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Parochieblad voor de parochies: 

H. Michaël-Berg aan de Maas 

H. Martinus-Urmond 

St. Antonius-Urmond 

 

4 februari t/m 5 maart 2017 

 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 21 februari  

 

Redactie: els.habets@gmail.com 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

 

 

 

HET GEBED,  DAT DE HEER ONS LEERDE (6) 
Geef ons heden ons dagelijks brood… 
De meesten van ons weten niet écht wat honger is. 
We kunnen wel eens trek hebben, behoefte om te eten omdat de maag knort, maar écht honger is 

anders. Dat gaat veel dieper. Echte honger zie je in de ogen van het kind uit de Derde Wereld, dat 

te weinig voedsel krijgt. Een kind dat geen voedsel krijgt, domweg, omdat het er niet is. Die ogen 

kijken je vragend, bijna smekend aan: “Geef me toch wat te eten…” Eten heeft met leven te 

maken. Zonder eten kun je niet in leven blijven. 
Daarom is het ook goed te bidden en te danken, dat je dagelijks voedsel tot je mag nemen. Dat je 

naar de winkel kunt gaan om eten te kunnen kopen. Het lijkt heel vanzelfsprekend. 
Maar we leven ook in een tijd waarin die vanzelfsprekendheid er niet voor iedereen is. Soms 

moeten gezinnen naar de Voedselbank omdat, - wat er van  hun inkomen overblijft -, te weinig is 

om ook nog eten te kopen. Ze krijgen de eindjes niet aan mekaar geknoopt, door welke 

omstandigheden dan ook. Dan kom je tekort om eten te kopen. 
Wanneer je daar over nadenkt, verdwijnt de vanzelfsprekendheid van het dagelijks kunnen eten. 

Het is niet “gewoon” dat er dagelijks voedsel voor ons is. 
En juist omdat het niet gewoon is, mogen we ook bidden voor dat dagelijkse eten. Niet alleen 

omdat we naar de winkel kunnen gaan om het te kopen, ook om te bedanken dat het voor ons op 

tafel staat. Dat het voor ons gereed gemaakt is. 
Daar is moeite voor gedaan. Daar is aandacht aanbesteed. 
Ook dat nemen we in onze gedachten mee bij die bede:  
“Geef ons heden ons dagelijks brood…”          
                                                                                      J.P.Janssen, ass.  
 
Afscheid van pastoor Bronneberg:  
De bisschop van Roermond heeft pastoor Bronneberg benoemd tot pastoor van Gulpen en Wijlre 

en tevens tot deken van het dekenaat Gulpen. Deze benoeming gaat per 1 maart a.s. in. Dit 

betekent dat pastoor Bronneberg na ruim 17 jaar pastoor te zijn geweest in Stein (begonnen in 

Nieuwdorp , daarna respectievelijk in Oud Stein en Kerensheide en vervolgens ook in Berg a/d 

Maas en Urmond) binnenkort afscheid van ons gaat nemen. De afscheidsmis vindt plaats op 

zondag 12 maart om 11.30 uur in de O.L.Vr. Hulp der Christenenkerk in Nieuwdorp-Stein. Deze 

eucharistie wordt opgeluisterd door de gezamenlijke koren van alle parochies van Stein-Berg-

Urmond. Na deze eucharistie is er een receptie in het Trefcentrum in Kerensheide van 13.00 tot 

15.00 u. 

mailto:els.habets@gmail.com
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PROFIEL  VAN EEN PAROCHIE-VRIJWILLIGER (33) 
Naam, leeftijd en woonplaats? 
Mijn naam is Fons Rings ben 69 jaar en woon in Nieuwdorp Stein. 
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief? 
Ben als vrijwilliger actief in de Parochie O.L.V. Hulp der Christenen in Nieuwdorp. 
Welke taak vervult U in de parochie? 
Na 14 jaren kerkbestuurslid van voornoemde parochie te zijn geweest,  houd ik mij thans met de 

volgende taken bezig zoals: vanaf 1994 medeorganisator van het 

Pinksterjaarfeest  Nieuwdorp.  Sinds 1998 lid van de werkgroep Bouwzaken Parochies  Groot 

Stein. Tevens verricht ik allerlei hand- en spandiensten in en rond het kerkgebouw en het 

kerkhof.  Veelal taken, die met bouwtechnische werkzaamheden te maken hebben. 
Waarom doet U dat werk? 
Voornamelijk uit geloofsovertuiging, dienstbaar zijn voor de medemens en de kerkgemeenschap. 
Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak? 
Geeft een goed gevoel, ook van dankbaarheid. Ik heb er spontane vriendschappen en goede 

kennissen aan overgehouden. 
Zijn er ook vervelende kanten aan het werk? 
Te weinig om op te noemen. Ik ben wel altijd blij als het Pinksterjaarfeest goed verlopen is.  

