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HET GEBED, DAT DE HEER ONS LEERDE…(4)
Uw rijk kome…
Met deze bede van het Onze Vader vragen we om de komst van het Gods Rijk. In de boodschap
van Jezus is dit Gods Rijk een sleutelbegrip. Hij spreekt er aanhoudend over. Zijn boodschap is de
verkondiging van het Rijk van God. Daarbij moeten we niet denken aan een rijk dat je op de
landkaart vindt. Het is geen rijk met grenzen, geen domein, geen afgebakende staat.
Bij het Rijk van God gaat het veel meer over Gods bemoeienis met onze wereld. Hoe Hij
bevrijdend met ons mensen nu bezig is en hoe Hij dat in de hele geschiedenis van de mensheid
gedaan heeft. De zaak van God is een zaak van de mensen. Van bevrijde mensen. Mensen die los
willen komen van alles wat hen in de greep houdt en in de weg staat om werkelijk Gods Rijk te
bevorderen.
Het Gods Rijk laat zich kennen door de liefde die God aan ons mensen schenkt. We gaan Hem ter
harte. Maar dat schept ook verplichtingen. Wanneer we bidden dat Zijn Koninkrijk moet komen,
zijn we zelf niet meer het centrum van de wereld. Het draait dan niet meer om ons, maar om Gods
liefde, die in onze wereld werkelijkheid mag worden. Daarvoor moeten we aan de slag. Het
Godsrijk wordt geen werkelijkheid wanneer wij afwachten. Begrijpelijk, want vanzelf gebeurt er
niets.
Maar het is ook vanzelfsprekend dat het ons menens moet zijn, als we bidden dat Gods Rijk zal
komen. We kunnen dat Rijk dichter bij mensen, dichter bij elkaar brengen, als we de liefde van
God laten zien. We kunnen tekens stellen, dingen doen, die Gods Rijk zichtbaar maken. Laten we
enkele van die tekens noemen: elkaar vergeven. Als iemand iets misdoet tegen ons, kan dat hard
aankomen. Het kan kwaadheid te weeg brengen en steenharde oordelen vellen. Maar Gods Rijk
wordt zichtbaar als we kunnen vergeven en verzoenen. Een ander teken: attent zijn. We leven vaak
langs elkaar heen, terwijl we weten dat een hartelijk woord veel goed kan doen. Waarom dan en
attent gebaar achterwege laten? Nog een teken: iemand bezoeken. We weten, zeker als we even
nadenken, dat er mensen zijn, die maar weinig aandacht of bezoek krijgen. Loop eens een keertje
bij iemand binnen en informeer eens hoe het gaat. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit oprechte
belangstelling. Het zijn allemaal maar kleine tekens. Maar Zijn Koninkrijk komt er niet door
veldslagen, maar door kleine liefdevolle tekens.
J.P.Janssen, ass.
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HET GEBED, DAT DE HEER ONS LEERDE. (5)
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel…
Je merkt dat al bij kleine kinderen. Er zit altijd een spanningsveld tussen hun kleine willetje en
datgene wat de ouders of grootouders willen. Ik maak dat wel eens mee in de supermarkt, waarin
de boodschappen-doende ouder geen gehoor geeft aan de wens van het kind om iets lekkers te
krijgen. De kinderlijke kwaadheid kan zich dan uiten in gekrijs en gehuil, stampvoetend de eigen
zin willen krijgen. Voor ouders is dat soms gênant, omdat ze zich te kijk gezet voelen. Maar als
men echt verstandig is, krijgt het kindje toch niet z’n zin!
Het spanningsveld tussen Gods wil en de wil van ons mensen is er ook. We hebben het niet
gemakkelijk als er in ons leven iets gebeurt, dat we eigenlijk niet willen. Normaal gesproken
komen we dan voor onze zaken op. Zeker als we weten wat de oorzaak is. We accepteren niet iets,
dat we eigenlijk niet willen… Maar het kan ons ook overkomen dat iets in ons leven gebeurt,
waarvan we niet meteen de oorzaak kennen. Als we ziek worden.. als leed ons treft…als we een
dierbare verliezen. Dan komt het voor dat we God ter verantwoording willen roepen. Dan klinkt
het: Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom moet mij dat treffen? Het is niet wat ik wil! Zo’n
reactie is begrijpelijk, maar geeft ook geen echt antwoord. Er is niet altijd een oorzaak aan te
wijzen voor het leed dat ons treft. Het lijden is en blijft een mysterie.
Het uitspreken van de bede: Uw wil geschiede… drukt een overgave uit. We willen niet alleen
maar sporen op onze eigen wil, maar we vertrouwen ons toe aan God. In de vaste overtuiging dat
we ons echt aan Hem kunnen toevertrouwen. Het is natuurlijk een hele stap om je over te geven
aan Gods bedoelingen. Is het niet Jezus zelf die zegt in de Hof van Olijven:” Vader, niet Mijn wil,
maar Uw wil geschiede”? Hij legt Zijn toekomst, Zijn hele leven, in Gods hand. En Hij heeft
ervaren dat God Hem niet laat vallen. Dat kan ook niet, omdat God trouw is aan Zijn beloften.
Dat kan ons helpen om ook dat vertrouwen te hebben, ons over te geven aan Gods wil. Om te
kunnen bidden: Uw wil geschiede…
J.P.Janssen, ass.

