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PERIODE VAN DE SCHEPPING: 1 SEPTEMBER – 4 OKTOBER 

 

Tussen 1 september en 4 oktober wordt in de kerken stilgestaan bij de Schepping. Paus 

Franciscus heeft 1 september genoemd als Wereldgebedsdag voor de Schepping en 4 oktober de 

gedachtenis van Sint Franciscus, de heilige die veel aandacht voor de natuur en dus voor de 

schepping had. 

Dat Paus Franciscus aandacht schenkt aan de omgang van ons – mensen – met de Schepping, is 

niet nieuw. Eigenlijk maakt de naam die hij gekozen heeft toen hij Paus werd dat al 

duidelijk  Zijn betrokkenheid bij de natuur en de omgang met het milieu hebben zijn volle 

aandacht. Hij schreef een encycliek – een brief aan alle gelovigen – over dit thema. Hij gaf de 

brief de titel mee: Laudato Si...  Wees geprezen… ontleend aan het Zonnelied van Sint 

Franciscus. Hierin ligt de oorsprong van de aandacht die de kerken nu ieder jaar tussen 1 

september en 4 oktober aan de schepping besteden. 

De periode wordt geopend op 1 september met de Wereldgebedsdag voor de Schepping. We 

nodigen u uit bij U thuis, zeker ook in deze tijd, aandacht te schenken aan onze omgang met de 

natuur:  

Verstandig omgaan met energie en water, aandacht schenken aan duurzaamheid, het zorgvuldig 

scheiden van afval, mee een einde maken aan de wegwerpcultuur en het beperken van de bergen 

afval. Dat zijn manieren om daadwerkelijk onze aarde te koesteren en niet te vernielen. 

Ook is het mogelijk om een aangepaste versie van het Onze Vader te bidden. 

Hierbij de tekst, ook uitgebracht als bijdrage aan de zorg voor de schepping: 

Onze Vader die in de hemel zijt 

U bent ook aanwezig in de lucht, de aarde, de bossen en oceanen,  

Uw Naam worde geheiligd 

door de zorg die we tonen voor uw schepping, 

Uw Koninkrijk kome, 

alles wat U maakt is goed, 

Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel 

Uw Wil om de aarde te bewerken en te verzorgen. 

Geef ons vandaag ons dagelijks brood 

opdat iedereen voldoende mag hebben om het leven in 

volheid te leven, 

Vergeef ons onze zonden 

onze hebzucht, onze uitbuiting, ons gebrek aan zorg voor 

komende geslachten. 

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
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door verzoening, met gerechtigheid en vrede. 

Leid ons niet in beproeving 

de beproeving om heersen-over gelijk te stellen aan uitbuiting, 

Maar verlos ons van het kwaad, 

het kwaad van het vernietigen van Uw goede schepping. 

Want van U is het koninkrijk, 

van U, Heer, niet van ons, 

De kracht en de heerlijkheid, 

in het kruis en in de wederopstanding, 

In eeuwigheid, 

U was het begin en U bent het einde. 

Amen  

 

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 

 

DIERENZEGENING ZONDAG 2 OKTOBER  STEIN 

Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van 

Assisi. Deze heilige had een grote voorliefde voor de natuur en in het 

bijzonder voor de dieren. Daarom heeft men 4 oktober uitgeroepen tot 

werelddierendag. Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of 

kat, cavia of rat, konijn of welk huisdier u ook hebt) uit, om op 

zondagochtend 2 oktober rond 11.45 uur samen te komen bij de 

zijingang van de St. Martinuskerk te Stein. Hier zal uw huisdier, tijdens 

een bijzondere gebedsdienst,  gezegend worden.  

Pastoor Schwillens 

 

HEILIG VORMSEL 

Met vicaris Goulmy zijn de volgende afspraken gemaakt omtrent het H. Vormsel:  

• Nieuwdorp: 12 december (O.B.S. De Maaskei en Basisschool Kerensheide) 

om 19.00 uur 

• Berg a/d Maas: 16 december (basisschool De Avonturijn) om 19.00 uur 

(en dus niet om 18.30 uur) 
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OVER ONZE HEILIGEN (32) SINT MICHAEL  29 SEPTEMBER.    

 

De parochiekerk van Berg aan de Maas is aan de Heilige Michaël 

toegewijd.  

