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Wat is de toekomst van mijn parochiekerk? 

 

Dit is een interessante vraag. De gemeente 

Stein heeft een onderzoeksbureau 

ingeschakeld, om te kijken, indien de kerk aan 

de eredienst onttrokken wordt, welke 

mogelijkheden er zijn en hoe de 

kerkgebouwen een mogelijke nieuwe functie 

kunnen krijgen. Op donderdag 20 april en 

maandag 24 april willen Giulia Lana  en Rick  

van Meel van de RO-Groep verder  uit een zetten over de situatie van de  kerk van Berg a/d Maas 

en Urmond.  

We willen u uitnodigen om naar deze bijeenkomst te komen. 

Berg a/d Maas 20 april 2023 om 17.30 uur in de kerk 

Urmond 24 april 2023 om 17.30 uur in de kerk 

 

 

OVER ONZE HEILIGEN...(39) SINT MARCUS, 25 april 

 

Uit mijn tijd als misdienaar, lang, lang geleden, herinner ik me dat in onze 

parochie op 25 april de Sint Marcusprocessie werd gehouden. Deze processie, 

die door de velden trok, was net zoals de Kruisprocessies een smeekbede om 

zegen te vragen voor de vruchten van het veld. 

Het was dan vroeg in de morgen en soms waren gewassen op het veld 

beschermd tegen de nachtvorst. Natuurlijk zorgden de boeren en de tuinders 

met vakmanschap voor de gewassen, maar ze waren zich er ook van bewust dat 

ze naast hun eigen inzet ook de hulp van ‘Boven’ nodig hadden. Tijdens de 

processie werd de litanie van alle Heiligen gebeden of gezongen om de 

voorspraak in te roepen om de gewenste groei en bloei te bevorderen. 

Bij de liturgie hervorming in 1969, – na het Tweede Vaticaans Concilie –, verdween de 

processie van de kerkelijke kalender. Maar dat is natuurlijk geen reden om niet te bidden voor een 

goede oogst ! Dat is en blijft nodig. 

Het feest van Sint Marcus op 25 april bleef gehandhaafd. 

Sint Marcus is een van de vier evangelisten. Hij heeft het verhaal over Jezus opgetekend en 

daarbij gebruik gemaakt, – niet alleen van zijn eigen herinneringen – , maar ook geput uit de 
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bronnen die Sint Petrus beschikbaar had. Marcus wordt wel eens beschouwd als de secretaris van 

Petrus. 

Het evangelie volgens Sint Marcus kan men zien als het oudste van de vier evangeliën. Het is wat 

omvang betreft de kortste tekst. 

De kern van het evangelie volgens Marcus is de boodschap dat Jezus de Zoon van God is. 

Vanuit die zending doet Jezus Zijn werk in de wereld. Daar legt Marcus de nadruk op. 

Sint Marcus wordt beschouwd als de stichter van de kerk van Alexandrië. Dara heeft hij het 

evangelie verkondigd. De stad Alexandrië lag aan de monding van de Nijl in het noorden van 

Egypte. Hij werd in 43 de eerste bisschop van de Koptische Christenen. Marcus stierf de 

marteldood in 68. Zijn lichaam werd begraven en de overlevering wil dat zijn stoffelijke resten in 

818 door zeerovers uit Venetië werden geroofd en naar die stad overgebracht. Er wordt verteld 

dat zijn stoffelijke resten op het schip bewaard werden onder stapels varkensvlees. De reden 

daarvan was, dat men ervan overtuigd was dat moslims daar niet zouden zoeken! 

Ter ere van de heilige werd in Venetië de nu beroemde basiliek gebouwd en het plein erbij San 

Marco gedoopt. 

25 april is de naamdag van al degenen die Marcus, Marc of Mark heten. Proficiat ! 

Het voordeel van die naam is het feit dat je nooit de naam hoeft te spellen. Alleen maar aan te 

geven of met met een “c” of met een “k” is. 

J.P. Janssen, pr. ass. 

 

 

Dodenherdenking in Urmond 

 

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit 

zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook mensen uit 

ons dorp hebben zich in ons land of elders ingezet voor de vrijheid en om de vrede te waarborgen. 

