Martinuskerk te Stein. Hier zal uw huisdier, tijdens een 

bijzondere gebedsdienst,  gezegend worden.  

Pastoraal team 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Opgeven misintenties 

 

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 via 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. 

U kunt 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 

 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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HH. Martinus en Antonius, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

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)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van 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 

 

 

MISINTENTIES  

  

We gedenken onze dierbare overledenen: 

Loek Habets, 84 jaar, echtgenoot van Ria 

Habets-Verhagen 

Lia Strijkers-Horssels, 97 jaar, weduwe va 

Sjang Strijkers 

Mieke Michiels-Hendrix, 83 jaar, echtgenote 

van Tjeu Michiels 

Rina Moonen-Cattenstart, 86 jaar, weduwe 

van Math Moonen 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

 

  

VRIJDAG 3 SEPTEMBER  

18.30 uur:  H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Ter intentie van H. Wijnands-Van Mulken. 

 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 

18.00 uur:  H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Zeswekendienst :Loek Habets. 

Jrd.Annie Geraeds.(ST) 
 

ZONDAG 5 SEPTEMBER 

09.30 uur:  H. Martinuskerk Urmond 

Paul Hendrix; 

Ouders Bolton-Hamers. 
 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 

18.30 uur:H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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ZATERDAG 11 SEPTEMBER 

18.00 uur: H.  Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Sjeng van den Bongard vanwege zijn 

verjaardag. 

Jrd. Paula Janssen-de Welf en t.i.v.Theo 

Janssen. 

Jrd. Mia Heuts- Kurvers en t.i.v. Piet Heuts. 

Jrd.Armand de Welf en Fien de Welf-de la 

Haye. 
 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 1e 

Heilige Communie 

 

DINSDAG 14 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas. 
 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Zeswekendienst: Lia Strijkers- Horssels. 
 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Funs van Mulken; 

jrd Nico Knops 

Ouders Heijen-Tholen; 

Jan Janssen; 

Piet Janssen en voor alle overleden 

familieleden. 

  

DINSDAG 21 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 24 SEPTEMBER   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 

H. Michaël, patroonheilige 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Zeswekendienst: Mieke Michiels- Hendrikx. 

Ouders Leonie Horrichs- Albertie  Lei 

Horrichs en  

zoon Jo. 

 

ZONDAG 26 SEPTEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

dankmis 1e Heilige Communie 

 

DINSDAG 28 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 1 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Ter intentie van H Wijnands-Van Mulken. 

Ouders Wenmaekers-Kersten en voor de 

dochters 

Nieke  en Mien en zwager Sjeng en voor 

Clement. 
 

   

ZATERDAG 2 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas . 
 

   

ZONDAG 3 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

zwd Rina Moonen-Cattenstart. 
 

 

Vooraankondiging 

 

Het H. Vormsel zal op donderdag 2 december om 19.00 uur in de kerk van Urmond gehouden 

worden. 

De Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden op zondag 29 mei 2022 in de kerk van Berg aan de 

Maas. 

Op 10 oktober zal om 18.30 uur in de kerk van Stein een gebedsdienst gehouden worden en 

aansluitend de Mariaprocessie.  
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Collecte KWF  

 

Van 6 t/m 11 september 2021 vindt de jaarlijkse collecte voor KWF Kankerbestrijding plaats. 

KWF Kankerbestrijding zoekt voor afdeling Urmond nog nieuwe collectanten. 

Eén op drie Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding financiert kankeronderzoek en 

ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te maken, zamelen we zoveel mogelijk geld in. Lijkt het u 

een goed idee om in september mee te collecteren? Hoe meer mensen er meedoen hoe meer geld 

er beschikbaar komt voor kankeronderzoek.  