Hij is de patroonheilige van deze parochie. Heel bijzonder omdat er weinig 

kerken in ons bisdom  toegewijd zijn aan deze aartsengel.  

In het Maasdal vind je veel vaker dat kerken werden toegewijd aan Sint 

Martinus of Sint Lambertus. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de 

kerstening van onze omgeving door missionarissen vaak vanuit het zuiden 

via de Maas tot stand kwam.  

Er zijn verhalen over de aartsengel Michael te lezen, zowel in de 

Hebreeuwse Bijbel, in het Christelijke Nieuwe Testament en in de Koran.  

Uitvoerig staat de Heilige Michael in het Nieuwe Testament beschreven als aanvoerder van de 

hemelse legers in de strijd tegen de draak en zijn engelen. We lezen het  in het Boek van de 

Openbaring (12, 7-12).          

De draak is het beeld van het kwaad. Het kwaad dat overwonnen moet worden. En Michael slaagt 

er met zijn hemelse engelen in om de draak met zijn duivelse engelen te verslaan. 

Het lijkt er wel op een open deur in te trappen als ik stel, dat ook wij in ons menselijk leven 

geconfronteerd worden met kwaad. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in het leven. 

Het dagelijkse televisiejournaal brengt het zo in onze huiskamers.  

Vaak wordt voor ons het kwaad breed uitgemeten in reportages van oorlogsgeweld, van 

bombardementen, van menselijk leed dat de ene mogendheid de andere aandoet. Kwaad dat voor 

ons, kleine mensen, moeilijk te bestrijden is. Het enige wat wij vaak wel kunnen doen is hulp 

bieden aan de slachtoffers van het kwaad. 

Maar er is ook op kleinere schaal kwaad waar we als mensen wél iets aan kunnen veranderen. Je 

hoeft er niet ver voor te reizen, maar als je in je eigen omgeving kijkt is er voldoende kwaad te 

ontdekken, waar we iets aan kunnen en moeten doen.  

Wanneer mensen al in een lang conflict met elkaar zijn en je hebt er weet van, moet het mogelijk 

zijn om een bijdrage te leveren tot verzoening en herstel van de betrekkingen.  

En ook mogen we best oog hebben voor het kwaad in onszelf. Kwaad met kwaad vergelden is 

geen fantasie maar harde werkelijkheid. ‘Ik zal het je betaald zetten…’ speelt vaker een rol in 

onze gedachten en in ons doen en laten dan we misschien zelf wel denken. Ook dat kwaad moet 

bestreden worden. 

Moge ons de heilige Michael, de grote bestrijder en overwinnaar op het kwaad, ons daarin 

steunen en tot voorbeeld zijn. Zijn overwinning op de draak van het kwaad kan ons helpen ook de 

draakjes van ons eigen kwaad op grote en kleine schaal te overwinnen.  

 

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 URMOND EN BERG 

  

We gedenken onze dierbare overledenen: 

 

Leentje Baldussu- van de Berg, echtgenote 

Angelo Baldussu, 80 jaar 

 
Moge zij rusten in Gods vrede. Amen. 

  

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas -Augstmis- 

Jrd. Annie Gerards.(ST) 

Jrd. Zef Bouts echtgenoot van Mia Bouts-

Wijnands. 

  

ZONDAG 4 SEPTEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Sef Stoffens, fam. Stoffens-Meuwissen en 

voor Jo en Jos Swillens. 
 

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

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

Janssen. 

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

Jrd. Armand de Welf en Fien de Welf - de la 

Haye. 
 

ZONDAG 11 SEPTEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Voor de ouders Heijen-Tholen. 
 

DINSDAG 13 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

 

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas. 
 

  

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Voor een” bijzondere intentie.” 

2de  collecte voor onderhoud kerk.⛪️ 

   

ZONDAG 18 SEPTEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Funs van Mulken 

  

DINSDAG 20 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

VRIJDAG 23 SEPTEMBER   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 

H. Michaël, patroonheilige 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZONDAG 25 SEPTEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Voor een bijzondere intentie.  
 

DINSDAG 27 SEPTEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 1 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas . 

