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Overledenen 2021-2022    

HH. Martinus en Antonius van Padua                H. Michael Berg a/d Maas 

Urmond 

 

Hilda Vaassen - Hendrix  95 jaar 

Truus Theunissen - 

Rademakers 

89 jaar 

Sjeng Backhuis 87 jaar 

Leentje Baldussu - van de 

Berg 

80 jaar 

Lenie Thijssen - Heutmakers 92 jaar 

Margriet Delahaye - Wijnands 78 jaar 

Henri Verhaeg 55 jaar 

 

 

 
 OVER ONZE HEILIGEN…(33)  SINT FRANCISCUS, 4 oktober.  

 

Recht tegenover elkaar vind je in het atrium van de Sint Martinuskerk 

van Urmond de beelden van twee heiligen uit de Franciscaanse familie. 

Dat hoeft geen verwondering te wekken, omdat in Urmond–Oost 

jarenlang de paters Conventuelen van Sint Franciscus een klooster 

hebben bewoond en de kerk van Oost–Urmond hebben bediend. Deze 

kerk is inmiddels aan de eredienst onttrokken, maar een deel van de 

inventaris kreeg een plaats in de kerk van Oud–Urmond. Zo ook de 

beelden van Sint Antonius en Sint Franciscus. Op 13 juni vieren we het 

feest van Sint Antonius waaraan een noveen van negen dinsdagen 

voorafgaat.  

Sint Franciscus vieren we op 4 oktober.  

Franciscus werd geboren in 1181 of 1182 als zoon van een rijk koopman en kent een jeugd 

waarin het hem aan niets ontbreekt. Hij droomt ervan ridder te worden en trekt met Assisi mee 

ten strijde tegen Perusia. Assisi verliest die strijd en Franciscus komt in de gevangenis terecht. Hij 

wordt er ziek. In die periode komt hij ook tot bezinning en vraagt zich af hoe zijn leven er uit 

moet gaan zien. Een ontmoeting met een melaatse en zijn inzet om kerken in de buurt te 

herstellen brengen hem tot een andere levensinstelling. Het komt tot een breuk met zijn rijke 
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ouders en Franciscus kiest definitief voor de armen, de zwakken en verdrukten. Zijn bijnaam 

wordt: ‘Il Poverello’ , de armoedzaaier.  

Na een paar jaren van teruggetrokken leven, begint Franciscus steeds vaker te preken over zijn 

liefde voor de Schepper, voor de mensen, dieren en planten. Alle schepselen op de aarde zijn 

nodig en zijn waardevol maakt Franciscus duidelijk. En elk wezen is een kind van God en dus 

een zuster of broeder van ons. En ieder die welk schepsel dan ook zonder liefde bejegent, zal dat 

ook met zijn medemensen doen. Zo stelt Franciscus het. 

Zijn boodschap en zijn manier van leven heeft aantrekkingskracht en vrij snel komen er een 

aantal volgelingen. Franciscus richt een kloosterorde op, waar zijn volgelingen volgens zijn 

uitgangspunten leven.  

Er zijn verschillende verhalen die duidelijk maken waarom Franciscus de patroonheilige van de 

dieren is en dat op zijn naamdag Werelddierendag gevierd wordt.  

Zo wil een vroom verhaal dat een zwerm vogels een gesprek van Franciscus met zijn 

medebroeders overstemt. Ze kunnen elkaar niet meer verstaan. Franciscus trekt er de conclusie uit 

dat hij de dieren tekort heeft gedaan en hij roept hen bij elkaar. Hij gebruikt de gelegenheid om 

voor hen te preken en er op te wijzen dat de vogels een grote vrijheid van God hebben gekregen 

omdat ze kunnen vliegen. Daar mogen ze dankbaar voor zijn. De vogels blijven stil en 

onbeweeglijk in de bomen tot Sint Franciscus een kruisteken maakt en dan vliegen ze in groepen 

naar alle windstreken.  

Paus Franciscus heeft niet voor niets de naam Franciscus gekozen. Hij houdt ons voor dat wij 

zorg moeten dragen voor de schepping en zorgzaam met de aarde en het milieu om moeten gaan. 

Onze bijdrage om het milieu te beschermen – hoe klein ook –  is meer dan een druppel op een 

gloeiende plaat. Elk klein zaadje van verandering kan, wanneer het ontkiemt, een hefboom 

worden tot meer broeder- en zusterlijkheid.  

Franciscus sterft op 3 oktober 1226. Op die avond herdenken wereldwijd de volgelingen van Sint 

Franciscus zijn sterven, om de dag erna met velen zijn feestdag te vieren.  

