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Wij feliciteren de kinderen die op donderdag 2 december het H. Vormsel 

hebben ontvangen: 

 

Femke Bakker, Mirre Habets, Denzel Meens, Milan Stoffels en Stan Vroemen 

 

 

 

Nieuws over onze bisschop 

 

Mgr. Smeets moest eind mei plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. 

Uit onderzoek bleek dat hij een hersentumor heeft. Als gevolg daarvan raakte hij 

gedeeltelijk verlamd. De bisschop verplaatst zich nog steeds in een rolstoel, 

maar de medicijnen die hij krijgt zorgen ervoor dat hij iets mobieler is. Hoewel 

de situatie nog steeds fragiel is, is de bisschop erg dankbaar dat zijn bewegingsvrijheid groter is 

geworden. Voor zover zijn situatie dat toestaat, bezoekt Mgr. Smeets elke dag de 

eucharistieviering in de Munsterkerk in Roermond. In het weekeinde probeert hij steeds in een 

van de dekenaten bij een zondagsviering aanwezig te zijn. 

 

 

VREDESLICHT  

 

Al enkele jaren is het een traditie dat het Vredeslicht dat in Bethlehem 

ontstoken wordt en over de hele wereld verspreid wordt, ook in onze 

parochies – dank zij Scouting – gebracht wordt. Ook dit jaar verwachten 

we weer dat Vredeslicht.  

Vaker is al geopperd of er geen mogelijkheid is om vanuit onze kerken 

het Vredeslicht  mee naar huis te nemen om het thuis te laten branden. 

Die mogelijkheid wordt nu geboden.  

Vanaf zaterdag 18 december is in iedere parochiekerk van ons cluster 

een kleine noveenkaars met opdruk te koop. Deze kaarsen hebben een 

deksel zodat het Vredeslicht mee naar huis genomen kan worden. De 

kaarsen kunnen ± 2½ dag onafgebroken branden. Kostprijs:  2,00 euro. 

Voor verdere informatie kunt U terecht bij past. Janssen, tel. 4331200.  

 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 4 december t/m 9 januari 2022 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 27 december 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 
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OVER ONZE HEILIGEN  -  SINT AMBROSIUS (7 december)  

 

Ambrosius is een van de grote Westerse Kerkvaders en zijn 

beeltenis staat met de heilige Augustinus, Hiëronymus en 

Gregorius wat verborgen in de Sint Martinuskerk van Oud – Stein. 

Deze heiligen – de Westerse Kerkvaders – staan keurig, vier op een 

rij, links vooraan, bij het Maria-altaar.  

Ambrosius was een getalenteerde student. Hij werd geboren in een 

rijke Romeinse familie in Trier in het jaar 339. Toen zijn vader, die 

een belangrijke post had in het Romeinse Rijk,  overleed, keerde 

het gezin naar Rome terug waar Ambrosius zijn studies maakte. 

Zijn talenten bleven niet onopgemerkt. Hij werd door keizer 

Valentinianus II benoemd  tot gouverneur van de Noord–Italiaanse 

provincies en hij vestigde zich in Milaan, de stad die de Po-vlakte 

domineerde. Milaan ontwikkelde zich tot een belangrijke stad op alle mogelijke gebieden.  

Kerkelijk gezien was het een onrustige stad. Er waren grote conflicten en toen de toenmalige 

bisschop Auxentius overleed, moest er een opvolger gekozen worden.  De tegenstellingen, die 

lang onderdrukt waren, staken op alle mogelijke manieren de kop op en als gouverneur van de 

stad moest Ambrosius vaker tussenbeide komen.  

Op de dag dat er een nieuwe bisschop gekozen werd, klonk een heldere jongensstem door de 

ruimte van de kerk die riep: ‘Ambrosius bisschop!’  Eigenlijk wilde Ambrosius dat niet maar de 

steun voor hem en de druk op hem waren zeer groot. Toen ook nog de keizer verlof gaf om 

Ambrosius aan te stellen en hem tot bisschop te laten wijden, gaf Ambrosius zijn verzet op. We 

schrijven dan het jaar 374.   

Ambrosius voerde een lange strijd tegen het Arianisme. Deze ketterse stroming leert dat Jezus 

enkel mens is en niet de Zoon van God. Op het concilie van Nicea werd juist bevestigd dat Jezus 

én Gods Zoon én mens is. Deze stelling werd door Arius en zijn volgelingen niet aanvaard en het 

was een bron van langdurige twisten. Daarmee kreeg Ambrosius af te rekenen tijdens zijn 

pontificaat in Milaan. 

