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OORLOG 

 

Het leek erop dat het zolang geleden was, dat we 

geconfronteerd werden met een oorlog in Europa. De meesten 

van ons kennen de laatste oorlog op ons continent alleen maar 

als de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 

En dan is het plotseling dichtbij en een harde werkelijkheid. De beelden die ons bereiken via de 

media spreken boekdelen. Soms wordt het ons teveel en schakelen we over op een andere zender 

omdat we het niet meer aan kunnen zien. Een wirwar van gevoelens leeft er in ons: angst, 

onzekerheid, boosheid, woede, verdriet, machteloosheid. 

Wat kunnen we doen tegen de agressie waarvan mensen het slachtoffer worden? 

Na de inval van Rusland in Oekraïne komt er een grote beweging in de wereld op gang. Het is 

opvallend hoe eensgezind mensen plotseling kunnen zijn. Er worden maatregelen genomen om 

mensen die aan het roer staan tot inkeer te brengen. Maatregelen die hen voornamelijk in de 

portemonnee treffen met de bedoeling een einde aan het geweld te maken. Of het effect heeft zal 

nog moeten blijken. 

De beelden van vluchtende mensen raken diep. Want niet de machthebbers lijden de ergste pijn 

aan de oorlog, maar juist de gewone mensen. Mannen, die hun vrouw en kinderen tot aan de 

grens brengen en zelf terugkeren om hun land te verdedigen. 

Wat betekent dit allemaal voor die gezinnen ? Je kunt er alleen maar naar gissen. 

Beelden die ik niet van mijn netvlies kan krijgen zijn de beelden van de gebeurtenissen op een 

station in Oekraïne. Afrikaanse studenten, ook op de vlucht,  worden er uit de trein gezet omwille 

van hun huidskleur. Daardoor zijn zij  50 kilometer naar de Poolse grens gelopen, waar er wel 

opvang wacht. 

Maar wat kunnen we doen? 

Paus Franciscus heeft ons opgeroepen om te bidden en te vasten, want God is een God van vrede 

en niet van oorlog. Wij kunnen ons met hem verenigen in ons gebed en bidden om vrede. We 

kunnen er deze woorden voor kiezen: 

We bidden voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne. 

Dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld. 

Dat mensenrechten gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden 

opgevangen. Dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar wordt gewerkt aan 

verzoening en samenwerking.   

Daarnaast kunnen we de hulpacties ondersteunen die ook in onze omgeving gehouden worden. 

Met ons gebed en onze gaven helpen we de nood te lenigen. 

  

J.P.Janssen, pr.ass. 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 12 maart  t/m 3 april 2022 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 22 maart 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 
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VASTENACTIE 2022:   JE LAND IS JE LEVEN !  

 

De eigendomsrechten van de grond waarop boeren hun 

bedrijf uitoefenen zijn uitermate belangrijk. Die rechten 

bepalen in grote mate onze voedselzekerheid. Gelukkig 

is in dat opzicht veel goed geregeld in ons land en 

worden alle rechten van de rechthebbenden doorgaans 

goed bewaakt. 

In de landen van de Derde Wereld is dat vaak anders. Wereldwijd wordt het meeste voedsel, 

70%, kleinschalig geproduceerd door gewone mensen. Zij zijn afhankelijk voor hun voedsel van 

de opbrengst van hun land. Zij verbouwen op kleine stukjes grond hun producten en houden 

daarnaast wat pluimvee of andere dieren. Op die manier kunnen ze produceren wat ze voor hun 

levensonderhoud nodig hebben. 

De grootschalige landontginning heeft grote gevolgen voor hen: waar eerst een oerwoud stond 

met honderden soorten en gewassen, komt één plantage met maar één gewas. Of er komt één 

groot weideveld voor vleesproductie of een grote waterkrachtcentrale.  

Door die grootschaligheid wordt het leven van de oorspronkelijke bevolking van een land ernstig 

bedreigd. Vaak zijn hun inkomsten laag en vervallen zij tot grote armoede. 

Vastenactie leert met lokale partners de bewoners wat hun landrechten zijn en hoe ze die kunnen 

verdedigen. Drie leiders in Guatemala,  die zich verweren tegen de landonteigeningen, dreigen 

daarvoor gevangenisstraf te krijgen en hopen op juridische bijstand. Vastenactie staat hen bij. 

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Zij leven in kampen waar het leven hard en 

zwaar is. Vastenactie helpt 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen 

van een beter menswaardig bestaan. 