 

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 
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KERKDEURCOLLECTE WERELDMISSIEDAG  22–23 

OKTOBER 2022  

 

Het jaar dat we nu op de kalender schrijven – 2022 – is voor 

Missio een jubileumjaar. 

Missio is de naam voor de Pauselijke Missiewerken.  

In 1622 richtte Paus Gregorius XV in Rome de Propaganda Fide 

op. Deze instelling kreeg als doelstelling het herstellen van de 

eenheid onder de christenen én de verspreiding van het geloof 

door zorg te dragen voor de missie. In de loop van de 

geschiedenis is  men altijd meegegroeid met de eisen die de tijd 

stelde.  

In 1822 werd door Pauline Jaricot in Lyon een initiatief 

genomen en zij kwam tot de oprichting van ‘Het Genootschap 

tot Voortplanting van het Geloof.’ Een deftige naam voor een goed initiatief om de missie en de 

missionarissen over de hele wereld te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Zij zette 

basisgroepen op, die regelmatig samenkwamen om te bidden en waarvan de leden ook wekelijks 

een kleine financiële bijdrage gaven voor de missie. Het initiatief kende meteen succes en 

stimuleerde ook anderen bij te dragen aan het werk van de missionarissen. 

In 1922 werden een aantal van deze bewegingen samengevoegd onder de naam ‘Pauselijke 

Missiewerken.’ 

In 2022 – dit jaar – mogen wij deze jubilea vieren. 

Hoe kunnen we dat doen?  

Misschien wel het beste op de manier waarop altijd gedacht werd áán en gewerkt werd vóór de 

Missie.  

In de allereerste plaats door in ons gebed de werkers in de Missie niet te vergeten. Denkend aan 

de missionarissen, die van hieruit trokken en denkend aan de missionarissen, die uit andere 

landen naar ons komen. We denken aan de vele jonge priesters en priesterstudenten die zich nu 

beschikbaar hebben gesteld voor de parochies in ons bisdom. 

Daarnaast kunnen we de jubilea vieren door onze bijdrage aan de kerk deurcollecte mild te laten 

zijn. Het is een manier om onze solidariteit uit te drukken met de jonge Kerken in Afrika, Azië en 

Zuid–Amerika. Laat het een echte jubileumgift zijn, voor zover de portemonnee het toelaat!   

 

J.P.Janssen, pr.ass.  

 

 

 
 

 



4 

 

 WERELDMISSIEDAG: DAG VAN 

SOLIDARITEIT 

 

Op Wereldmissiedag worden we opgeroepen om ons 

bewust te worden van onze solidariteit met de jonge 

kerken in Afrika, Azië en Latijns Amerika.  

Deze jonge kerken stralen vaak een vitaliteit uit, die 

ons deugd kan doen en waar wij zelf ook geïnspireerd 

door kunnen worden.  

Maar ook rekenen zij op onze hulp en kunnen wij hen 

steunen door onze Wereldmissiedag-kerkdeurcollecte. 

Een voorbeeld van vitaliteit vinden we in de jonge kerk van Kenia.  

Daar is de kerk heel actief in de grootste sloppenwijk van Nairobi: Kibera.  

Kibera heet vertaald: ‘jungle ‘! 

In Kibera woont 60 % van de inwoners van de wereldstad Nairobi op een oppervlakte van 6% 

van het totale grondoppervlak van de stad. Dagelijks komen er stromen mensen naar toe uit de 

dorpen, op zoek naar werk, op zoek naar een betere toekomst. Ongeveer een half miljoen mensen 

wonen hier opeengepakt. Er is maar een beperkt aantal huizen dat stroom heeft en het water moet 

bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende vaak niet te 

overzien. 

Maar dat is maar één kant van de medaille. 

Er is een grote saamhorigheid in Kibera en waar het mogelijk is, helpen de mensen elkaar. Dat 

wordt bijvoorbeeld duidelijk door datgene wat Linet doet. Zij is een alleenstaande moeder van 

drie kinderen. Naast de zorg voor hen, vangt zij ook nog zes straatkinderen op. Ooit begon die 

opvang omdat een jongen van 13, die achter haar aan liep toen zij naar huis ging, niet meer weg 

wilde gaan.  

Linet heeft geen vaste baan maar werkt als poetsvrouw, wasvrouw en soms als receptioniste. Elke 

dag ziet ze de kinderen aan de rand van de straten. Velen hebben geen schoenen aan de voeten en 

vaak dagenlang niets gegeten. 

Ze vraagt zich af wat er van deze kinderen terecht komt als zij, met het weinige dat ze heeft, niet 

kan helpen.  

