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HET GROOTSTE KERKELIJKE FEEST DAT WE KENNEN:   PASEN!  

 

Met enige regelmaat lezen we tijdens de H. Mis in een 

van de Eucharistische Gebeden het volgende: “Uw Zoon, 

de enige rechtvaardige, heeft zich overgeleverd in onze 

handen. Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft Hij 

met wijd gestrekte armen het onverwoestbaar teken 

opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde.” 

Een kruis wordt het teken van verbinding. Verbinding van de hemel met de aarde, van God met 

de mensen en verbinding van de mensen met elkaar. Een horizontale en een verticale balk 

vormen het kruis: verbinding van God met ons én wij met elkaar. 

Wanneer we opkijken naar het kruis, wanneer we een kruis in onze woningen brengen, is dat niet 

dat we aandacht vragen voor een moordwapen, maar dat we in het kruis het teken zien van de 

overwinning. Door Zijn dood aan het kruis heeft Jezus de mensen weer met God verzoend. 

Daarom is het kruis geen teken van ondergang maar juist het teken van de overwinning. Niet het 

kwaad, niet de dood,  heeft het laatste woord, maar het leven. 

Wanneer de vrouwen, vroeg in de morgen, op de eerste dag van de week naar het graf van Jezus 

gaan, willen ze het lichaam gaan verzorgen. Ze zijn daar op de avond voor de grote Sabbat niet 

meer aan toe gekomen. Op Sabbat moet je de rust in acht nemen. Daarom is die zondagmorgen de 

eerste gelegenheid om naar het graf te gaan. 

Onderweg hebben ze zich afgevraagd wie voor hen de steen voor het graf zal wegrollen. 

Aangekomen ontdekken dat de steen weggerold is en het graf leeg. En de boodschap klinkt: 

“Waarom zoeken jullie de Levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is verrezen ! Ga aan de 

leerlingen zeggen dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Hem zien.“ 

De vrouwen doen wat hen gevraagd wordt en ze brengen de boodschap over aan de leerlingen. Er 

heerst twijfel. Petrus en Johannes gaan dan op verkenning uit en vinden de situatie, zoals de 

vrouwen het gezegd hebben. 

Voor hen allen komt de Verrijzenis van Jezus als een verrassing. Ze hebben er geen rekening mee 

gehouden dat het zo zou gebeuren. 

Wat wij in het evangelie daarover lezen is geen reportage, maar een getuigenis. De leerlingen zijn 

gaandeweg tot de overtuiging gekomen dat Jezus inderdaad leeft. Jezus laat zich ook aan hen 

zien. En daarvan willen zij getuigen. Iedereen willen ze ervan op de hoogte brengen dat de dood 

overwonnen is en dat Jezus leeft. 

Ook voor ons is het niet altijd gemakkelijk te geloven in de Verrijzenis en het eeuwige leven. We 

vragen bewijzen. We willen het zeker weten. Maar dat weten wordt ons nooit geschonken, omdat 
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het over geloven gaat. Daar is durf voor nodig. Durf die je ten diepste laat beseffen dat onze 

toekomst met de dood niet afgelopen is, maar dat eeuwig gelukkig leven onze toekomst is.  

Zalig Pasen, feest van de Verrijzenis, van de overwinning op de dood.  

 

J.P.Janssen, pr.ass.  

 

GEBEDSINTENTIES MEEGEVEN 

Op 8 mei zullen er weer een aantal parochianen mee op bedevaart naar 

Lourdes gaan. 

Wanneer u hen een gebedsintentie wil meegeven om onze gebeden bij de 

Grot van Maria achter te laten, dan is dat mogelijk. 

Vanaf Pasen liggen er in de kerken van ons parochiecluster briefjes om uw intentie op te 

schrijven. Daarna kunt u het briefje in de box deponeren die er ook bij staat. 

De mogelijk om dit te doen is er vanaf Pasen tot en met het weekend van 30 april / 1 mei. 

 

VASTENACTIE: U DOET TOCH MEE…?! 