DOUWE EGBERTS-PUNTEN BEZORGD BIJ DE VOEDSELBANK.
Woensdag 7 december jl. hebben we een bezoek gebracht aan de Voedselbank Limburg Zuid in
Landgraaf. Daar is het centrale magazijn gevestigd voor onze regio. In het kader van het Jaar van
Barmhartigheid hielden we in onze samenwerkende parochies Stein-Urmond-Berg aan de Maas
een inzamelingsactie van Douwe Egbertspunten. De Voedselbank heeft de mogelijkheid deze
punten bij de Koffiebrander Douwe Egberts om te zetten in pakken koffie. Deze pakken koffie
kunnen in de voedselpakketten gestopt worden. Als extraatje, boven het gewone dat de
Voedselbank kan aanbieden.
Het resultaat van onze actie was geweldig. We konden bij de Voedselbank een grote doos,- met
vele duizenden punten -, achterlaten. De medewerkers van de Voedselbank zullen deze punten
bundelen en bij Douwe Egberts inleveren, in ruil voor pakken koffie. Dat is nog een hele klus.
Wanneer die achter de rug is, wil men ons laten weten hoeveel pakken koffie zo beschikbaar
kwamen.
Een woord van oprechte dank namens de leiding van de Voedselbank aan ieder die aan deze actie
heeft meegewerkt.
Kerkpoetsen in Oud Urmond:
In Oud Urmond wordt de kerk gepoetst op woensdag 11 januari 2017 vanaf 9.00 uur. Komt u
meehelpen? U weet: “Vele handen maken licht werk”. Daarom bent U van harte welkom.
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PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (31)
1. Naam, leeftijd en woonplaats?
Wij zijn José Gijskens (70 jr.) en Leny Leijssen (82jr.) . We wonen in Urmond
2. Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief?
Strikt genomen werken wij niet in parochieverband, maar vervullen als vrijwilligster een
taak in Urmonderhof.
3. Welke taak vervult U daar?
Op donderdagmorgen verzorgen wij mee de H. Mis. Al 16 jaar. We halen de bewoners van
hun kamers en brengen hen naar de zaal. Na de H. Mis schenken we een kopje koffie en
brengen hen daarna terug naar hun kamer.
4. Waarom doet U dat werk?
We willen ons samen inzetten voor de bewoners van Urmonderhof.
5. Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak?
We doen dat werk met veel plezier en hebben er heel veel voldoening van.
6. Zijn er ook vervelende kanten aan het werk?
Tot nu toe hebben we dat nog niet meegemaakt.
7. Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?
De inzet voor de bewoners geeft ons veel voldoening. Het is een fijne taak om te hebben en
je doet er de bewoners een groot plezier mee.
8. Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak?
Het geeft je het gevoel dat je iets voor mensen kunt betekenen, zeker voor hen die niet meer
zelfstandig naar de H. Mis kunnen komen, waar ze graag willen zijn.
PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (32)
1. Naam, leeftijd en woonplaats?
Mijn naam is Lysanne Heutmekers. Ik ben 52 jaar oud, getrouwd en heb een dochter en een
zoon. En ik woon in Urmond.
2. Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief?
In de parochie H. Martinus en H. Antonius Urmond.
3. Welke taak vervult U in de parochie?
Ik ben lectrice.
4. Waarom doet U dat werk?
Een aantal jaren geleden heb ik een gedicht voor gelezen in de kerk bij mijn
25 jarig Huwelijk. Na de H. Mis heeft Pastoor Bronneberg mij gevraagd of ik lectrice wilde
worden. Heb hier even over moeten nadenken, of ik dat wel durfde. Echter de stap gedaan
en ik doe het vrijwilligerswerk met veel plezier.
5. Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak?
Het vrijwilligerswerk geeft voldoening, en je krijgt er leuke contacten door.
6. Zijn er ook vervelende kanten aan uw werk?
Nee.
7. Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?
Ik vind het fijn om een steentje te kunnen bijdragen in de kerk.
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Bijeenkomsten rond de ‘geestelijke werken van barmhartigheid’:
Aan de hand van enkele teksten uit het evangelie staan we de komende periode stil bij de zeven
‘geestelijke werken van barmhartigheid’. Deze teksten gaan we met elkaar tegen het licht houden,