In Brazilië kampen boerenfamilies met het probleem dat ze niet kunnen investeren in goed 

materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden van hun land. Daarom 

verbouwen ze vaak alleen maar snelgroeiende gewassen, waardoor ondervoeding op de loer ligt. 

Vastenactie ondersteunt 60 gezinnen met bassins voor water, gereedschap en zaaigoed, én 

training en begeleiding om hun leven beter te maken. 

Onze hulp kan via de Vastenactie een bijdrage leveren aan hen.  

In het parochieblad vindt u een spaarzakje van de Vastenactie. U kunt daarin uw bijdrage geven 

voor de doelen, waarvoor wij zelf willen minderen (vasten), om een ander een menswaardig 

bestaan te geven. 

U kunt uw bijdrage in dit spaarzakje afgeven: 

* In de parochiekerken van onze samenwerkende parochies 

en/of: 

* In de volgende brievenbussen: – Heisteeg 66, Stein – Nieuwdorp 

     – Eburonenstraat 14, Stein – Kerensheide 

     – de Halstraat 36, Oud – Stein 

     – Sint Maartensstraat 1, Oud – Urmond 

     – Kerkstraat 17, Berg aan de Maas. 
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VASTENACTIE MAALTIJD  2022  

 

Bij de voorbereiding van de Vastenactie Maaltijd is het nog niet echt 

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 vóór woensdag 23 maart a.s.   

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  

Deze kosten kunnen voldaan worden bij de bezorging van de maaltijden. 

Wanneer u thuis een of meerdere maaltijden wilt ontvangen kunt U zich aanmelden 

vóór woensdag 23 maart a.s. bij: 

 

Pastoor  R. Schwillens,   tel. 4331328  pastoorschwillens@gmail.com  

Pastoor J.P.Janssen,  tel. 4331200   janssen.janpieter@gmail.com  

Parochiekantoor   tel. 4331674  h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

Het parochiecluster Stein zamelt voedsel in voor ‘De Voedselbank’ 

 

De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de vastentijd 

om lang houdbare producten in te zamelen voor het uitdeelpunt van de 

voedselbank van Stein, want ook binnen de gemeente Stein komt armoede 

voor! Dit is heel vaak verborgen armoede. Het streven is om wekelijks een 

gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op 

de grootte van het gezin.  

Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van 

bezinning, familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig paasdiner 

op tafel kunnen zetten, en niet de mogelijkheid hebben om lekker uit eten te gaan! Alle 

langdurige houdbare producten zijn welkom.  

 

Wanneer en waar kunt u het brengen?  

- In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 9 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 

18.00 uur of vrijdagavond van 18.30.  

- In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 9 april vóór of na de H. Mis op zaterdagavond van 19.15 

uur. 

- In de parochiekerk van Stein t/m 10 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, 

maar ook op woensdagavond van 18.00 -19.30 uur.  

- In de parochiekerk van Urmond t/m 10 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 9.30 

uur of op de dinsdagavond van 18.30- 19.30 uur.  

 - Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, t/m 8 april op maandag, woensdag 

en vrijdag van 9.00-11.00 uur.  
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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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Wij feliciteren onze dopeling en zijn 

ouders: 
Jake, zoon van Nancy Evers en Mike Mols 

Opdat hij mag leven als gelukkige christen. 

 
 

MISINTENTIES 

 

ZATERDAG 12 MAART: 

Zwd. Math Jütten echtgenoot van Gertie 

Jütten - Gilissen. 

Jrd. ouders Mieke Wenmaekers - Strijkers en 

Jeng Wenmaekers. 
 

ZONDAG 13 MAART:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Anna en Beth Meulenberg 

Jrd. Ron Dreesen en tevens voor Jan Dreesen 

Henri Verhaeg vanwege de verjaardag 

bijzondere intentie 

 

DINSDAG 15 MAART: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 18 MAART:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

  

ZATERDAG 19 MAART:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd. Joseph Kurvers en Greet Ubachs.(St) 

Vanwege de verjaardag van Gerrit Strijkers 

echtgenoot van Corrie Strijkers-

Wenmeekers. 

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

Welf. 

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

ZONDAG 20 MAART:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. ouders Heijen-Tholen  

bijzondere intentie 

 

DINSDAG 22 MAART:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 25 MAART:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

  

ZATERDAG 26 MAART: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas.  
 