Naast zijn werk om als bisschop leiding te geven, nam hij de tijd om ook heel wat te schrijven. Zo 

zijn er van zijn hand negen preken bewaard gebleven die over de Schepping handelen en bedoeld 

waren als voorbereiding op Pasen. Ook schreef hij een lang en uitgebreid commentaar op het 

evangelie volgens Lucas.  

Ambrosius was ook de leermeester van Augustinus die hij voorbereidde op het ontvangen van het 

Heilig Doopsel. 

Een legende vertelt dat boven de wieg van Ambrosius een zwerm bijen vloog. De bijen 

druppelden honing in het mondje van de zuigeling. Daardoor kreeg hij de reputatie dat zijn 

redevoeringen en preken ‘zoet als honing’  waren. Hij werd de patroon van de imkers. 

In 397 stierf Ambrosius in Milaan en werd begraven in de Basiliek van Sint Ambrosius. In de 

crypte van die kerk kan men zijn graf bezoeken.  

De kerkelijke feestdag van de heilige is op 7 december.  

 

J.P. Janssen, pr.ass.  

 

 

Nieuwe tarieven 

De tarieven, die vanaf 1 januari 2022 gelden, worden op onze website gepubliceerd. 

www.rkkerkenstein.nl 
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EEN BIJZONDER AARDIG BOEK  

 

Onlangs verscheen een heel leuk en mooi boek met een bijzonder 

Kerstverhaal. 

Martine Gosselink en Thé Tjong–Khing maakten een boek met als titel:  

‘Het Kerstverhaal van  IA, het ezeltje.’  

Het verhaal gaat over de ezel uit het kerstverhaal, die op vele manieren 

terug te vinden is in allermooiste schilderijen en tekeningen. Dat wordt in 

het verhaal aangetoond. 

De schrijfster is directeur van het museum Mauritshuis in Den Haag en de 

tekeningen in het boek zijn door Thé Tjong–Khing gemaakt. 

Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij Waanders in Zwolle; het kost 19,95 euro; en het 

ISBN-nummer is: 978 94 6262 374 3 

Wellicht een leuk cadeau en zeker ook leuk voor eigen gebruik !  

 

J.P. Janssen, pr.ass.  

 

 

GAAT U MEE?  

 

‘Gaat u mee?’  Dat wil ik u vragen.  

Enkele parochianen hebben al aangegeven dat ze mee willen gaan op Bedevaart naar Lourdes. 

Misschien heeft U ook wel interesse om met ons mee te gaan.  

 De bedevaart wordt gehouden van 8 – 13 mei 2022. We reizen samen met 

de Limburgse Bedevaart en het Huis voor de Pelgrim in Maastricht verzorgt 

onze reis. De mogelijkheid bestaat om met het vliegtuig te reizen, maar ook 

is een busreis mogelijk. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maastricht Aachen 

Airport.  

Wilt U meer informatie dan kunt U dat even laten weten aan pastoor J. P. 

Janssen, telefoon 4331200. Er is ook een brochure beschikbaar waarin alle 

informatie te vinden is. 

Voor degenen die belangstelling hebben wordt een informatiebijeenkomst 

gehouden, als de omstandigheden dat toelaten. Laat daarom even weten als 

u belangstelling voor deze bedevaart hebt.  

Fijn als u mee wil gaan om samen Maria in de Grot van Lourdes te bezoeken.  

 

J.P. Janssen, pr.ass.  
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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 

 

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 

 

 

OPBRENGST COLLECTE WERELDMISSIEDAG.  

 

In het weekend van 23 en 24 oktober 2021 werd in onze kerken de collecte 

gehouden voor Missio, de Pauselijke Missiewerken. Met deze collecte 

drukken we onze solidariteit uit met de jonge kerken in de Derde Wereld. 

De opbrengst van onze samenwerkende parochies bedroeg 316,50 euro. Met 

die bijdrage gaven we de jonge kerk van Guinee een helpende hand in de 

rug. 

Dank voor uw bijdrage.  
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MISINTENTIES  

  

We gedenken onze dierbare overledenen: 

Hilda Vaassen-Hendrix, 95 jaar, weduwe van 

Maan Vaassen 

 

Moge hij rusten in Gods vrede. Amen. 

 
ZATERDAG 4 DECEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd.Lei Vraets en Anna Heffels.(St) 

Gerrit Wijnands bij gelegenheid van zijn 

verjaardag. 
 

ZONDAG 5 DECEMBER  

2de zondag van de Advent 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 7 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

VRIJDAG 10 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
  

ZATERDAG 11 DECEMBER  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

8ste.Jrd.Wil Michiels en t.i.v. zijn moeder 

Mieke; tevens t.i.v. overleden familieleden 

Michiels-Hendrikx. 