In alle kerken van ons parochiecluster staan de grote bussen klaar om 

uw gave voor de Vastenactie te ontvangen. Ook zijn er nog de bekende 

zakjes aanwezig om uw gift in te stoppen. 

‘Je land is je leven!’ is het motto dit jaar. We willen helpen de rechten 

van de bewerkers van de landbouwgrond te beschermen tegen 

onteigening van grote bedrijven of overheden,  die alleen maar oog hebben voor hun eigen gewin. 

We komen op voor de rechten van de zwakken. Kom op; Doe mee ! 

 

OVER ONZE HEILIGEN...(27) SINT JORIS 23 april 

 

Uit mijn kinderjaren herinner ik me dat dag van Sint Joris,  23 april , 

uitdrukkelijk gevierd 

werd door alle speltakken van Scouting. Het was een heel bijzondere dag 

omdat we dan, na 

de heilige Mis, in ons scouting uniform naar school mochten en dat de dag 

afgesloten werd 

door een groot kampvuur. 

Sint Joris was en is de patroonheilige van Scouting. Sint Joris wordt vaak afgebeeld in 

ridderuitrusting terwijl hij een draak bestrijdt. De ridderlijkheid was ook vaak het thema van Sint 

Jorisdag. Tegenwoordig wordt op deze dag niet zozeer de ridderlijkheid centraal gesteld, als 

wel de omgang met goed en kwaad. 

Dat kwaad wordt voorgesteld door de draak waartegen Sint Joris vecht. 

De vrome overlevering vertelt dat hij rond het jaar 270 in Palestina geboren is en dat hij de 
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marteldood stierf in 303. 

Erg veel is er niet over hem bekend. In een verzameling van legenden over Heiligen, Legenda 

area, uit 1260 wordt de eerste keer gesproken over Sint Joris, die vecht met een draak. 

Uit Engeland zijn aanwijzingen dat hij al vroeger vereerd werd. Er was in de 8ste eeuw al een 

kerk aan hem toegewijd. Richard Leeuwenhart stelde zijn leger en zichzelf onder de 

bescherming van Sint Joris tijdens de Tweede Kruistocht in 1222. 

Op de meeste afbeeldingen van Sint Joris vinden we hem in wapenrusting en in gevecht met 

een draak. De draak is het symbool van het kwaad, maar ook van het heidendom. Het verslaan 

van de draak betekent dan ook een overwinning voor het Christelijke geloof. 

De legende over de heilige vertelt verder dat een stad door de draak getiranniseerd werd. Elke 

dag moesten twee schapen geofferd worden om de draak rustig te houden. Toen er geen 

schapen meer in de stad waren, eiste de draak dat er mensen aan hem geofferd werden. De 

slachtoffers werden door het lot aangewezen. Op zekere dag viel het lot op de dochter van de 

koning. Terwijl zij haar lot tegemoet ging, verscheen Sint Joris op het toneel en verzekerde 

iedereen dat hij de draak zou doden, wanneer de hele stad zich liet dopen. 

En zo gebeurde het, vertelt de legende. Zo werd het kwaad overwonnen. 

In de Midden–Limburgse plaats Beesel wordt eens in de zeven jaar dit gebeuren opgevoerd in 

een openluchtspel. Veel inwoners vervullen een rol in het spel. In de zomer van het jaar 2023 

worden opnieuw een aantal voorstellingen gepland. 

Sint Joris is ook een van de Veertien Noodhelpers. 

Sint Joris kan ons helpen om oog te hebben voor het kwaad dat in onze wereld en in ons eigen 

leven te vinden is. Dat kwaad is als een draak, die verslagen moet worden. 

Wat dat betreft hebben we allemaal een beetje de taak Sint Joris te worden! 

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 
 

 

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.  
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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.  

 

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 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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We gedenken onze dierbare overledene: 

 

Mia Krekels-Houben (85 jaar), echtgenote 

van Sjeng Krekels, voorheen woonachtig in 

Berg a/d Maas 

Mogen zij ruste in Gods vrede. Amen. 