Zij heeft zich aangesloten bij een kleine christelijke gemeenschap, zoals er velen zijn in de wijk. 

Mensen komen er samen om te bidden en elkaar te helpen met praktische zaken.  

In Kibera is ook zuster Mary Wambui heel actief bezig om vriendschappen te sluiten met groepen 

mensen en om microkrediet-groepen op te richten. Met een microkrediet kunnen vrouwen 

geholpen worden een klein zelfstandig inkomen te verwerven. Dat zorgt voor stabiliteit en helpt 

de verdere ontwikkeling en de bestrijding van de armoede vooruit. 

Met een steuntje in de rug, via de kerkdeurcollecte in het weekend van 22 en 23 oktober a.s. 

helpen ook wij die ontwikkeling verder. Een kwestie van solidariteit! 

 

J.P.Janssen, pr.ass. 

 



5 

 

 

 

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 van Padua, 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: 

 

Lenie Thijssen-Heutmekers, weduwe van 

Sjra Thijssen, 92 jaar 

 

 
Moge zij rusten in Gods vrede. Amen. 

  

Wij feliciteren onze dopelingen en hun 

ouders: 

Laiza-Elisa,  dochter van Veronique Venema 

en Jesper Stijnen 

 

Opdat ze mogen leven als gelukkige 

christenen. 

 
 

  

  
  

 

ZATERDAG 1 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

  

ZONDAG 2 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

DINSDAG 4 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DONDERDAG 6 OKTOBER 

18.00 uur: H. Mis met de directeuren 

bisdom Hasselt 
 

VRIJDAG 7 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

H. Wijnands-Van Mulken. 

   

 

 

ZATERDAG 8 OKTOBER 

18.00 uur: H.  Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.To Verheijen-Ubacks en Wil 

Verheijen.(ST) 

Jrd.Gerrit Strijkers echtgenoot van Corrie 

Strijkers- 

Wenmeekers. 
 

ZONDAG 9 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Jan Janssen; 

t.i.v. de overledenen Hilda Vaassen-Hendrix 

en echtgenoot Maan Vaassen; 

Kees Verhoeve en overleden familie. 
 

DINSDAG 11 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 14 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
  

ZATERDAG 15 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.Ouders Gène Mertens en Mia Mertens- 

Lemmens. 
 

ZONDAG 16 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

DINSDAG 18 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 21 OKTOBER   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 22 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Voor een “bijzondere “ intentie en uit 

dankbaarheid. 

Jos Hamers : bij gelegenheid van zijn 

verjaardag en t.i.v. Annie Hamers-Knoors. 
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ZONDAG 23 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 25 OKTOBER 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

 

 VRIJDAG 28 OKTOBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 29 OKTOBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.Bèr Beurskens en Nelly van Dongen.(ST) 
 

ZONDAG 30 OKTOBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

13.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Allerzielendienst met aansluitend 

grafzegening 

 

DINSDAG 1 NOVEMBER - Allerheiligen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 4 NOVEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

H Wijnands - Van Mulken. 

   

ZATERDAG 5 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 6 NOVEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

ouders Hendrix-Peerlings; 

voor de levende en overleden leden van 

Schutterij St Leendert. 
 

14.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas - Allerzielendienst met aansluitend 

grafzegening 

 

 

 

 
 

 

Kerkelijk Zangkoor H.Martinus  Urmond 

 

“Steeds meer kerkkoren bezwijken in deze relatief rustige coronatijd  aan de 

gevolgen van de pandemie en de vergrijzing”  stond laatst in de  krant! Ook ons 

koor, ik spreek voor het koor van Urmond, ontkomt daar niet aan.  Door het 

afnemend ledental hebben we onze repetitie ruimte verruild van de Beurstel naar de sacristie van 

de kerk.  Kleiner, goedkoper maar gezellig. Ruim 50 jaar geleden werd het koor door enkele 

enthousiaste dames, op verzoek van pastoor van Aken,  opgericht.  Jammer dat het nu zo 
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terugloopt.  Daarom…………  Dit mag toch niet verloren gaan!?  Daarom:  kunt u zingen? Zing 

met ons mee!  Welkom!! 

Wij repeteren op Donderdag van 19.15uur tot 21.15uur  o.l.v. Matty Maes (organist).  

Inlichtingen/aanmelding: mevr. B Meuwissen 4337174  , mevr. H Meulenberg  4331462   of  R. 

Verhoeve  4331361.  NOGMAALS ……  WELKOM 

Ria Verhoeve (voorz.) 

 

 

 
 

 
 


