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ADVENT. 

VIER WEKEN VOORBEREIDEN…? 

 

Kerstmis is een feest dat in alle opzichten grote aandacht krijgt. 

We maken soms al lang vooraf een planning hoe we een en ander 

willen gaan organiseren en regelen. 

Er is aandacht voor de kleding, voor kerstconcerten, voor het eten, 

voor de versiering, voor de geschenken, voor de sfeer… voor van 

alles en nog wat. 

En al weken -  soms zelfs maanden - van te voren vinden we in onze brievenbus de folders met de 

speciale gerechten, die we absoluut moeten kopen om onszelf en onze gasten te verwennen. 

Kennelijk is daar belangstelling voor, anders zouden die folders niet verschijnen. 

Waar ik me wel eens bezorgd over maak, is de vraag of de Advent zelf nog wel aandacht van ons 

krijgt. Hebben we het daar niet te druk voor gekregen? 

De Advent ligt ingeklemd tussen alle activiteiten rond Sinterklaas en alles wat we moeten 

ondernemen om Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar te vieren. Dat kan natuurlijk allemaal drukte 

geven en vraagt om een goede planning. 

Maar net zoals het nodig is om je feestelijkheden voor Kerstmis voor te bereiden en het feest 

thuis gezellig, sfeervol en hartelijk warm te maken, is de Advent nodig. 

En net zoals het nodig is om voor een lekkere maaltijd de nodige voorbereidingen te treffen, zo is 

het ook nodig om je voor te bereiden op het werkelijke gebeuren waarom wij Kerstmis vieren. 

We vieren niet het verlichte bomenfeest. 

We vieren niet het stoppen van de cadeau – express. 

We vieren niet de foute kersttruien tijd. 

Op 25 december gedenken we de geboorte van Jezus. God wordt mens. Hij komt onder ons. Hij 

wordt geboren in Bethlehem in een stal, omdat er in de herberg geen plaats was. 

Dat vraagt om een voorbereiding, zoals elke geboorte voorbereiding vraagt.. 

Als we Kerstmis vieren als gelovige mensen, bereiden we ons voor op de komst van God in ons 

midden. God wordt mens. Hij gaat ons mensen bestaan delen. 

Die voorbereiding kan bestaan uit momenten van stilte, van rust. 

Momenten om na te denken wat het voor ons gelovige leven betekent dat God mens wordt, zoals 

wij mens zijn. 

Nadenken hoe we Hem welkom laten zijn in ons eigen leven. 

Wat Hij aan het beste in ons bovenhaalt door Zijn komst. 

Wat wij moeten veranderen om inderdaad de vrede in ons midden toe te laten. 

Momenten ook van gebed. Van iets meer bidden dan anders. 

Bidden drukt het vertrouwen uit dat God daadwerkelijk zich met ons bezig houdt. 

Met ieder van ons persoonlijk. Onze namen staan in de palm van Zijn hand geschreven. 
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Bidden, voor onszelf, voor de mensen die ons dierbaar zijn, en óók voor hen met wie wij niet zo 

gemakkelijk door één deur kunnen. 

Neem de tijd om de Advent tot zijn recht te laten komen. Net zoals je Kerstmis écht wil vieren en 

voorbereidingen vraagt, is het ook nodig daadwerkelijk in de Advent stil te staan bij alles wat 

komen gaat! 

 

 J.P. Janssen, pr.ass. 

 
 

OVER ONZE HEILIGEN (35)   SINT NICOLAAS       6 december 

 

Een van de populairste heiligen in onze beleving mag je Sint Nicolaas wel 

noemen. Zeker voor kinderen heeft hij een grote aantrekkingskracht 

omdat zijn verjaardag met cadeautjes gevierd wordt.  

Over de heilige zelf wordt op zijn feestdag niet zoveel verteld. Wellicht 

nu een mogelijkheid om toch wat meer over de heilige te lezen. 

Zijn geboorte wordt omstreeks het jaar 270 gedateerd en zijn sterven op 6 

december omstreeks het jaar 342 in Myra in het huidige Turkije, waar hij 

bisschop was.  

De overlevering wil dat hij geboren werd in een rijke familie en tijdens 

zijn leven genoot hij aanzien als een geliefd persoon.  

Na zijn dood werden zijn stoffelijke resten bijgezet in een kerk, iets buiten Myra. Zijn 

heiligverklaring volgde in het jaar 550. Daardoor kwamen er ook vele bedevaarten op gang naar 

zijn grafkerk.  

Uit angst dat zijn gebeente werd vernietigd door de oprukkende islamitische Seltsjoeken brachten 

zeelieden hun patroonheilige over naar Bari in de hak van de laars, die Italië vormt. Ook daar 

kwamen de pelgrims in grote aantallen naar zijn graf. 

Zowel in de Oosterse kerken als in de kerk van het Westen staat Sint Nicolaas op de kalender van 

de heiligen.  

Rond de elfde eeuw ontstaan er tal van legenden – vrome verhalen met een kern van waarheid – 

over het leven van Sint Nicolaas.  