 
 

 

MISINTENTIES 

 

ZATERDAG 2 APRIL: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 3 APRIL:  

09.30  uur: H. Martinuskerk Urmond 

Overleden  ouders Wauben - Demandt; 

Jan Janssen 

 

DINSDAG 5 APRIL: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 8 APRIL: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZATERDAG 9 APRIL: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas. 

Math Jütten echtgenoot van Gertie Jütten 

Gelissen. 

Jrd.Piet Meersman en t.i.v. Ouders 

Meersman-Muris en  

dochter Mia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZONDAG 10 APRIL  - Palmzondag 

09.30  uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 12 APRIL:   

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DONDERDAG 14 april Witte Donderdag 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 15 APRIL - Goede vrijdag 

15.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Kruisweg 

15.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Kruisweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 16 APRIL 

2de Collecte voor onderhoud kerk. 

19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas.  

Jrd. Ouders Karel Meeks en Elisa Meeks- 

Cörvers. 

Jrd. Betsie Worms-Meeks echtgenote van 

Thieu Worms. 

Jrd. Imke Worms. 

Zus Vraets - Birken. 
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ZONDAG 17 APRIL: - 1e paasdag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

3de jrd Rie Mennen-Crauwels; 

Jrd Mirjam Smeets- in het Panhuis en 

overleden familieleden; 

2de jrd Peter Ahrens; 

Jrd ouders Meulenberg-Worms en overleden 

familieleden; 

Jrd ouders Janssen-Bohnen en t.a.v. hun 

overleden familieleden; 

Gerard Segers en overleden familieleden. 
 

MAANDAG 18 APRIL:- 2e paasdag 

09.30 uur:  H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

DINSDAG 19 APRIL: 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en overleden familieleden 

 

VRIJDAG 22 APRIL: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZATERDAG 23 APRIL: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

1ste Jrd. Harrie Heuts echtgenoot van  

Gertie Heuts-Zoet en t.i.v. zoon Ricard. 
 

ZONDAG 24 APRIL- Beloken Pasen 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

 

 

DINSDAG 26 APRIL: 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 29 APRIL: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZATERDAG 30 APRIL: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.Gertruda Alberts-Willems en Harrie 

Alberts(.ST) 

Jrd. Tiny Jeurissen-Claessens en Huub 

Jeurissen.(ST) 
 

ZONDAG 1 MEI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Jrd Gerrit en Lenie Meulenberg - Smits; 

Margriet Delahaye-Wijnands vanwege haar 

verjaardag 

 

DINSDAG 3 MEI: 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 6 MEI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

H.Wijnands-Van Mulken. 

Jrd.Mai Snijders-Bervoets en Wil Bervoets. 
 

ZATERDAG 7 MEI: Dodenherdenking. 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas. 

Jrd.Leo Vaessen. 

“Voor de gesneuvelde en overleden 

militairen van 1-2-37 RI” 

 

ZONDAG 8 MEI: - moederdag 

09.30  uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. ouders Breuls - Tholen; 

Elly de Bruin - Janssen 
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H. Missen en vieringen rondom Pasen in het parochiecluster 

 

14.spril Witte Donderdag H. Mis 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond  

 

15 april Goede Vrijdag Kruisweg 

15.00 uur: H. Martinuskerk  Urmond en H. Michael Berg a/d Maas 

 

15 april Herdenkingsdienst van het lijden en sterven van Jezus 

19.00 uur:  O.L.V. Hulp der Christenenkerk Stein-Nieuwdorp 

 

16 april Paaswake 

18.00 uur: H. Martinuskerk Stein, 19.00 uur: H. Michael Berg a/d Maas, 20.00 uur: O.L.V. Hulp der 

Christenenkerk Stein-Nieuwdorp  

 

17 april 1e Paasdag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

18 april 2e Paasdag 

09.30 uur: H. Michael Berg a/d Maas 
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