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Heilig Vormsel 

 

Vorig jaar zouden vijf kinderen van OBS De Maaskei in de kerk van Urmond het sacrament van 

het Heilig Vormsel ontvangen, maar vanwege Covid-19 heeft dit niet kunnen plaatsvinden. 

Daarom zullen deze kinderen alsnog dit sacrament gaan ontvangen: 

 

19 juni in de kerk van Urmond 

Femke Bakker, Ashlee Timmermans en Stan Vroemen 

 

3 juli in de kerk van Stein 

Denzel Meens en Milan Stoffels 

 

 

Pinksteren 

Met Pinksteren wordt traditioneel herdacht dat de apostelen van Jezus werden verlicht door de 

Heilige Geest in de vorm van vlammende tongen. Dit wordt ook wel de uitstorting van de Heilige 

Geest genoemd. Daarvoor waren ze nog besluiteloos geweest, maar daarna wisten ze precies wat 

ze moesten doen: andere mensen bekeren. Ze renden naar buiten en begonnen ieder in een andere 

taal mensen te bekeren. Dat was geen eenvoudige klus, want iedereen was tegen de volgelingen 

van Jezus. Van de 12 apostelen zijn er uiteindelijk 11 vermoord vanwege hun christelijke geloof. 

Alleen de apostel Johannes is van ouderdom gestorven. 

Omdat Pinksteren altijd 50 dagen (dus 1 dag na 7 x 7 dagen) 

na Pasen valt, valt het net als Pasen elk jaar op een andere 

datum. In de naam Pinksteren zit het Griekse woord voor 

"vijftig", pentḗkonta. Het woord is via het Latijn daaraan 

ontleend. Ook valt het pinksterfeest 10 dagen na 

Hemelvaartsdag. Op deze dag wordt de Hemelvaart van 

Jezus Christus gevierd. In die getallen zit een symboliek, 

zoals dat in de Bijbel vaker zo is. De 7 staat voor volmaaktheid. De wereld werd geschapen in 7 

tijdsperioden (vaak vertaald als dagen). Als het dan 7 x 7 is, dan krijgt het extra betekenis. Na die 

49e dag kan het echte werk beginnen, namelijk het vertellen over het Goede Nieuws (evangelie) 

van Jezus Christus. Pinksteren valt 10 dagen na Hemelvaartsdag. Die feestdag kent ook een 

symboliek. (Bron: internet) 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 4 juni  t/m 3 juli 2022 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 21 juni 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

https://wikikids.nl/Jezus
https://wikikids.nl/Heilige_Geest
https://wikikids.nl/Apostel
https://wikikids.nl/Johannes
https://wikikids.nl/Grieks
https://wikikids.nl/Latijn
https://wikikids.nl/Hemelvaartsdag
https://wikikids.nl/Hemelvaartsdag
https://wikikids.nl/Bijbel
https://wikikids.nl/Evangelie
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://www.rkkerkenstein.nl/
mailto:parochies.urmondberg@gmail.com
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OVER ONZE HEILIGEN (29)  - HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA  25 JUNI 

 

Zoals we de meimaand als Mariamaand kennen, zo wordt de junimaand Heilig 

Hartmaand genoemd. 

Niet alleen omdat in juni het feest van het Heilig Hart van Jezus wordt gevierd, ook 

vanwege de gedenkdag van het Onbevlekt Hart van Maria.  

Doorgaans wordt het feest van het Heilig Hart gevierd op de eerste vrijdag in de 

week na Sacramentsdag. Dit jaar is dat 24 juni.  

De dag erna, 25 juni, staat dit jaar het feest van het Onbevlekt Hart van Maria op de 

kerkelijke kalender. Het is natuurlijk niet zomaar dat deze feestdagen elkaar opvolgen.  

Beide feesten verwijzen naar de liefde van Jezus en Maria voor ons, mensen. Het symbool van 

het hart staat toch als teken van liefde. 

De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria heeft zich sterk verbreid na de verschijningen van 

Onze Lieve Vrouw in Fatima van mei tot en met oktober in 1917.  Bij die verschijningen is er 

telkens de vraag om te offeren en eerherstel te brengen aan het Heilig Hart van Jezus en van 

Maria, om het kwaad dat de zondaars aanrichten, te herstellen.  