(Als je dit een vervelende kant mag noemen?) 
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon? 
Geeft mij veel voldoening en voel ik mij toch nog enigszins nuttig voor de medemens. 
Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak?  
Als je iets voelt voor onze kerkgemeenschap, meld je aan als vrijwilliger. Er is altijd iets voor je te 

doen! Hoe meer mensen (zielen) hoe meer vreugde. 
 

Ook dit jaar weer:  V A S T E N A C T I E M A A LT I J D ! 

In het kader van de Vastenactie wordt er ook dit jaar weer een Vastenactiemaaltijd gehouden. We 

komen dan samen voor een eenvoudige maaltijd: soep en brood. De keuze van het recept voor de 

soep wordt altijd gemaakt in relatie tot het project waarvoor we in de Vastenactie samen sparen. 

De opbrengst van de Vastenactiemaaltijd is ook bestemd voor dit project. De soep wordt 

gesponsord en de opbrengst komt dus geheel ten goede aan het project. 

De Vastenactiemaaltijd vindt plaats op maandag 13 maart a.s. om 18.00 uur in de sacristie van de 

kerk van Nieuwdorp.  Kosten bij deelname te voldoen: 5,00 euro. 

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen is het nodig U aan te melden wanneer U wilt 

komen eten. Aanmelden vóór 9 maart, bij: 

pastoor Bronneberg, tel. 4331328; e-mail: pbronneberg@hetnet.nl  

pastoor P. Houben,   tel. 4331948; e-mail: phjhouben@onsbrabantnet.nl  

pastoor J.P.Janssen,  tel. 4331200; e-mail: janssen.janpieter@gmail.com   
 
DAT HEB IK ALTIJD EENS WILLEN DOEN… 
Vaker hoor je dit: “Dat wil ik altijd nog eens doen…”Wanneer een reis naar Lourdes ter sprake 

komt, hoor ik dit met regelmaat.  

In onze samenwerkende parochies houden wij op dinsdag 21 februari om 20.00 uur  een 

bijeenkomst voor al degenen, die graag mee naar Lourdes willen gaan én voor degenen, die graag 

willen weten welke mogelijkheden er zijn om deze reis te maken. De bijeenkomst vindt plaats 

in  het Parochiekantoor, de Halstraat 36, Stein. Reisleidster Anita Cremers, pastoor Bronneberg 

en pastoor Janssen, die mee op bedevaart gaan,  zullen op deze bijeenkomst aanwezig zijn. 

Welkom op 21 februari ! 

 

mailto:janssen.janpieter@gmail.com
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Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt. 
De kerk staat midden in de gemeenschap. Vaak letterlijk midden in het dorp of de stad. Maar ook 

figuurlijk. In de kerk kunnen mensen elkaar ontmoeten. In vieringen of bij activiteiten worden 

mensen door de kerk bij elkaar gebracht. De kerk verbindt ons met elkaar én met God.  Om die 

verbindende rol in de gemeenschap te kunnen vervullen, heeft de plaatselijke parochie uw steun 

nodig. Uw morele steun, maar ook uw financiële. De verwarming in het kerkgebouw of het 

parochiezaaltje, het salaris van de pastoor, de voorbereiding van communicanten en vormelingen, 

de bloemen die met Kerstmis nog zo mooi in de kerk stonden: het moet allemaal ergens van 

betaald worden. 
De actie Kerkbalans vraagt aan het begin van het nieuwe jaar aandacht voor uw financiële bijdrage 

aan de kerk. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit 

Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we weer op u 

mogen rekenen. Doe daarom mee aan de actie Kerkbalans en maak uw bijdrage over. U vindt de 

rekeningnummers van onze parochies op pagina 8 in dit parochieblad. Alle parochies in Nederland 

zijn door de overheid erkend als ANBI-instellingen. Dat wil zeggen dat uw gift aan onze kerk 

fiscaal aftrekbaar is. 
 