ZONDAG 27 MAART: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Jrd. ouders Lambert en Margriet Penders-

Knols; 

Jrd. Hub Meulenberg 

 

DINSDAG 29 MAART: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 1 APRIL:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

H. Wijnands-Van Mulken. 

  

ZATERDAG 2 APRIL: 

19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 3 APRIL:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Overleden ouders Wauben-Demandt; 

Jan Janssen 
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OVER ONZE HEILIGEN (26)    SINT PATRICK  17 MAART 

 

Er is een tijd geweest dat Patrick een jongensnaam was, die veel voorkwam. In de huidige tijd is 

dat wat minder geworden.  

Maar de belangstelling voor de Ierse heilige blijft aanwezig, zeker voor hen die een voorliefde 

voor Ierland hebben. 

De wieg van de heilige Patricius, Patrick, stond in het Romeinse deel van Groot Brittannië. We 

schrijven dan het einde van de 4e eeuw, maar exacte gegevens ontbreken.  

Uit twee boeken die hij geschreven heeft, blijkt dat hij als slaaf door Ierse heidenen naar Ierland 

werd gebracht. Daar werd hij aan het werk gezet als hoeder van de schapen. Hij leerde er ook de 

Ierse taal. 

Op enig moment kon hij vluchten en keerde terug naar zijn ouders.  

In het Franse Auxerre volgde hij de priesteropleiding en na zijn wijding gaf Paus Celestinus I 

hem de opdracht het geloof te gaan verkondigen in Ierland. Dat hele land doorkruiste hij om het 

evangelie bekend te maken bij de mensen en werd benoemd tot eerste bisschop van Ierland.  

Gemakkelijk had hij het niet. De katholieke Britten vinden hem van te lage afkomst en de Ieren 

wantrouwden hem omdat hij een vreemdeling was. Hij vestigde zijn bisschopszetel in Armagh, 

waar hij in 461 overleed en in de buurt van Downpatrick werd begraven.  

Het bisdom Armagh werd in de 12e eeuw aartsbisdom en tot op de dag van vandaag is dit bisdom 

het belangrijkste bisdom van Ierland.  

Sint Patrick is ook de patroon van Ierland. Vaker wordt hij afgebeeld met een klaverblad in de 

hand. Dit verwijst naar zijn manier om de Heilige Drievuldigheid uit te leggen: drie afzonderlijke 

blaadjes en tegelijkertijd verbonden aan hetzelfde steeltje: één God in drie personen: Vader, Zoon 

en Heilige Geest.  

De feestdag van Sint Patrick is op 17 maart. 

Er bestaat een zegen die aan hem wordt toegeschreven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. P. Janssen, pr.ass. 

 

 

De Heer zij voor u 

om u de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij achter u 

om u in de armen te sluiten 

en om u te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij onder u 

om u op te vangen 

wanneer u dreigt te vallen. 

De Heer zij in u 

om u te troosten 

als u verdriet hebt. 

Hij omgeve u 

als een beschermende muur 

wanneer anderen over u heen vallen. 

De Heer zij boven u 

om u te zegenen. 

Zo zegene u God:  vandaag, 

morgen en in eeuwigheid.  
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BISSCHOPPENSYNODE: 

GEMEENSCHAP  –  PARTICIPATIE  – ZENDING. 

 

In het februarinummer van ons parochieblad hebben wij u 

uitgenodigd antwoord te geven op de vragen, die Paus 

Franciscus ons voorlegt, in het kader van de 

Bisschoppensynode, die in het najaar van 2023 gehouden 

wordt. 

De voorbereiding van die synode gebeurt op het niveau van 

de parochie en het bisdom. 

We willen u hierbij aan deze uitnodiging herinneren.  

Paus Franciscus vraagt ons: 

* Hoe kunnen 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, vóór zondag 20 maart stoppen in een van deze 

brievenbussen: 

– Heisteeg 66, Nieuwdorp;  – Eburonenstraat 14, Kerensheide;  – de Halstraat 36, Stein; 

– Sint Maartenstraat 1, Oud – Urmond;  – Kerkstraat 17, Berg aan de Maas.  

 

Geachte parochiaan, 

Via diverse mediabronnen hebben we de verschrikkelijke beelden kunnen zien van de oorlog in 

Oekraïne. De Nederlandse bisschoppen hebben opgeroepen, om een collecte te houden voor 

de  mensen aldaar. 

Berg aan de Maas: € 51,60, Urmond: € 95,27, Nieuwdorp: € 127,90 en Stein: € 321,10 

Gezamenlijk hebben we een totaal bedrag van € 595,87 opgehaald en dit bedrag is bestemd voor 

mensen van Oekraïne. Alle donateurs heel hartelijke dank. Pastoor Schwillens 
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