Ook klinkt er de oproep om dagelijks de Rozenkrans te bidden voor datzelfde doel en voor vrede 

in de wereld. Die vraag klinkt al bij de eerste verschijning op 13 mei 1917. 

Erg verwonderlijk is dat niet, omdat de verschijningen midden in de Eerste Wereldoorlog 

plaatsvinden en er in 1917 een revolutie in Rusland uitbreekt.  

Bij de tweede verschijning op 13 juni 1917 zegt Maria dat haar Zoon 

Jezus de devotie tot het Heilig Hart van Maria wil vestigen. Daarbij 

toonde de Heilige Maagd aan een van de kinderen – Lucia – een hart, 

dat omcirkeld  en doorstoken was met doornen.  

Door deze gebeurtenissen krijgt de verering van het Onbevlekte Hart van Maria een impuls.  

Toch moeten we ons wel realiseren – hoe groot onze devotie tot Maria ook is – dat zij altijd 

verwijst naar Jezus, haar Zoon. Zij wil niet het middelpunt zijn, maar Jezus. De aandacht moet 

niet naar haar gaan, maar naar Jezus, Gods Zoon.  

Heel duidelijk spreekt zij dat uit bij de wonderlijke gebeurtenis op de bruiloft van Kana. Daar 

klinkt uit haar mond: “Doet maar wat Hij u zeggen zal ! “  

Maria werkt van harte mee aan het heilswerk van haar Zoon, maar gaat niet op Zijn stoel zitten. 

Zij is de dienstmaagd van de Heer. Haar inzet en dienstbaarheid maken dat duidelijk. 

De oproep aan de kinderen van Fatima om de Rozenkrans te bidden voor de vrede is altijd nodig, 

maar zeker in onze dagen waarop we het leed en de gevolgen van een oorlog zo dichtbij ervaren. 

De oproep aan de kinderen in 1917 is ook een uitnodiging aan ons, te bidden voor de vrede in de 

wereld, in Rusland en de Oekraïne, in onze eigen leefwereld.  

Het is goed om op die uitnodiging in te gaan, zodat er liefde tussen mensen kan gaan leven. Daar 

is het hart – ook het Onbevlekte Hart van Maria –  toch het symbool van!  

 

J.P. Janssen, pr.ass. 
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MOOI RESULTAAT VASTENACTIE 2022 IN ONS PAROCHIECLUSTER 

 

Dat wij ons hart laten spreken voor mensen die het moeilijk hebben is 

als christengelovige vanzelfsprekend, maar we vertalen het ook in 

daden.  

Dit jaar bracht de Vastenactie in ons parochiecluster Stein – Urmond – 

Berg aan de Maas het mooie bedrag op van 3108,32 euro.   

De opbrengst is opgebouwd uit de bijdragen aan de Vastenactie Maaltijd, de collectebussen voor 

de Vastenactie-zakjes in de parochiekerken en de ingevulde machtigingen.  

Een mooi resultaat, bijna 600,- euro hoger dan in 2021.  

Met onze bijdragen geven we de Vastenactie de mogelijkheid daadwerkelijk hulp te bieden om de 

kleine boeren te beschermen en hen te helpen op te komen voor hun grondrechten. Ze zijn 

daardoor minder kwetsbaar en krijgen mogelijkheden hun leefomstandigheden te verbeteren. 

Dank voor uw milde gaven!  

 

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

VRIJWILLIGERSMIDDAG 26 JUNI 2022 VOOR DE 

PAROCHIES Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Urmond en Berg a/d 

Maas. 

Een parochie kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Daar 

zijn de kerkbesturen zich terdege zich van bewust en ook erg dankbaar. 

In de voorbijgaande jaren was deze dag voor de vrijwilligers van de drie 

parochies van Stein, maar vanaf dit jaar worden ook de vrijwilligers van 

Berg a/d Maas en Urmond uitgenodigd. Deze dag vindt plaats op zondag 26 juni 2022 in de tuin 

van de pastorie van  Nieuwdorp, Heisteeg 66. 