Pelgrimsreis naar de heilige Gerardus in Zuid-Italië 

Vlieg- en busreis van 13 t/m 19 oktober 2017 
De bergstreek ten zuiden van Napels is het land waar Gerardo Majella in 1726 werd geboren. Hij werd er 

broeder bij de redemptoristen, een toen nog kleine regionale congregatie. Hij stierf er ook, slechts 29 jaar 

oud. Zijn streekgenoten vereerden hem meteen als een heilige, en het klooster van Materdomini waar hij 

stierf, werd een drukbezocht pelgrimsoord. 

In de 19e eeuw groeide de congregatie wereldwijd uit; Wittem werd in 1836 het eerste 

redemptoristenklooster in het huidige Nederland. Van hieruit trokken paters predikend rond en vertelden 

overal het verhaal van hun heilige confrater. Zo werd Gerardus Majella ook in ons land een bekende 

volksheilige en Wittem zijn nationale bedevaartsoord. 

Samen met reisorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’ organiseert Klooster Wittem rond het Jaarfeest van Sint 

Gerardus (16 oktober) een zevendaagse vlieg- en busreis naar het Land van Gerardus. Het is een 

fascinerend mooie streek (o.a. de kust van Amalfi), zodat deze pelgrimsreis tevens een prachtige vakantie 

is! De begeleiding is in deskundige handen van reisleidster Sabine Gerardts van ‘Huis voor de Pelgrim’ en 

pater Henk Erinkveld, rector van het redemptoristenklooster te Wittem. 

Een brochure met alle informatie is verkrijgbaar bij de receptie van Klooster Wittem (Wittemer Allee 32, 

6286 AB Wittem) of aan te vragen bij het Huis voor de Pelgrim, tel.nr 043-3215715. Alle gegevens vindt u 

ook op www.huisvoordepelgrim.nl 

PeerkePad: van de heilige Gerardus naar de zalige Petrus Donders 

Eind mei en medio september resp. met de fiets of te voet van Wittem naar Tilburg 
PeerkePad is een pelgrimsroute tussen de heiligdommen van twee bekende redemptoristen:  van de 

H.Gerardus Majella in Wittem naar de Zalige Petrus Donders (beter bekend als Peerke) in Tilburg. 

De route voert door het prachtige Geul- en Maasdal en vervolgens door de Belgische en Brabantse 

Kempen. De werken van barmhartigheid zijn bezinningsthema’s onderweg, waarbij letterlijk en figuurlijk 

ook wordt stilgestaan bij religieus en cultureel erfgoed dat aan de route ligt. 

Klooster Wittem organiseert in 2017 twee pelgrimages. 

• Een vierdaagse fietspelgrimage  van 29 mei tot 1 juni. De dagtochten van 40 tot 60 km gaan over een 

gemakkelijk parcours. Overnacht wordt er in een klooster, een hotel en een pelgrimshuis. De begeleiding is 

in handen van bedevaartpastor Nan Paffen. De kosten bedragen € 295,00 (vol pension; incl. 

bagagevervoer). Opgave (van maximaal 13 deelnemers) vóór 15 april bij de receptie van Klooster Wittem ( 

043-4501741) of via nan.paffen@kloosterwittem.nl. 

• Een zevendaagse wandeltocht (17 - 23 september) met dagetappes tussen 16 en 29 km die niet moeilijk 

zijn voor redelijk geoefende wandelaars. Overnachtingen in middenklasse-hotels en een pelgrimshuis. De 

tocht met maximaal 14 deelnemers wordt begeleid door pater Henk Erinkveld. De kosten bedragen € 

495,00 (vol pension, incl. bagagevervoer). Opgave bij de begeleider, h.erinkveld@redemptoristen.nl of tel 

043-6018812. Doe dat zo spoedig mogelijk, want vol = vol! 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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Meer Bewegen Voor Ouderen: 
Heeft u ook zo'n zin om er eens wat anders te doen? 
Kom dan gezellig met ons mee bewegen. Dat is goed voor lichaam en geest, want er wordt ook veel 

gelachen en er is gelegenheid voor de sociale contacten bij een kopje koffie na afloop van de les, wat net 

zo belangrijk is. 
Wat houdt zo'n les eigenlijk in? 
Het is een gevarieerde en veelzijdige activiteit waar iedereen aan kan deelnemen en wordt gegeven onder 

deskundige leiding. Niets hoeft u te weerhouden want ons motto is: 
Alles mag en niks moet!  
Er wordt o.a. gewerkt aan de conditie, reactievermogen, coördinatie, versterking van de spieren, 

lenigheid, enz. Alle oefeningen zijn met muziek en er wordt gebruik gemaakt van allerlei materialen. Een 

deel van de oefeningen zijn op de stoel. Bent u tussen de 55 en 100 jaar, dan kunt u gerust een paar lessen 

gratis komen meedoen. De contributie bedraagt € 10.- per maand. Het enige dat u nodig heeft is makkelijk 

zittende kleding waar u zich prettig in voelt en goed sluitende schoenen, zonder hakje. Dat hoeven geen 

gymschoenen te zijn, als u er maar veilig en goed op kunt lopen. De lessen worden gegeven in het Pater 