om te bezien wat ze voor onszelf en voor elkaar kunnen betekenen. De bijeenkomsten vinden
plaats op woensdagavond in de sacristie van de kerk van Nieuwdorp. Op de volgende data:
11 januari; 25 januari; 8 februari en 22 februari. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en
duren tot uiterlijk 21.30 uur. Graag van tevoren aanmelden bij een van de pastoors.
Oecumenische Gebedsdienst:
Naar aanleiding van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen houden wij een
oecumenische gebedsdienst. Daarin zullen protestantse en katholieke christenen samen bidden en
ook de Syrische christenen zullen een bijdrage leveren. Plaats: In de dagkapel van de Onze Lieve
Vrouwe Hulp der Christenenkerk in Nieuwdorp. Datum: maandag 23 januari a.s. vanaf 19.00 uur.
Met medewerking van ds. Pier Prins en de protestantse Cantorij. Na de dienst is gelegenheid om
samen koffie te drinken in de sacristie van de kerk.
Kerkbijdrage:
Het moge bekend bij u zijn dat de meeste parochies tegenwoordig in de rode cijfers zitten. Onze
parochies krijgen geen overheidssteun en moeten hun eigen lasten dragen. Ondanks de enorme
inzet van onze vrijwilligers moeten wij de nodige onkosten maken, zoals onderhoud van en
rondom de gebouwen, verzekeringen, salarissen van personeel, enz. Om al deze kosten te kunnen
betalen hebben de parochies de hulp nodig van de parochianen. Wij doen daarom een beroep op u
en vragen u mee te doen aan de kerkbijdrage, zodat we samen de parochies in stand kunnen
houden. Wij hopen op uw steun! De rekeningnummers van de diverse parochies vindt u op de
achterzijde van het parochieblad. Alvast dank voor uw bijdrage.
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VRIJDAG 20 JANUARI:
H. Sebastianus.
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Voor de zieken in onze parochies
Misintenties
ZATERDAG 7 JANUARI:
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Jrd. ouders Zef Vraets en Angeline Montulet
Ouders Peter Jaspers en Greetje Salden
ZONDAG 8 JANUARI:
Hoogfeest Driekoningen
10.00 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Fred Chorus
m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor
St. Martinus Urmond
1e Jrd. Lida Hendrix-Wenmakers
Jrd. Tjeu en Truke Tholen-Cremers
Ouders Kitzen-Peeters en dochter Leentje
DINSDAG 10 JANUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 13 JANUARI:
H. Hilarius, bisschop.
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Voor het geestelijk welzijn van alle
parochianen
ZATERDAG 14 JANUARI:
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
m.m.v. Gemengd Zangkoor Sursum Corda.
Jrd. Cathy Widdershoven-Bossons
ZONDAG 15 JANUARI:
IIe Zondag door het Jaar - A
10.00 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Millian Uittenhout
m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor
St. Martinus Urmond
Jrd. Jan Coolen
Dames Konings en broer Hubert
DINSDAG 17 JANUARI:
H. Antonius, abt.
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
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ZATERDAG 21 JANUARI:
H.Agnes, martelares
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Jrd. ouders Meersmans-Muris, zoon Piet en
dochter Mia
Jrd. Piet Verheijen
Jrd. Anna Hubertina Wagemans-Wenmaekers
OudersVaessen-Scheeren en zoon Math
Bertha Koot-van Mulken
Christien Suntinger-Janssen
No Janssen
ZONDAG 22 JANUARI:
IIIe Zondag door het Jaar - A
10.00 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Jose Penders
m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor
St. Martinus Urmond
Gestichte jrd. ouders Thè en Tilly TholenWagemans
DINSDAG 24 JANUARI:
H. Franciscus van Sales.
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 27 JANUARI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Voor de gezinnen van onze parochies
ZATERDAG 28 JANUARI:
H.Thomas van Aquino, kerkleraar
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
m.m.v. Gemengd Zangkoor Sursum Corda.
Jrd. pastoor Bosch
Annie Geraeds
Ouders Harie Scheeren en Ida van Mulken

