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Versoepeling corona maatregelen m.i.v. 26 januari 

  

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de corona maatregelen voor de 

Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het 

maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald 

door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook 

vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. 

  

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met 

name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat 

gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de 

sacramenten te vieren. 

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op 

anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen.  

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van 

gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand 

houden, de hygiëneregels volgen en  goed ventileren. De regels voor het veilig uitreiken en 

ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de 

communie met de vooraf gereinigde handen kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de 

communie wordt een hoestscherm gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.  

 

Zingen 

Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het 

onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer 

repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling 

anderhalve meter afstand houden en in zigzag opstelling staan.  

 

 

 

ONZE GEDACHTEN WORDEN GEVRAAGD … 

 

Paus Franciscus heeft voor het najaar van 2023 een Bisschoppensynode 

in Rome op de agenda gezet. Deze vergadering in Rome handelt over 

een Synodale Kerk.  

Onder een Synodale Kerk verstaan we een kerkgemeenschap,  
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* waarin de gelovigen met elkaar een echte gemeenschap vormen 

* waarin de gelovigen zelf actief zijn 

* en daardoor hun taak, hun zending, in de wereld vervullen. 

Aan de vergadering in Rome gaan twee fases van gesprekken vooraf.  

De eerste fase is de gespreksfase in de parochies en in de bisdommen. 

De tweede fase is op het niveau van de werelddelen. 

De derde fase is het niveau van de wereldkerk . 

 

Gezien de Covid maatregelen is het niet mogelijk met groepen bij elkaar te komen om over de 

vragen die Paus Franciscus ons stelt in gesprek te gaan.  

Toch is het jammer als onze ideeën en onze mening niet gehoord worden. 

Daarom willen wij u vragen uw mening op papier te zetten en deze papieren in een van de 

brievenbussen te stoppen, die hieronder vermeld worden.  

We zullen dan zorgen dat deze antwoorden overgebracht worden aan de leiding van het Bisdom 

Roermond.  

 

Uw antwoorden worden vóór zondag 20 maart a.s. verwacht.   

 

De vragen:  

* Hoe kunnen we steeds meer een gemeenschap worden van gelovige mensen, waarin we actief 

mee kunnen doen en ons geloof zelf ook kunnen uitdragen in onze  omgeving ?  

      * Hoe kunnen we ons geloof in woord en daad zichtbaar maken? 

 

U kunt uw antwoorden, eventueel naamloos, stoppen in een van deze brievenbussen: 

 

Heisteeg 66, Stein – Nieuwdorp 

Eburonenstraat 14, Stein – Kerensheide 

de Halstraat 36,  Oud Stein 

Kerkstraat 17, Berg aan de Maas. 

St. Maartensstraat 1, Oud Urmond 

 

 

VASTENACTIE MAALTIJD  2022 

 

Bij de voorbereiding van de Vastenactie Maaltijd is het nog niet 

duidelijk of we daadwerkelijk bij elkaar kunnen komen om samen te 

eten. 

Daarom hebben we besloten de vorm van 2021 te herhalen en 

opnieuw te kiezen voor  een  POP – UP VASTENACTIE 

MAALTIJD  2022. 

U kunt zich voor deze soep-maaltijd aanmelden en op maandag 28 

maart a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur wordt de maaltijd bij u aan huis 

bezorgd.  

De kosten bedragen weer 5,00 euro per maaltijd, dankzij de toegezegde sponsoring.  

In het maartnummer van ons parochieblad vindt u meer gegevens en ook de adressen waar u zich 

kunt aanmelden.  

 

J.P. Janssen, pr.ass. 
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BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN WERPEN HUN SCHADUW VOORUIT 

 

Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.  

In het Kerkelijke Jaar is Pasen zo’n hoogtepunt. Dit jaar wordt Pasen gevierd op 17 en 18 april. 

Voorafgaand houden we de Vastentijd, de tijd van veertig dagen van bezinning en stapjes terug 

doen in ons leven van consumptie. We worden daarin begeleid en gesteund door de jaarlijkse 

Vastenactie. 

Dit jaar is het centrale thema: ‘JE LAND IS JE LEVEN.’  

We kennen in ons eigen land natuurlijk de problematiek van de boerenbevolking. De tijd van 

schaalvergroting heeft duidelijk gemaakt dat je niet probleemloos kunt groeien. Daarom is er al 

vaker de inkrimping van de veestapel aan de orde gesteld. Het is moeilijk om daar een goede 

oplossing voor te vinden, waarmee iedereen kan leven. 