Zo is er een verhaal dat Sint Nicolaas een arme man hielp die drie huwbare dochters had maar 

geen geld om een bruidsschat voor hen beschikbaar te hebben. Dat zou betekenen dat de meisjes 

niet konden trouwen en dat het niet onmogelijk was dat zij daardoor een slavenbestaan zouden 

moeten leiden. Sint Nicolaas hoorde dit en gooide drie zakjes met goudstukken door een geopend 

venster naar binnen. Hun toekomst was daarmee verzekerd. Nog altijd vinden we bij de 

Sinterklaasartikelen zakjes met chocolade gouden munten en het strooien hoort ook nog altijd bij 

de komst van Sinterklaas.  

Een andere legende vertelt hoe drie theologiestudenten in Duitsland op reis onderdak vinden in 

een herberg. Het loopt niet zo goed met hen af. De herbergier vermoordt hen en verbergt het vlees 

in een vat met pekel. Het toeval wil dat ook Sint NIcolaas op een reis in dezelfde herberg 

overnacht en in een droom de eerdere gebeurtenis voor zich ziet. Hij ontbiedt de herbergier en die 
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biecht alles op. Sint Nicolaas bad tot God, waarna de studenten weer tot leven kwamen. In 

Frankrijk wordt dezelfde legende verteld, maar zijn de slachtoffers kinderen, die door een slager 

van het leven werden beroofd. Sint Nicolaas verschijnt en bidt tot God. De kinderen worden weer 

tot leven gewekt en door de heilige aan hun ouders teruggegeven.  

Sinterklaas is boven alles inderdaad een kindervriend. 

Bij de viering van de verjaardag van Sint Nicolaas gaat het eigenlijk niet om de grootte en de 

hoeveelheid van de geschenken, maar juist om de intentie waarmee ze geschonken worden. 

Het gaat om de maat van de liefde en de aandacht voor elkaar !  

 

J.P.Janssen, pr.ass.  

 

 

 

Gezongen vespers in de adventstijd 

De vespers, ook wel kerkelijk avondgebed genoemd, behoren tot de getijden van onze RK Kerk. 

Ze worden gebeden tussen 17.00 en 18.00 uur. Daarom wil ik jullie uitnodigen om vier zondagen 

voorafgaand aan het hoogfeest van Kerstmis deze vespers te zingen in de St. Martinuskerk te 

Stein, om ons ook innerlijk en geestelijk voor te bereiden op de geboorte van de Heer. Iedere 

zondag beginnen we om 17.00 uur. 
 

Pastoor Schwillens 

 

 
H. Vormsel: 

 

Op vrijdag 16 december zullen de volgende kinderen het 

sacrament van het H. Vormsel gaan ontvangen:  

 

Lena Alberti, Bram Arends, Leanne Bouts, Kiara Bouts, Lisa 

Eijkenboom, Yoey Lemmens, Kyara Martens, Charlotte 

Peerebooms, Shania Pfeifer en Damian Verleng 

 

 

 

 

 

 

Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 
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-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 

 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

  

We gedenken onze dierbaren overledenen: 

Truus Kitzen-Rutjens, echtgenote van Wim 

Kitzen, 76 jaar; 

Jo D’Elfant, echtgenoot van Wilhelmien 

Moreaux, 83 jaar.  
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

  

 

 

 

 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun 

ouders: 

Zian, zoon van Mirna Munsters en Marvin 

Gelissen; 

Pepijn, zoon van Janneke Lenssen en Max 

Willems; 

Julia, dochter van Michèle Zweipfennig en 

Laurys Stein. 

 

Opdat ze mogen leven als 

gelukkige christenen. 
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ZATERDAG 3 DECEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd. Lei Vraets en Anna Heffels.(ST) 

Jrd. Zus Vraets-Birken. 

Gerrit Wijnands voor zijn verjaardag. 
 

ZONDAG 4 DECEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Funs van Mulken en overleden familieleden. 
 

DINSDAG 6 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

VRIJDAG 9 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

1ste jrd.Jan Scheepers echtgenoot van 

Catharine 

Scheepers-Meeks en t.i.v. overleden 

familieleden en 

in het bijzonder kleinkind JIM Scheepers. 
 

ZATERDAG 10 DECEMBER  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.Jo Wagemans echtgenoot van Corrie 

Wagemans- Ploem en 

overleden familieleden. 

 

ZONDAG 11 DECEMBER  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1ste jrd Henri Verhaeg; 

jrd Remie Wauben; 

jrd Wil Michiels; 

Lenie Thijssen-Heutmekers vanwege 

verjaardag; 

Hub Meulenberg. 
 

DINSDAG 13 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 16 DECEMBER 

H. Vormsel 

19. 00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

 

 

ZATERDAG 17 DECEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Voor een bijzondere intentie. 

2de Collecte voor onderhoud kerk⛪️ 

 

ZONDAG 18 DECEMBER  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

jrd Jean Dreesen t.v. Ron Dreesen; 

jrd Mathieu Wijnands en Elisabeth Bovens 

en zonen Gerrit en Michel; 

Hub en Alies Hendrix. 
 