Eerst wordt de H. Mis gevierd in de St. Martinuskerk in Oud-Stein om 11.00 uur, die in het teken 

zal staan van de vrijwilliger. Na de H. Mis zullen de leden van het parochiebestuur de 

vrijwilligers in de pastorietuin van Nieuwdorp ontvangen, onder het genot van een drankje en een 

hapje. Op deze middag ontmoeten wij elkaar ineen gezellige en ongedwongen sfeer en wordt 

beëindigd om 16.00 uur. 

Alle parochievrijwilligers ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor deze middag. Vergeet 

niet, middels het invulstrookje, u aan te melden  voor 10 juni 2022. U kunt dit briefje deponeren 

in de brievenbus van uw eigen kerk.  
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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 

 

 

 
 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

Wij feliciteren onze dopeling en haar 

ouders: 

Saar, dochter van Claire Beunen en Nico 

Kösters 

Opdat zij mag leven als gelukkige christen. 
 

  
 

 

 

ZATERDAG 4 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

  

ZONDAG 5 JUNI: - 1e pinksterdag 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jan Coolen en overleden familieleden. 
 

DINSDAG 7 JUNI:  

18.45 uur: Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 10 JUNI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

  

ZATERDAG 11 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jos Hamers en 4de jrd. Annie Hamers -

Knoors. 

 

ZONDAG 12 JUNI:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

zegen over een pas gesloten huwelijk; 

Kees Verhoeve en overleden familieleden; 

Theo Verkuylen. 

 

DINSDAG 14 JUNI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 17 JUNI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

 

ZATERDAG 18 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

2de Collecte voor onderhoud kerk; 

Voor vaderdag: Math Jütten echtgenoot van 

Gertie Jütten- Gilissen. 
 

ZONDAG 19 JUNI:  - H. Vormsel 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Hub Meulenberg voor vaderdag; 

Jan Janssen vanwege verjaardag; 

Peter Ahrends vanwege zijn verjaardag. 

  

DINSDAG 21 JUNI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en overleden familieleden. 
 

VRIJDAG 24 JUNI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas.  

  

ZATERDAG 25 JUNI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Voor de verjaardag van Sjang Bouts en t. i.v. 

echtgenote Antje Bouts.  

 

ZONDAG 26 JUNI:   

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd ouders Cosemans-Bovens 

 

DINSDAG 28 JUNI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 1 JULI:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

H. Wijnands - Van Mulken. 

  

ZATERDAG 2 JULI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas Herdenkingsdienst m.m.v.harmonie 

St.Joseph; 

Voor de levende en overleden leden en 

bijzonder Roger Strijkers. 
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ZONDAG 3 JULI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

 

 

 

HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA    

 

In Rome werd op 15 mei Titus Brandsma heilig verklaard. Vier vragen en antwoorden over hoe 

dat gaat en wat het betekent. 

 

Wie was Titus Brandsma? 

Anno Sjoerd Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd 

vermoord, werd in 1881 geboren in de buurt van Bolsward en kreeg de naam Titus 

toen hij op 17-jarige leeftijd intrad in het klooster. Daar leidde hij niet alleen een 

leven van gebed, maar stond vooral midden in het katholieke leven. 

Zo was hij hoogleraar, journalist en rector magnificus van de toen net opgerichte 

Katholieke Universiteit Nijmegen (nu de Radboud Universiteit Nijmegen), richtte 

hij scholen op en zette zich in voor een sterke positie van de Friese taal.  

Waarom wordt hij heilig verklaard? 

Brandsma was een fel tegenstander van het nationaalsocialisme. Toen de NSB in 

1941 advertenties wilde plaatsen in katholieke kranten, reisde Brandsma alle 

redacties af om dat met klem te ontraden. Kort daarop werd Brandsma door de 

Duitsers gearresteerd. Hij zat onder meer vast in Kamp Amersfoort en werd 

gedeporteerd naar het concentratiekamp Dachau. Daar zaten meer geestelijken 

gevangen. Brandsma stierf op 26 juli 1942, een paar weken na aankomst. 