Wereldwijd zijn er vaak andere problemen die te maken hebben met schaalvergroting, waardoor 

de kleine boeren in de Derde Wereld in de verdrukking komen.  

Vaak is er dan geen overleg om tot oplossingen te komen, maar rukt het geweld op. 

Een voorbeeld daarvan vertelt het verhaal van Juana en haar gezin.  

Zij worden in 2011 met geweld uit hun huis gezet omdat op die plek een suikerrietplantage moet 

komen. Het huis werd in brand gestoken, net zoals de gewassen op hun landerijen.  

Dat zo’n gebeuren niet in je kouwe kleren gaat zitten, laat zich raden.  

Grootgrondbezitters en vaak buitenlandse maatschappijen bepalen wat er met het land gebeurt, 

ten koste van de oorspronkelijke bevolking. Zo bezitten 13 steenrijke, machtige families in 

Guatemala 70% van de grond in het land. De wereldmarkt voor biobrandstoffen, suiker en koffie 

bepaalt wat er verbouwd wordt. 

De mensen die er vaak al generaties lang wonen, hebben weinig in te brengen en hebben vaak 

ook niet de mogelijkheid hun recht te halen. 

Nu, 10 jaar later, ziet het leven er voor Juana en haar gezin gelukkig anders uit.  

Dankzij de inzet van internationale hulporganisaties, zoals de Vastenactie, en na veel overleg, 

zijn de getroffen families erin geslaagd samen land te pachten. Nu beschikken 76 families over 

ruim 200 hectare grond. Daarop verbouwen ze kardemom, maïs en koffie.  

Met de opbrengst kunnen ze de pacht betalen. De families hebben zich verenigd en een comité 

opgericht dat verantwoordelijk is voor het organiseren en leiden van de gemeenschappelijke 

projecten. Zij verdelen de opbrengsten en de kosten voor het land.  

Juana vertelt hoe belangrijk de hulp is die haar gemeenschap heeft gekregen. Ze zegt:  ‘Het laat 

de overheid zien dat we niet alleen staan. De steun van de organisaties is wezenlijk omdat ze ons 

geholpen en bemoedigd hebben. Ze hebben ons uitgelegd wat onze rechten zijn en dat we de 

overheid kunnen vragen die rechten te respecteren. Dankzij deze hulp hebben we een beter leven.  

De Vastenactie 2022 wil boeren in de Derde Wereld helpen op te komen voor hun rechten. 

 

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 
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MISINTENTIES 

 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

Truus Theunissen-Rademakers, 89 jaar, 

weduwe van Sjir Theunissen, Campus 1 

Born 

Math Jütten, 73 jaar, echtgenoot van Gertie 

Gilissen, Mauristweg 53 B Stein 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 
 

 
 

ZONDAG 6  FEBRUARI: 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond  

2de jrd Piet Vaasen en overleden 

familieleden. 
 

11.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

DINSDAG 8 FEBRUARI:  

09.00 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 11 FEBRUARI:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
  

ZATERDAG 12 FEBRUARI: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jaardienst Wiel Mevis. 
 

ZONDAG 13 FEBRUARI 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Tillie Wauben-Demandt; 

Piet Janssen en overleden familieleden; 

Sef Stoffens. 
 

DINSDAG 15 FEBRUARI: 

09.00 uur H. Martinuskerk Urmond 

Elly de Bruin - Janssen 

 

VRIJDAG 18 FEBRUARI: 

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
  

ZATERDAG 19 FEBRUARI: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

1ste  Jaardienst:Corry Fijten-Luijten en t.i.v. 

overleden familieleden Fijten-Luijten. 
 

ZONDAG 20 FEBRUARI: 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond   
 

DINSDAG 22 FEBRUARI: 

09.00 u H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 25 FEBRUARI:  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

 

ZATERDAG 26 FEBRUARI: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Eerste Jaardienst: Jet Snijders-Nelissen en 

t.i.v. echtgenoot Michel Snijders. 
 

ZONDAG 27 FEBRUARI: -  carnaval 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Piet Janssen; 

Jo Hendrix. 
 

DINSDAG 1 MAART: 

19.00 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

WOENSDAG 2 MAART: - aswoensdag 

19.00 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 4 MAART: 

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  

H.Wijnands-Van Mulken. 
  

ZATERDAG 5 MAART: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 6 MAART 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmonda 

 

DINSDAG 8 MAART: 

09.00 uur H. Martinuskerk Urmond 
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ZATERDAG 12 MAART: 

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Zeswekendienst: Math Jütten. 

