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OOK DIT JAAR WEER: AANDACHT VOOR DE 

VASTENACTIE!  

 

Het is gebruikelijk dat we in de Vastentijd aandacht besteden aan de 

mensen in de Derde Wereld die onze hulp nodig hebben. 

Ook dit jaar weer zullen we aan de Vastenactie meedoen in onze 

samenwerkende parochies van het parochiecluster Stein – Urmond – 

Berg aan de Maas. In het parochieblad van maart 2023 treft u het 

bekende spaarzakje van de Vastenactie aan. Een uitnodiging om mee te doen. 

Dit jaar richt de Vastenactie zich op de mensen op de vlucht:  De mensen die huis en haard 

moesten verlaten omwille van hun eigen veiligheid.   

Misschien op de vlucht voor natuurrampen, of voor geweld en onderdrukking, of omdat hun land 

werd afgenomen, of vanwege oorlog. Er zijn verschillende redenen waarom mensen op de vlucht 

slaan. 

Wel is duidelijk dat ze zonder hulp geen kans hebben ergens een nieuw en veilig bestaan op te 

bouwen.  

Wereldwijd waren er eind 2021 89 miljoen mensen op de vlucht.  

Door de oorlog in Oekraïne raakten nog eens miljoenen op drift.  

In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig 

heenkomen elders.  

In de komende nummers van onze parochiebladen zullen we nader ingaan op de 

vluchtelingenproblematiek.  

Op het programma van de Vastenactie in onze parochies staat ook de Vastenactie-maaltijd  weer. 

In welke vorm we dat dit jaar gaan doen is nog niet helemaal duidelijk.  

Tot de Vastenactie in 2019 was het gebruikelijk samen te komen om te eten.  

In 2020 konden we vanwege corona niet samenkomen en geen vervangende actie ondernemen. 

We hebben het samenkomen toen gemist.  

Omdat we begrepen dat uiteindelijk juist de armsten, die door de Vastenactie geholpen worden, 

er onder lijden als wij niets ondernemen, hebben we in 2021 en 2022 de inmiddels bekende 

Vastenactie-soep aan huis bezorgd.  

Over de vorm van 2023 zijn we nog aan het nadenken. We houden u op de hoogte! 

 

J.P. Janssen, pr.ass.  

 

 

 

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 4 februari t/m zondag 5 maart 2023 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 21 februari 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 
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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. 

  

Wanneer en waar kunt u het brengen? 

- In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 1 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 1 april vóór of na de H. Mis op zaterdagavond van 19.15 

uur. 

- In de parochiekerk van Stein t/m 2 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 2 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 29 maart op maandag, 

woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
 

 
 

SPECIALE DAGEN IN FEBRUARI 

 

Aan het begin van de maand februari staan twee kerkelijke feestdagen op de kalender die verband 

houden met elkaar. Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, gedenken we dat Jezus, als 

eerstgeborene werd opgedragen aan God in de tempel in Jeruzalem. In de Joodse traditie werd het 

kind als het ware ‘vrij gekocht’. 

Uit dankbaarheid werd dan een offer gebracht. Door de rijke mensen werd een schaap geofferd, 

voor de arme was een koppel tortels of jonge duiven voldoende. Daarnaast 

was het nodig voor de moeder van de boreling om een zuiveringsoffer te 

brengen. In de katholieke traditie wordt het feest voorafgegaan door een 

zegening van kaarsen en een processie met deze gezegende kaarsen. Deze 

processie staat als symbool voor de opgang van Maria en Joseph met hun 

eerstgeborene, – Jezus – , naar de Tempel van God. In de tempel ontmoeten 

zij de grijsaard Simeon, die een profetie uitspreekt over het Kind en over 

Maria, de moeder van het kind.  
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Die profetie vinden we terug in het Lukas - evangelie en die tekst klinkt die dag ook in de H. Mis. 