Omdat hij zijn verzet tegen het nationaalsocialisme met de dood moest bekopen, beschouwt de 

katholieke kerk Titus Brandsma als een martelaar. In 1985 werd hij zalig verklaard. Om 

vervolgens heilig verklaard te kunnen worden, is een wonder noodzakelijk dat direct aan 

Brandsma wordt toegeschreven. Het Vaticaan oordeelt dat daarvan sprake was bij de medisch 

onverklaarbare genezing van de Amerikaanse pater en priester Michael Driscoll. 

Toen Driscoll in 2004 huidkanker kreeg, bad hij op voorspraak van Titus Brandsma om genezing. 

Tegen alle verwachtingen in werd hij beter en de ziekte is niet meer teruggekomen. Het Vaticaan 

ziet dit als een wonder waarin Titus Brandsma de hand heeft gehad. 

Hoe gaat zo'n heiligverklaring in zijn werk? 

Om te bepalen of iemand heilig verklaard kan worden, doet de katholieke kerk jarenlang 

uitgebreid onderzoek naar het mogelijke wonder. Als de paus concludeert dat er van een wonder 

sprake was, ligt de weg naar een heiligverklaring open. 

Titus Brandsma werd samen met negen anderen heilig verklaard tijdens een speciale mis op het 

Sint Pietersplein. De laatste Nederlander bij wie dit gebeurde was de Limburgse pater Karel 

Houben in 2007. 
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Op het Sint Pietersplein zullen op banieren de gezichten van Titus Brandsma en de negen andere 

nieuwe heiligen te zien zijn. Bisschoppen uit de hele wereld zijn bij de plechtigheid aanwezig, 

onder wie drie uit Nederland. 

Daarnaast zijn zeker tweehonderd Nederlandse pelgrims voor de plechtigheid naar Rome gereisd. 

Tijdens de mis zal de paus een verklaring voorlezen die ermee eindigt dat hij Titus Brandsma "als 

heilige definieert" en dat hij "beveelt dat Titus Brandsma in de hele kerk devoot wordt geëerd". 

Heilig, en dan? 

Is iemand heilig verklaard, dan kunnen gelovigen bidden op voorspraak van die 

persoon. Dat betekent dat als ze bidden tot God, ze de heilige kunnen vragen 

om voor hen bij God "een goed woordje" te doen. De katholieke kerk zegt dat 

heiligen dicht bij God staan. 

Sommige heiligen worden geëerd als de beschermer van een bepaalde stad of 

beroepsgroep. Omdat Titus Brandsma opstond tegen het nationaalsocialisme en 

voor de persvrijheid, pleit een internationale groep van ruim zestig journalisten 

ervoor om hem de beschermheilige van de journalistiek te maken, maar 

daarover is nog niets besloten. 

 

 

800 jaar bloedwonder in Meerssen 

  

De basiliek in Meerssen viert dit jaar een bijzonder jubileum. Het is namelijk 

800 jaar geleden dat daar het beroemde bloedwonder plaatsvond. In 1222 

ontdekte een benedictijner monnik tijdens een eucharistieviering in de 

toenmalige kloosterkerk bij de consecratie dat hij vergeten was water en wijn 

in de kelk te doen. De monnik bad tot God en bij het breken van de hostie 

stroomde er water en bloed uit, net als uit Christus’ lichaam aan het kruis. 

  

Door dit ‘Mirakel van Meerssen’ groeide de kerk uit tot een bedevaartoord voor het Heilig 

Sacrament. De kelk met het bloed werd getoond aan de vele bedevaartgangers die vanaf dat 

moment Meerssen bezochten. Er kwamen zelfs zoveel pelgrims dat de kerk moest worden 

vergroot. Het Heilig Bloed is ruim 350 jaar in Meerssen bewaard, tot het in 1578 gestolen en 

vernietigd werd. Sindsdien richt de devotie zich op het uitgestelde Allerheiligste. 

  
Nog altijd wordt er vanaf Sacramentsdag in Meerssen een Sacramentsoctaaf gehouden als herinnering aan 

dit bloedwonder. Dit jaar staat het octaaf in Meerssen tussen 16 en 23 juni in het teken van het 800-jarig 

jubileum. Er zijn elke dag vieringen en uiteraard trekt de sacramentsprocessie door Meerssen. 
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