 

ZONDAG 13 MAART: 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond  

Jrd Anna en Beth Meulenberg; 

Jrd Ron Dreesen en t.v. Jan Dreesen. 

 

 

OVER ONZE HEILIGEN -  ST. HARLINDIS EN 

RELINDIS  13 februari. 

 

Even over de grens bij Roosteren, onder de rook van het Belgische 

Maaseik, vind je het dorpje Aldeneik, waar de beide heiligen 

Harlindis en Relindis op 13 februari hun feestdag vieren.  

Er werd daar in 730 een klooster gesticht door  Adelhard en 

Grinara (of Grinware), de ouders van Harlindis en Relindis. Zij 

waren Frankische edelen.  

Om hun kinderen een goede opvoeding te geven stuurden ze hun 

beide dochters naar een kloosterschool in Valenciennes. Na hun 

opleiding gaven beide zussen aan dat ze graag wilden intreden in 

een klooster om een God gewijd leven te leiden. Daarom stichtten 

de ouders het klooster in Aldeneik. Daar vonden de zussen hun 

thuis.  

De eerste abdis van het klooster werd Harlindis. Zij werd door Sint 

Willibrord tot abdis gewijd. Na haar overlijden werd de taak van 

abdis toevertrouwd aan haar jongere zus Relindis, die door 

bisschop Bonifatius tot abdis werd gewijd.  

We zouden over beide vrouwen nooit meer iets vernomen hebben, 

als zij niet heel bijzonder waren. Men spreekt in onze dagen nog 

over hen als “inspirerende vrouwen”.  

Hun levensgeschiedenis werd opgetekend in een geschrift bij 

gelegenheid van hun heiligverklaring in de negende eeuw. Daaruit 

blijkt dat zij zich ingezet hebben door hun voorbeeld en door hun 

manier van leven om het evangelie van Jezus Christus te 

verkondigen. Zij droegen daaraan bij door ook hun medezusters de 

teksten van het evangelie te leren kennen, bijzonder,  omdat in die 

dagen maar weinig mensen konden lezen en schrijven. 

De legende over hun leven vertelt vele opmerkelijke 

geschiedenissen.  

Zo was het voor hen heel gewoon dat ze meehielpen aan de bouw van de kerk en het klooster. Dit 

was tegen de zin van hun vader Adelhard. Hij wilde niet dat zij hetzelfde werk deden als de 

bouwvakkers. Toen ze op een morgen de brug over de Bosbeek overstaken, betrapte hun vader 

hen terwijl ze hun schorten volgeladen hadden met keien uit de Maas. Ze wilden er een 

mozaïekvloer mee leggen in de kerk. Hun vader vroeg hen boos, wat ze in hun schorten droegen. 

“Bloemen”,  antwoordden de zussen in koor. En terwijl hun vader in hun schorten keek, bleken 
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het inderdaad bloemen te zijn. Sinds die tijd heeft het bruggetje de naam ‘Leugen 

Bruggetje’  gekregen.  

Rond de relieken - de stoffelijke resten van de abdissen -  worden een keer in de vijfentwintig jaar 

feestelijkheden georganiseerd. Deze feestelijkheden staan gepland in 2022. Dit jaar dus. Er wordt 

o. a. een Ommegang gehouden, een feestelijke stoet, op 18 en 25 september. Hopelijk dat het 

allemaal door kan gaan en dat de corona – pandemie de plannen niet verstoord.  

Daarbij moet ik denken aan een andere legende, die over de heilige abdissen de ronde doet. Zoals 

iedere heilige hebben ook Harlindis en Relindis af te rekenen met de bekoringen van de duivel. 

Wanneer ze het koorgebed in de kerk houden, wil de duivel hun gebed verstoren. Hij wil hen 

afleiden met zijn boze plannen en zijn adem met de geur van pek en zwavel blaast de kaarsen uit. 

Om de zusters in hun gebed niet verder te storen, komen er engelen die de kaarsen opnieuw 

ontsteken. En de duivel vlucht weg en staakt zijn plannen.  

De organisatoren in Aldeneik wensen we toe, dat er ook voor hen engelen mogen zijn, die hun 

werk tot vrucht laten komen. 

 

J.P. Janssen, pr.ass.  

 

 

Vriend van de parochie St. Michael Berg a/d Maas 

 

Zoals ieder jaar heeft Ed Ploem  weer prachtige kerstbomen aan onze kerk 

geschonken. 

Onze kerk en de kerststal werden hierdoor weer verfraaid. 

De parochianen zijn Ed Ploem hier dankbaar voor en hopen op herhaling. 

Ed nogmaals bedankt. 
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