De gewijde kaarsen worden gebruikt op 3 februari, de feestdag van de Heilige Blasius. Deze 

heilige wordt aangeroepen als beschermheilige tegen keelziekten en ander kwaad. De priester 

zegent degenen, die de Blasiuszegen willen ontvangen door de gekruiste kaarsen rond de hals van 

degene, die gezegend wil worden te houden en de tekst klinkt: ‘Moge op voorspraak van de 

Heilige Blasius, God U behoeden voor keelziekten en alle ander kwaad. In de naam van de Vader 

en de Zoon en de Heilige Geest.’ De heilige Blasius dankt zijn taak als beschermheilige aan de 

overlevering, die vertelt dat hij door in te grijpen een kind heeft gered van de verstikkingsdood. 

Het kind had zich verslikt in een visgraat en door het verwijderen van deze visgraat door Blasius 

werd het leven van het kind gered.  

In het weekend van 4 en 5 februari wordt in de kerken van Berg a/d Maas en 

Urmond na de H. Mis de Blasiuszegen gegeven.  

  

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

 
 
BIJEENKOMST VOOR BELANGSTELLENDEN LOURDES - BEDEVAART 

 

Een aantal parochianen heeft te kennen gegeven mee op bedevaart naar Lourdes te willen gaan 

van 21 tot en met 26 september 2023.  Pastoor Janssen zal ook aan deze zesdaagse bedevaart 

deelnemen.  

Voor alle belangstellenden wordt een bijeenkomst gehouden op woensdag 1 maart a.s. om 20.00 

uur  in het parochiekantoor de Halstraat 36, Stein.  

Op deze avond zal informatie gegeven worden over deze bedevaart en is er ook de mogelijkheid 

om zich in te schrijven. 

Deze inschrijvingen zullen verwerkt worden op het kantoor van het Huis voor de Pelgrim in 

Maastricht. Voor ons parochiecluster zijn voor deze bedevaart een aantal plaatsen gereserveerd. 

Het spreekt voor zich dat we die reservering willen gebruiken en daarom ook de reis formulieren 

invullen op woensdag 1 maart a.s.  

Het is ook mogelijk te kiezen voor een busreis in dezelfde tijd. De busreis is enkele dagen langer 

en duurt van 19 – 27 september. Deze reis doet op de heenweg Lisieux (H. Theresia) aan en de 

terugreis is er een bezoek aan Nevers (H. Bernadette).   

Voor verdere informatie kunt u terecht bij mevr. Anita Cremers – Daemen, tel. 

4337105  of pastoor Janssen, tel. 4331200;  

Voor deelnemers en belangstellenden: Wees welkom op 1 maart !  
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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 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: 

Giel Penders, echtgenoot van Tilla Penders-

Heffels, 98 jaar 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun 

ouders: 

Viënna, dochter van Fiona Rademaker en Ivo 

Rouwette 

Opdat ze mag leven als gelukkige christen. 

 

ZATERDAG 4 FEBRUARI:  

18.00 uur:  H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 5  FEBRUARI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Jrd Piet Vaasen. 

 

DINSDAG 7 FEBRUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 10 FEBRUARI:   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

  

ZATERDAG 11 FEBRUARI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

 

ZONDAG 12 FEBRUARI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Tillie Wauben-Demandt; 

Piet Janssen vanwege verjaardag; 

Pater Martinus Gelissen. 

 

DINSDAG 14 FEBRUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 17 FEBRUARI: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

 

 

 

 

 

ZATERDAG 18 FEBRUARI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Zwd Giel Penders. 

2de collecte voor onderhoud kerk. 

 

ZONDAG 19 FEBRUARI:  

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond    

  

DINSDAG 21 FEBRUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

WOENSDAG 22 FEBRUARI:- 

aswoensdag 

19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd. Wiel Mevis. 

 

VRIJDAG 24 FEBRUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

       

ZATERDAG 25 FEBRUARI: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Ouders Jeng Wenmaekers en Mieke 

Wenmaekers-Strijkers. 