Kolbehuis, Graetheidelaan in Urmond op dinsdag van 9.15u-10.15u. 
Wij heten u van harte welkom. 

 

De vreugde van de eenvoud:  
Paus Franciscus roept christenen op om kwaliteit van leven te vinden in eenvoud, om de dingen 

werkelijk te waarderen in plaats van ze simpelweg te consumeren. In nr 222 van Laudato si 

(rondzendbrief over de schepping) zegt paus Franciscus:  

De christelijke spiritualiteit presenteert een andere manier van kijken naar wat kwaliteit van leven 

werkelijk inhoudt. Door te streven naar een profetisch en beschouwend leven is het mogelijk een 

diepe vreugde te ervaren zonder door consumptie geobsedeerd te zijn. In verschillende 

godsdienstige tradities, ook in de Bijbel, vinden we de wijze les: ‘minder is meer’. De eindeloze 

mogelijkheden voor consumptie leiden het hart af en staan waardering in de weg van ieder ding en 

ieder moment. Vanuit rust de werkelijkheid - hoe onbeduidend ook - tegemoet treden biedt ons de 

mogelijkheid tot meer begrip en persoonlijke verwezenlijking. In de christelijke spiritualiteit gaat 

het om het groeien in soberheid en het vermogen om van weinig te genieten. Hervinden van 

eenvoud maakt het voor ons mogelijk om stil te staan en te genieten van de kleine dingen; 

dankbaar te zijn voor de mogelijkheden die het leven ons biedt, zonder ons druk te maken over wat 

we bezitten of wat we juist niet hebben. Dit vraagt van ons dat we ophouden de dingen onze wil op 

te leggen en stoppen met het najagen van allerlei genoegens.  
 

Askruisje. Op Aswoensdag, de eerste dag van de vasten, tekent de priester tijdens de boeteviering 

het voorhoofd van de gelovige met een kruisje van gewijde as van verbrande palmtakken; daarbij 

zegt hij: Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. 

 

Blasiuszegen. Zegen op het feest van de heilige Blasius, de patroon tegen keelziektes, waarbij de 

priester met twee kruislings gehouden kaarsen de keel van de gelovige aanraakt en zegt: Door 

tussenkomst van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, behoede de Heer U tegen alle 

keelziektes en tegen alle ander kwaad, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
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Fanfare Sint Martinus:  
Fanfare St. Martinus organiseert dit jaar van 

6 t/m 8 februari een nonnevottenactie waarbij 

wij de inwoners van Urmond een lekkere 

nonnevot willen aanbieden. 
Ze kosten €1,10 per stuk, bij afname van 5 

stuks slechts € 5,00.  
De nonnevotten worden vers geleverd door 

bakkerij Peeters uit Susteren en Stein, huidig 

Limburgs kampioen met deze lekkernij! 
 

6 februari 2017. SJOENKELMIDDAG voor 

55-plussers. 

ENTREE GRATIS. 
Kop koffie en nonnevot gratis. 

Diverse artiesten. 

Aanvang 14.11 uur  tot 17.11 uur 

Opgeven bij Funs en Nicole Duisings  

M.F.C. Berg aan de Maas of 

bellen 06-41081060.  

 

24 februari 2017. SJOALCARNAVALBAL. 

Vanaf 14.45 uur in het M.F.C. Berg aan de 

Maas 

 

 
Misintenties  

 

ZATERDAG 4 FEBRUARI: 

19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd. Harie Vaessen e.v. Maria Scheeren en 

zoon Math 

Jrd. Zef Horssels e.v. Lenie van Mulken 

Bea Horssels-Gijzen  

Aansluitend is gelegenheid om de 

Blasiuszegen te ontvangen. 
 

ZONDAG 5 FEBRUARI:  

Ve Zondag door het Jaar-A 

10.00 u H. Martinuskerk Urmond  

Lector: Ria Verhoeve 

Jrd. Gerrit Verhaeg 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 

Aansluitend is gelegenheid om 

de Blasiuszegen te ontvangen.  
 