Daarom willen wij hen herdenken tijdens de H. Mis, die op zondag 7 mei om 9.30 uur in de 

Martinuskerk gehouden wordt  

 

Dit zijn de namen van de oorlogsslachtoffers:  

Peter Johannes Hubertus Breuls (26 jaar), soldaat  

Arnoldus Hubertus Alphonsus Leers (20 jaar), soldaat  

Johannes Mathijs Lambert Tholen (27 jaar), verzet  

Bart van Boxtel (29 jaar), soldaat KL Vredesmacht Afghanistan  

 
 

Aansluitend aan de herdenkingsdienst zullen we naar de graven bij de Terpkerk gaan. Daar 

worden  de volksliederen en de Last Post ten gehore gebracht, waarna bloemstukken op de graven 

geplaatst worden en de graven gezegend. U bent van harte welkom…. 

Ook willen we alle inwoners van Urmond oproepen om de Nederlandse of Urmondse vlag te 

hijsen als een eerbetoon aan hen die ons ontvallen zijn.                                      Pastoor Schwillens 
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Update gezondheid bisschop Harrie Smeets 

 

De chemokuren waarmee bisschop Harrie Smeets van Roermond 

afgelopen anderhalf jaar aan een hersentumor werd behandeld, 

zijn gestopt. Hoewel de groei van de eerste tumor geruime tijd 

geremd kon worden, heeft zich inmiddels een kleinere tweede 

tumor ontwikkeld. Deze bleek ondanks een aantal bestralingen 

niet meer zonder risico’s behandelbaar. Begin januari hebben de 

artsen daarom in overleg met de bisschop moeten beslissen om 

de resterende twee chemokuren stop te zetten. 

Mgr. Smeets is dankbaar voor het gebed en de vele andere blijken van steun die hij sinds het 

begin van zijn ziekte heeft mogen ontvangen. Hij roept iedereen op om in hun gebeden ook alle 

andere zieken te blijven gedenken. 

Bisdom Roermond, Nieuwsbrief 3 maart 2023 

 

 
 

Roepingenzondag 

  

Op de 4e Zondag van Pasen viert de Kerk ‘Roepingenzondag’. Dat is dit 

jaar in het weekeinde van 29 en 30 april. In alle katholieke kerken over de 

hele wereld wordt dan gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het 

diaconaat en religieuze leven. Op de middag van Roepingenzondag is er 

om 16.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een speciale 

vesperviering waaraan ook de seminaristen en enkele religieuzen uit ons 

bisdom deelnemen. Iedereen is van harte welkom.  

 

  

Priester worden. Waarom niet? 

  

Jaren geleden werd er in Duitsland campagne gevoerd met de slogan: ‘Als je harten van mensen wilt 

raken, kun je chirurg worden…. of priester’. Dat was spits gevonden en het geldt nog steeds. In een 

wereld waarin er veel aandacht is voor de buitenkant en voor allerlei zakelijke en materialistische 

aspecten van het leven, is er een groeiende behoefte aan mensen die zich om de binnenkant bekommeren, 

aan mensen die anderen weten te raken. Dat is precies wat priesters en diakens proberen te doen: mensen 

raken met de boodschap die Jezus in het evangelie heeft gegeven. Iets voor jou? Waarom niet? Kom eens 

praten. Bel rector Lambert Hendriks 045-5466810 of stuur een mail rector@rolduc.nl. Meer info vind je 

op www.rolduc.nl  

Bisdom Roermond 
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Nationale bedevaart naar Rome in jubeljaar 2025 

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als Pelgrims van hoop 

naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van 

Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven 

bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie tussen 

26 april tot en met 4 mei 2025 wordt daarvoor een Nationale 

Bedevaart georganiseerd naar Rome. 

De voorbereidingen voor deze bedevaart zijn inmiddels in gang gezet. De organisatie is door de 

bisschoppen toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, waarin alle Nederlandse 

bisdommen vertegenwoordigd zijn. In aanloop naar het Jubeljaar werkt het Platform de 

organisatie van deze bijzondere bedevaart verder uit. Nadere details worden later bekend 

gemaakt, maar het is voor belangstellenden goed om nu vast de meivakantie van 2025 in de 

agenda vrij te houden. 

Jubeljaar 2025 

Het thema voor het Jubeljaar 2025 is Pelgrims van hoop. Een jubeljaar wordt in de Katholieke 

Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubeljaar vond dan ook plaats in het jaar 

2000, toen de wereld en de katholieke Kerk zich voorbereidden om het nieuwe millennium in te 

gaan. 