DINSDAG 20 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 23 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZATERDAG 24 DECEMBER  - 

kerstavond 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas - 

Ouders Lei Crijns en Fien Crijns-Schmeitz. 

Ouders Zef Wenmekers en Mia Wenmekers-

Claessen. 

Hoebie Pörteners echtgenoot van Gerda 

Pörteners-Knoors. 

Math Jutten echtgenoot van Gertie  Jutten-

Gelissen. 

Ouders Jos Hamers-en Annie Hamers-

Knoors. 

Ouders Wiel Mevis en Anna Mevis- Ritzen 

en  

dochter Fientje; 

Ouders Gijs van Bremen en Coba Govers;  

Chelsey Franken. 

Voor levende en overleden leden van  

Senior Vereniging de “ Oude Garde”. 
 

20.00 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Nachtmis 

jrd ouders Meuwissen-Spee, dochter Jo, 

schoonzoon Sef en kleinzoon Jos; 

overleden ouders Wauben-Demandt; 

overleden ouders Salden-Strijkers en 

overleden familieleden; 
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Peter Arends en overleden familieleden; 

Jan Coolen en overleden familieleden; 

Kees Verhoeve en overleden familie; 

Hub Meulenberg; 

overleden ouders Smeets-Wessels en zonen 

Pierre en Gerard; overleden ouders Lotz-

Dotz en overleden ouders van de Berg-

Smeets en dochter Leentje Baldussu- van de 

Berg. 
 

ZONDAG 25 DECEMBER -  1e Kerstdag - 

m.m.v. Harmonie 

09.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Zeswekendienst Jo D’ Elfant. 

Jrd.Harrie Wagemans echtgenoot van Fien 

Wagemans-Bongers en 

t.i.v. Ouders Wagemans-Wenmakers ( St ) 

Harrie Heuts en zoon Richard. 

 

Aansluitend t/m 15.00 uur vindt de 

bezichtiging van de kerststal plaats.  
 

MAANDAG 26 DECEMBER - 2e 

Kerstdag - m.m.v. Fanfare St. Martinus 

Urmond 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Nic en José Muris-Wijnands; 

Jrd voor Claartje Visser - van Daal; 

Piet Janssen en overleden familieleden; 

t.i.v. Lenie Thijssen-Heutmekers en tevens 

voor echtgenoot Sjra Thijssen; 
 

DINSDAG 27 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 30 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 31 DECEMBER - 

oudejaarsdag 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 1 JANUARI 2023:   

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 3 JANUARI:   

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

  

VRIJDAG 6 JANUARI:  - driekoningen 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

H Wagemans-Van Mulken. 

   

ZATERDAG 7 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

  

ZONDAG 8  JANUARI: Geen H. Mis in 

de H. Martinuskerk te Urmond 

  

 

 

 

 

 

Gezongen vespers in de adventstijd 
 

De vespers, ook wel kerkelijk avondgebed genoemd, behoren tot de getijden 

van onze RK Kerk. Ze worden gebeden tussen 17.00 en 18.00 uur. Daarom wil 

ik jullie uitnodigen om vier zondagen voorafgaand aan het hoogfeest van 

Kerstmis deze vespers te zingen in de St. Martinuskerk te Stein, om ons ook 

innerlijk en geestelijk voor te bereiden op de geboorte van de Heer. Iedere 

zondag beginnen we om 17.00 uur. 
 

Pastoor Schwillens 
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MEE  OP BEDEVAART NAAR LOURDES GAAN ? 

 

Voor velen is het een wens om eens een bedevaart naar Lourdes te maken. 

Uit onze samenwerkende parochies zijn er velen die daadwerkelijk dit 

verlangen in daden hebben omgezet. En iedereen komt enthousiast terug na 

zo’n enerverende ervaring. 

Misschien dat u denkt: ‘ Dat zou ik ook wel willen…’ 

Samen met het Huis voor de Pelgrim kunnen we een bedevaart naar Lourdes maken van 

donderdag 21 september tot en met 26 september 2023. De mogelijkheid bestaat met de bus naar 

Lourdes te reizen of te kiezen voor een vliegreis. 

Pastoor J. P. Janssen zal op deze bedevaart ook meegaan als pelgrim. 

Binnenkort komt de reisbrochure van het Huis voor de Pelgrim uit. Wanneer u belangstelling 

heeft om die brochure te ontvangen of wanneer u mee wil gaan op bedevaart, laat dat dan even 

weten aan past. Janssen, tel. 4331200. 

Misschien lijkt het nog wat vroeg, maar de tijd gaat snel. 

En het helpt ook om wat langere tijd te kunnen sparen voor zo ‘n bedevaart.  
 

 
Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2023. 
 
Op zondag 8 januari na de H. Mis van 9.30 uur in de kerk 
van Nieuwdorp vindt aansluitend de nieuwjaarsreceptie 

van ons parochiecluster plaats.  
Daarna is er een samenkomst gepland en kunnen we elkaar een gelukkig en 
voorspoedig 2023 wensen. 
De H. Missen van Urmond en van Oud-Stein vervallen op deze zondag. Ook de H. Mis 
van Nieuwdorp van zaterdag 7 januari vervalt. 
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