   

ZONDAG 2 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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Augstmis in de kerk van Berg aan de Maas 

 

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 september zal weer de Augst-cultuurfestival in 

ons dorp plaatsvinden. Diverse activiteiten zijn georganiseerd.  Op zaterdag 

3 september zal er om 18.00 uur een dialectmis m.m.v. Ravelin in de kerk 

gehouden worden. U bent van harte welkom.  
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575 Jaar Heiligdomsvaart in Susteren 

  

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze 

zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 26 augustus 

tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering 

van de relieken van heiligen die in Susteren hebben geleefd en 

wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd. 

Eigenlijk komt het jaar uitstel mooi uit, want dit jaar is het precies 

575 jaar geleden dat voor de eerste keer sprake was van een 

heiligdomsvaart in Susteren. In 1447 wordt in schriftelijke bronnen 

vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. Net als 575 

jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer: op zondag 4 september. Er 

trekt dan een historische stoet met meer dan duizend figuranten door 

Susteren met de relieken van onder anderen Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicta en 

Cecilia.  

  

Het  weekend ervoor gaat het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ in 

première: een kleurrijk schouwspel met ruim 150 acteurs tegen de 

achtergrond van de Amelbergabasiliek. Zij beelden een kroniek uit van 

legendarische gebeurtenissen in het Maasland in de vroege 

Middeleeuwen, 

zoals de stichting van een abdij in Susteren door de heilige Willibrord en 

na een verwoesting de wederopbouw van die abdij door abdis 

Amelberga.  

  

Bekijk het hele programma van de Heiligdomsvaart Susteren op www.heiligdomsvaart.nl 

 

 

OPEN MONUMENTENDAG 11 SEPTEMBER 2022  
 

Op zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur zet de monumentale St. Martinuskerk in Stein 

haar deuren open voor bezoekers. Tussen 14.00 en 15.00 uur wordt er orgelmuziek ten gehore 

gebracht. 

Dit jaar bestaat de bijzondere gelegenheid om ook de klokkentoren te bezoeken die anders niet 

toegankelijk is. In groepjes van maximaal 5 personen kunnen tussen 13.00 en 17.00 uur de 

plafondgewelven vanaf de zolder worden bekeken en kan ook de klokkentoren onder begeleiding 

worden bezocht. De kerk is natuurlijk toegankelijk voor rolstoelen maar de toren - vanwege de 

steile trap en ladder - is alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn en alleen vanaf 15 jaar 

en ouder. 

Het bezoek aan de toren is op eigen risico.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

H. Amelberga 
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Harlindis en Relindisommegang in Maaseik 

  

Kennen we in Limburg twee belangrijke bedevaarten die om de 

zeven jaar plaatsvinden – de heiligdomsvaarten van Maastricht en 

Susteren – vlak over de grens bestaat een traditie die zich over een 

veel langere periode uitstrekt. In Maaseik wordt eens in de 

vijfentwintig jaar de Harlindis en Relindis-ommegang gehouden. 

Laat dat nu net dit jaar zijn. Op zondag 18 september worden de relieken van de heilige abdissen 

Harlindis en Relindis in een kleurrijke stoet van Maaseik naar Aldeneik gebracht en een week 

later, op zondag 25 september, weer terug van Aldeneik naar Maaseik. Iedereen die wil, mag in 

de stoet meelopen. In de week ertussen is er een uitgebreid cultureel programma. 

  

Harlindis en Relindis waren twee zussen die in de achtste eeuw leefden. Hun ouders stichtten een 

klooster in Aldeneik, aan de Belgische kant van wat nu de Grensmaas is tussen Roosteren en Ohé 

en Laak. Harlindis werd door de heilige Willibrord tot de eerste abdis gewijd. Toen zij stierf, 

werd haar zus Relindis door de heilige Bonifatius tot haar opvolger gewijd. Het klooster had niet 

alleen kerkelijke rechten maar ook wereldlijke macht en bleef bestaan tot 1571. Daarna werd de 

abdijkerk de parochiekerk van Aldeneik. 

  

www.harlindisrelindis.be 

 

 

Televisiemis vanuit Lourdes 

  

Op zondag 18 september wordt de televisiemis van KRO-NCRV uitgezonden vanuit de Grot in 

Lourdes. Dit gebeurt tijdens een Limburgse  bedevaart. Hulpbisschop Everard de Jong is 

hoofdcelebrant tijdens deze viering. Deze H. Mis wordt live op NPO 2 vanaf 10.00 uur 

uitgezonden.  

 

 
 