Paus Franciscus noemt “het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en 

sociale betekenis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het 

eerste Heilige Jaar plaatsvond “Gods heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als 

een speciale gave van genade, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder 

door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God.” 

In de Kerk is een Jubeljaar, of Heilig Jaar, een belangrijke religieuze gebeurtenis. Een Jubeljaar 

is “gewoon” als het na de gebruikelijke periode van 25 jaar valt, en “buitengewoon” wanneer 

het wordt afgekondigd voor een buitengewone gebeurtenis. In 2015 riep paus Franciscus 

bijvoorbeeld een Buitengewoon Heilig Jaar van Barmhartigheid uit. 
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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 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

Wiel Janssen (73 jaar), echtgenoot van Annie 

Janssen-Luijten 

 

Moge hij rusten in Gods vrede.  

 

  

 

 

 

ZATERDAG 1  APRIL 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 2 APRIL - Palmzondag  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

presentatiemis 1e heilige 

Communie 

Jrd Hub Hendrix en Mia 

Hendrix-Cosemans. 
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DINSDAG 4 APRIL 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond  

 

DONDERDAG 6 APRIL - Witte 

Donderdag 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

 
 

VRIJDAG 7 APRIL - Goede Vrijdag  

15.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas Kruisweg 

 
 

19.00 uur: H. Martinuskerk Stein 

Herdenkingsdienst van het lijden en sterven 

 

ZATERDAG 8 APRIL - Paaswake  

19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jo D’Elfant, echtgenoot van Wilhelmina 

D’Elfant-Moreau. 

H. Wijnands-Van Mulken. 

 

 
ZONDAG 9 APRIL - 1e Paasdag  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Zwd Bertha Demandt-Maessen; 

Jrd ouders Meulenberg-Worms en overleden  

familieleden; 

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

Thijssen; 

Truus Kitzen-Rutjens; 

Jan Janssen; 

Gerard Segers en overleden familieleden. 

 

MAANDAG 10 APRIL - 2e Paasdag 

11.00 uur: H. Michaëlskerk Berg aan de 

Maas 

 

DINSDAG 11 APRIL 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 14 APRIL   

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

 ZATERDAG 15 APRIL 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

1ste Jrd Jos Hamers en t.i.v. Annie Hamers-

Knoors; 

Jrd Piet Meersmans en t.i.v.ouders 

Meermans-Muirs  

en dochter Mia. 

2de Collecte voor onderhoud kerk. 

 

ZONDAG 16 APRIL - Beloken Pasen 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond  

Jrd Peter Ahrens; 

Jrd Mirjam Smeets-In het panhuis; 

4de jrd Rie Mennen-Crauwels. 

 

DINSDAG 18 APRIL 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond   

 

VRIJDAG 21 APRIL  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

  

ZATERDAG 22 APRIL 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd ouders Betsie Peerebooms-Wenmakers 

en  

Hub Peerebooms; 

Jrd Roger Strijkers, echtgenoot van Miriam 

Strijkers-Peerebooms. 

 

ZONDAG 23 APRIL:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
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DINSDAG 25 APRIL 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond  

 

VRIJDAG 28 APRIL  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 29 APRIL 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd ouders Jet Snijders-Nelissen en Michel 

Snijders (St); 

Jrd ouders Gertrude Alberts-Willems en 

Harrie Alberts (St); 

Jrd ouders Tiny Jeurisssen-Claessens en 

Huub Jeurissen(St). 

 

ZONDAG 30 APRIL:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

 

 

DINSDAG 2 MEI 

18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Antoniusnoveen 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond  

 

VRIJDAG 5 MEI  - Nationale 

Bevrijdingsdag 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

H. Wijnands-Van Mulken. 

 

ZATERDAG 6 MEI - Dodenherdenking 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

“Voor de gesneuvelde en overleden 

militairen van 1-2-37 RI”; 

Jrd Leo Vaessen; 

Lei Hoffmans en t.i.v. Bella Hoffmans-

Heutmekers. 

 

ZONDAG 7 MEI - Dodenherdenking 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Gerrit en Lenie Meulenberg-Smits. 
 

 

 

 

Iedere zondag is er een uitzending van 

Kerk en Samenleving bij Bie Os Mijn 

Streekomroep tussen 08.00 en 10.00 uur. 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een 

H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de 

kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - 

Sittard/Geleen - Beek).  
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