 

ZONDAG 26 FEBRUARI: 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Piet Janssen; 

Pater Martinus Gelissen. 

 

DINSDAG 28 FEBRUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 3 MAART: 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

H Wijnands -Van Mulken. 

 

ZATERDAG 4 MAART: 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

 

ZONDAG 5 MAART 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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De digitale 40-dagen retraite 2023 van de jezuïeten 

 

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-dagen retraite in 2023. 

De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en eindigt met Pasen. Het is de achttiende 

digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn 

geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar. 

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

• “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk 

leven.” 

• “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te 

houden.” 

• “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 

• “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een 

klein moment van aandacht en bezinning.” 

Hoe deelnemen?  

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, 

meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 

40-dagentijd en het Paasfeest intenser te beleven. 

Een productie van ignatiaansbidden.org 

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-

dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 

jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

 

Marina van Rossum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je moet het maar weten 

Waarom Aswoensdag zo heet 

 

Bij Aswoensdag denkt iedereen direct aan het halen van het Askruisje. Toch is dat niet de eerste 

reden, waarom deze dag Aswoensdag heet. De naam gaat terug op de veel oudere praktijk van de 

openbare boete in vroeger eeuwen. Zij die zeer zware zonden hadden begaan, meldden zich bij de 

bisschop en kregen aan het begin van de vasten een boetekleed aan en werden met as bestrooid. 

Daarna volgde een ritueel waarbij de boetelingen uit de vierende geloofsgemeenschap 

weggestuurd werden. 

 

Het dragen van het boetekleed en het bestrooien met as waren al bekend in de tijd van het Oude 

Testament. Een uitdrukking als ‘in zak en as zitten’ komt rechtstreeks uit de Bijbel. Ook in het 

heidendom kwamen dergelijke asrituelen voor als teken van droefheid, vergankelijkheid, boete en 
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bekering. As heeft een zuiverende werking. Het wordt van oudsher gezien als een materiaal om 

mee te reinigen, in letterlijke en figuurlijke zin. 

 

In de 10e eeuw gingen gelovigen die zich bewust waren van hun eigen fouten, zichzelf ook met as 

bestrooien uit solidariteit met de uitgestotenen, zonder zelf uitgestoten te zijn. In loop van de 11e 

eeuw verdween de openbare boete en werd de praktijk van asoplegging een gebruik voor alle 

gelovigen. In 1091 bepaalde paus Urbanus II dat met Aswoensdag iedere gelovige as opgelegd 

moest krijgen. Bij de mannen werd de as op het hoofd gestrooid en de vrouwen kregen ook toen 

al een askruisje op het voorhoofd. 

 

Bisdom Roermond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim 55.000 prentjes Benedictus XVI verspreid 

 

Er is grote belangstelling voor het bidprentje van de onlangs overleden paus 

Benedictus XVI dat het bisdom Roermond heeft uitgebracht. Afgelopen 

week zijn er maar liefst 55.000 bidprentjes verspreid. De prentjes zijn nog 

te bestellen. 

Vlak na het overlijden van de emeritus-paus maakte het bisdom bekend een 

gedachtenisprentje uit te geven. Vanuit heel Nederland en Vlaanderen bleek 

er belangstelling te zijn. Buiten Limburg wordt het bidprentje ook in bijna 

alle andere Nederlandse bisdommen verspreid. De eerste exemplaren van 

het gedachtenisprentje werden uitgereikt tijdens de requiemmis voor de 

overleden paus op woensdag 4 januari in de kathedraal in Roermond. De 

eerste oplage was diezelfde middag al op. Op dat moment waren er al 55.000 nieuwe 

exemplaren besteld voor verspreiding door het land. Belangstellenden kunnen – zolang de 

voorraad strekt – het prentje ook bij het bisdom bestellen. Het wordt gratis toegestuurd, met een 

verzoek om een vrijwillige bijdrage in de kosten. 

Ook wij hebben de bidprentjes van het bisdom ontvangen en zijn in onze kerken aanwezig. 
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