U kunt zich aanmelden via vrijwilligers@kwf.nl ofwel telefonisch via Millian Uittenhout-

Meulenberg, tel. 046-4260895  

Namens KWF hartelijk dank en met vriendelijke groet, 

Millian Uittenhout-Meulenberg 

Coördinator afd. Urmond 

 

TV-mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten 

  

De KRO-televisie zendt op zondag 12 september de wekelijkse televisiemis uit vanuit de Grot in 

Lourdes. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van de bedevaarten 

vanuit Limburg naar Lourdes. Vanwege de coronapandemie was het dit jaar nog niet mogelijk om 

grote groepsreizen te organiseren. Via de tv-uitzending kan iedereen die dat wil toch even op 

bedevaart naar Lourdes. 

In 1921 werd in Maastricht een nieuwe organisatie voor bedevaarten naar Lourdes opgericht. 

Jarenlang werden deze reizen gemaakt onder de naam ‘Limburgse Bedevaarten’. De organisatie 

is inmiddels opgegaan in het Huis voor de Pelgrim, dat ook bedevaarten naar tal van andere 

pelgrimsoorden organiseert. De tv-mis op zondag 12 september is een van de eerste 

jubileumactiviteiten. Later dit najaar en volgend jaar wordt ook op andere manieren bij het 

jubileum stilgestaan.  

De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag 12 september te zien vanaf 10.00 uur op 

NPO2. Voorafgaand daaraan is vanaf 9.45 uur het Geloofsgesprek te zien, dat deze keer ook aan 

de bedevaarten naar Lourdes is gewijd. Meer informatie over de bedevaarten 

op www.huisvoordepelgrim.nl 
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450 Jaar feest Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans 

  

Oktober is de rozenkransmaand. Dat heeft alles te maken met het feest van Onze-Lieve-Vrouw 

van de Rozenkrans op 7 oktober. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat paus Pius V dit feest 

op de kalender zette. 

De aanleiding daarvoor was een bijzondere. Op 7 oktober 1571 vond bij de Griekse havenstad 

Lepanto een beroemd geworden zeeslag plaats. De christelijke landen wisten in die slag de 

islamitische Ottomanen te verslaan. De paus had alle christenen opgeroepen de rozenkrans te 

bidden en Maria’s voorspraak af te smeken. Als de christenen zouden winnen – zo beloofde de 

paus – zou hij een officieel feest van de rozenkrans instellen. En zo gebeurde het. Er werd een 

paar keer met de datum geschoven, maar sinds 1914 wordt het feest van de rozenkrans gevierd op 

7 oktober. Paus Leo XIII wijdde zelfs de hele maand oktober aan Maria toe.  

De rozenkrans als gebedssnoer is overigens al veel ouder. Al in de Middeleeuwen werd het gebed 

in kloosters gebeden. Het waren vervolgens vooral de dominicanen die de devotie voor de 

rozenkrans verspreidden. Maria was aan hun stichter, de heilige Dominicus (1170-1221), 

verschenen. Er zijn tal van afbeeldingen bekend waarop Maria vanuit de hemel de rozenkrans aan 

Sint-Dominicus toevertrouwt. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten 

de kloosters bij leken bekend. Ook werden er op veel plaatsen rozenkransbroederschappen 

opgericht. 

 

Diocesane opening synode op zondag 17 oktober in Roermond 

  

In oktober 2023 vindt er in Rome een nieuwe bisschoppensynode plaats. Paus Franciscus wil dat 

er voorafgaand daaraan in alle bisdommen over de toekomst van de Kerk wordt gesproken. 

Daarom wordt op zondag 17 oktober in alle bisdommen over de hele wereld een 

voorbereidingstraject op de synode geopend. In het bisdom Roermond gebeurt dat ook op die 

dag. ’s Middags om 15. 00 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in 

Roermond. Daarbij zullen vertegenwoordigers van alle parochies worden betrokken. In de 

maanden daarna wordt er in het hele bisdom een lijst vragen besproken, die door het Vaticaan 

wordt opgesteld. De uitkomsten van die gesprekken komen in een eindverslag dat per bisdom in 

het voorjaar van 2022 klaar moet zijn. Daarna wordt op nationaal en internationaal niveau verder 

gesproken. In oktober 2023 vindt dan in Rome de echte bisschoppensynode plaats. 
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