Jrd. Jo Wagemans echtgenoot van Corrie 

Wagemans-Ploem en overleden familieleden. 

Ouders Vaessen-Scheeren en t.i.v. 

dochter Leny en zoon Math. 

  

ZONDAG 12 DECEMBER  
3de zondag van de Advent 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Remie Wauben; 

Piet Janssen en voor de ouders Ophelders-

Wackers; 

ouders van Mulken-Coumans en dochter; 

Hub en Alies Hendrix; 

uit dankbaarheid ter gelegenheid van 90ste 

verjaardag 

 

DINSDAG 14 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 17 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 18 DECEMBER 

18.00 uur: H.  Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jet Snijders-Nelissen en t.i.v. Michel 

Snijders. 

Loek Habets echtgenoot van Ria Habets-

Verhagen. 
 

ZONDAG 19 DECEMBER  
4de zondag van de Advent 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Jean Dreesen en t.i.v. zoon Ron Dreesen 

overleden ouders Mathieu Wijnands, 

echtgenote Elisabeth Wijnands-Boven en 

zoon Gerrit en Michel. 
 

DINSDAG 21 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaessen 

 

VRIJDAG 24 DECEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas - nachtmis 

Harrie Heuts en zoon Richard. 

Ouders Wiel Mevis en Anna Mevis-Ritzen 

en  

dochter Fientje; 

Ouders Gijs van Breemen en Coba Govers; 

Chelsey Franken. 

Lenie Horssels van Mulken en Zef Horssels. 

Voor levende en overleden leden van  

Senior Vereniging “De oude Garde”. 
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VRIJDAG 24 DECEMBER 

20.00 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

nachtmis 

Jrd ouders Meuwissen-Spee, dochter Jo, 

kleinzoon Jos en schoonzoon Sef Stoffens; 

Hub Meulenberg; 

ouders Lotz-Dols, ouders Smeets-Wetzels, 

zonen Pierre en Gerard, ouders Van de Berg-

Smeets; 

Jan Coolen en overleden familie; 

Kees Verhoeve en overleden familieleden; 

overleden ouders Wauben-Demandt; 

Peter Ahrens en overleden familieleden 
 

ZATERDAG 25 DECEMBER  -  

1e Kerstdag 

09.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.Harie Wagemans echtgenoot van Fien 

Wagemans -Bongers; 

en t.i.v.Ouders Wagemans-

Wenmakers(St). 
  

ZONDAG 26 DECEMBER -   

2e Kerstdag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

m.m.v.  fanfare St Martinus. 

Jrd Claartje Visser-van Daal;  

ter eervolle nagedachtenis aan Tjieu en Etie 

Cosemans-Soons; 

Jan Janssen; 

voor de levende en overleden leden van de 

fanfare St. Martinus. 

 

DINSDAG 28 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DONDERDAG 30 DECEMBER 

10.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

ZATERDAG 1 JANUARI 2022 - 

nieuwjaarsdag 2022 

11.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 2 JANUARI 2022:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 4 JANUARI 2022:   

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

VRIJDAG 7 JANUARI 2022:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 8 JANUARI 2022:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

  

ZONDAG 9 JANUARI 2022:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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Gebed voor de synodale weg 

 

Wij staan voor U, Heilige Geest, 

terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 

U alleen hebben wij om ons te geleiden, 

maak dat U thuis bent in ons hart; 

leer ons de weg die wij moeten volgen 

en hoe wij deze moeten gaan. 

Wij zijn zwakke mensen en zondaars; 

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, 

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 

Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid 

en van wat juist is. 

Dat alles vragen wij U, 

die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 

in de eeuwen der eeuwen, 

Amen. 

 

Lees het bisdomblad De Sleutel 

 

De Sleutel is het kleurrijke magazine over geloof en leven in Limburg. Het bisdomblad verschijnt 

vier keer per jaar met interviews, achtergrondinformatie, fotoreportages en nog veel meer. Het 

nieuwe winternummer van De Sleutel is net uit. 

Wie een abonnement neemt, krijgt naast het magazine ook elke vrijdag gratis de digitale 

nieuwsbrief van het bisdom in z’n mailbox. Een abonnement op De Sleutel kost € 29 per jaar. Zo 

blijf je op de hoogte van het kerkelijke nieuws uit Limburg én verdiep je je in de religieuze 

achtergronden. 

Vraag een gratis proefnummer aan of neem direct een abonnement via www.bisdom-

roermond.nl/desleutel    
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