 

DINSDAG 7 FEBRUARI: 

HH.Martelaren van Japan 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

 

VRIJDAG 10 FEBRUARI:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor het geestelijk welzijn van alle 

parochianen  
 

 

ZATERDAG 11 FEBRUARI: 

OLV van Lourdes – 25e Wereldziekendag 

19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. gemengd zangkoor Sursum Corda.  

Mia Raeven  

Hoebie Pörteners e.v. Gerda Knoors  
 

 

ZONDAG 12 FEBRUARI: 

VIe Zondag door het Jaar - A 

10.00 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Millian Uittenhout 

m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor 

St. Martinus Urmond 

Ouders Janssen-Bohnen, Martha en Sjang 

 

 

DINSDAG 14 FEBRUARI: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

 

VRIJDAG 17 FEBRUARI:   

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Voor  de zieken in onze parochies  
 

 

ZATERDAG 18 FEBRUARI: 

19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd. Herman Paulus en t.i.v. Annie Paulus-

Scheeren en zoon Ralph  
 

 

ZONDAG 19 FEBRUARI: 

VIIe Zondag door het Jaar - A 

10.00 u H. Martinuskerk Urmond  

Lector: Marie-Jose Penders 

m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor 

St. Martinus Urmond 

Zwd. Claartje Visser-van Daal  
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DINSDAG 21 FEBRUARI: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

VRIJDAG 24 FEBRUARI:  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Ouders Peter Jaspers en Greetje Salden  

Ouders Zef Vraets en Angeline Montulet.  

 

ZATERDAG 25 FEBRUARI: 

19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd. Wiel Mevis  

Jrd. Michel Vraets e.v. Zus Birken  

Ouders Anna Salden en Joseph Birken en 

dochter Bertie en schoonzoon Jacques  
 

ZONDAG 26 FEBRUARI: 

VIIIe Zondag door het Jaar - A 

10.00 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Lysanne Heutmekers 

m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor  

St. Martinus Urmond 

Voor alle vrijwilligers 

 

DINSDAG 28 FEBRUARI: 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 

t.e.v. St. Antonius 

 

WOENSDAG 1 MAART: Aswoensdag 

19.00 u H. Martinuskerk 

Urmond 

Om Gods zegen voor de 

komende veertig daagse 

vastentijd 

 

VRIJDAG 3 MAART: 

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd. ouders Kurvers-Hamers en zoon Joke  
 

ZATERDAG 4 MAART: 

19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
Jrd. Sjeng en Mieke Wenmaekers-Strijkers  
 

ZONDAG 5 MAART: 

10.00 u H. Martinuskerk Urmond 

Lector: Hilda Meulenberg 

m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor 

St. Martinus Urmond 

Gestichte jrd. Pastoor Lambert van Aken 

Wina Meuwissen-Salden 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 

 

 

 

 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

Claartje Visser-van Daal, Urmonderhof,  

93 jaar.  

Martha Claessens-Hendrix, Urmonderhof, 

88 jaar. 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

 

 

Ziekencommunie: 

De ziekencommunie wordt thuisgebracht op 

de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in 

aanmerking wil komen kan contact opnemen 

met pastoor P. Houben. (tel. 4331948) 

 

 

Pastoraal team 

Pastoor P. Bronneberg 046-4331328 

        06-23325938 

Assistenten: 

Pastoor P. Houben   046-4331948 

Pastoor J.P. Janssen   046-4331200 

 

Parochies: 

H.Michaël, Berg a/d Maas 

Spreekuur in de pastorie, Kerkstraat 26, 

iedere donderdag van 17.00-18.00 uur. 

Tevens gelegenheid voor het opgeven van 

misintenties. 

NL90 RABO 0105 9002 22 

 

H. Martinus en St. Antonius, Urmond. 

Misintenties kunt U opgeven in de sacristie 

van de H. Martinuskerk, Sint Maartenstraat 1,  

de 1e  dinsdag van de maand van 18.00-19.00 

uur  

U kunt ook gebruik maken van het formulier. 

Dit formulier vindt U achter in de kerk in een 

enveloppe. Hier kunt U uw misintentie 

noteren en het verschuldigde bedrag erbij 

voegen. Vervolgens kunt U de enveloppe 

afgeven in de sacristie (voor of na elke 

heilige Mis) ofwel op de collecteschaal 

leggen.  

NL35 RABO 0149 2000 72 

 

 