Ziekencommunie:
Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag
van de maand. Wie hiervoor in aanmerking
wilt komen kan contact opnemen met
pastoor P. Houben. (tel. 4331948)

ZONDAG 29 JANUARI:
IVe Zondag door het Jaar - A
10.00 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Lysanne Heutmekers
m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor
St. Martinus Urmond
Voor vrede in het Midden-Oosten
DINSDAG 31 JANUARI:
H. Johannes Bosco.
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 3 FEBRUARI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Voor het geestelijk welzijn van alle
parochianen
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
ZONDAG 5 FEBRUARI:
Ve Zondag door het Jaar - A
10.00 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Blasiuszegen:
Deze zegen wordt gegeven aansluitend aan de
H. Missen van het weekend 4 en 5 febr a.s.
We gedenken onze dierbare overledenen:
Harie Bouts, Urmonderhof, in de leeftijd van
82 jaar.

OPROEP:
Gezocht een enthousiaste vrijwilliger (m/v)
voor ondersteuning van de redactie van dit
parochieblad.
Affiniteit met Word en Google Docs is
gewenst. Indien U dit leuk lijkt neem dan
contact op met de redactie via e-mail:
els.habets@gmail.com.
Wilt u vrijwilliger worden bij de
Urmonderhof ?
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld
door de cliënten. Opleiding of leeftijd doen er
niet toe maar vriendschap, aandacht en
toestekende handen zijn van groot belang.
Vrijwilligers helpen bij allerlei activiteiten
zoals: koffieschenken, verzorgen van
maaltijden en gezellige middagen ,
wandelen en nog veel meer. De vrijwilligers
worden bij alle activiteiten begeleid en
aangestuurd door de dagbestedingcoaches
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij
de Urmonderhof en hebt U enkele uurtjes per
week vrij ? Aarzel niet en neem contact met
ons op.
Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek
of meer informatie kunt u contact opnemen
met een van onze dagbestedingscoaches
tel. 046 – 4113500

Zef Gelissen, Urmonderhof, in de leeftijd van
76 jaar.
Mogen zij rusten in Gods vrede.

Eerste editie parochieblad nieuwe stijl.
De redactie is benieuwd naar Uw reacties,
deze kunt U per email sturen.

Onze dopelingen en hun ouders:
Britt Oelers.
dochter van ouders Oelers-Dassen,
Bergerstraat, Nattenhoven.
Ouders en familie: proficiat met het heilig
doopsel van uw kind.

Op de volgende pagina vind U alle
belangrijke informatie over de parochies.
Het is mogelijk dat deze pagina soms komt
te vervallen indien er meer parochienieuws
te melden is. Misschien is het mogelijk dat
U deze pagina bewaard, dan hebt U de
informatie altijd bij de hand. Bij voorbaat
dank
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Website cluster Stein-Urmond-Berg a/d
Maas:www.rkkerkenstein.nl
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
Tarieven geldende voor het cluster Berg Urmond:
€ 10 H. Mis door de week
€ 25 H. Mis in het weekend
€ 25 Zeswekendienst
€ 400 Begrafenismis (minus de kerkbijdrage
van 4 jaar)
€ 400 Crematoriumdienst
€ 50 Begeleiding crematorium
€ 35 Avondwake
€ 400 Huwelijksmis
€ 200 Jubileummis
€ 250 (10 jaar) € 500 (20 jaar) Stichting
weekenddienst
€ 100 (10 jaar) € 200 (20 jaar) Stichting
dienst door de week
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Overzicht reguliere H. Missen Cluster
Groot Stein.
Zaterdag:
18.00: H.Martinus – Stein
19.00: H.Michaël - Berg
aan de Maas
19.15: O.L.V.Hulp der
Christenen – Nieuwdorp
Zondag:
09.30: H.Martinus – Stein
10.00: HH.Martinus en
Antonius van Padua - Urmond
Maandag: 09.00: O.L.V. Hulp der
Christenen - Nieuwdorp
Dinsdag:
19.00: HH.Martinus en
Antonius van Padua - Urmond
Woensdag: 19.00: H.Martinus - Stein
Donderdag: 10.30: Urmonderhof
15.00: Moutheuvel
Vrijdag:
18.30: H.Michaël - Berg
aan de Maas
De tijdstippen voor H. Missen in het cluster
kunnen op christelijke feestdagen en door
parochiële omstandigheden afwijken.

Doopsels
Voordat een doopsel kan plaatsvinden volgen
de ouders een doopvoorbereidingsavond.
Hierin wordt inhoudelijk op het sacrament
van de doopsel ingegaan en tevens worden op
deze avond de praktische afspraken gemaakt.
Plaats: parochiekantoor de Halstraat 36 te
Stein (tel. 433 16 74)
Tijd: elke eerste dinsdag van de maand van
20.00 u tot circa 21.00 u.
Info: pastoor Houben, tel 433 19 48.

Doopweekenden in het Cluster Stein-BergUrmond:
1-ste zondag van de maand in Berg a/d Maas.
2-de zondag van de maand in Oud Stein.
3-de zondag van de maand in Urmond.
4-de zondag van de maand in Nieuwdorp.

