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Parochieblad voor de parochies: 

H. Michaël-Berg aan de Maas 

H. Martinus-Urmond 

St. Antonius-Urmond 

 

3 december t/m 8 januari 2017 

 

Redactie: els.habets@gmail.com 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

 

Kopie voor volgende parochieblad inleveren vóór 27 december  

 

 

Laatste parochieblad “oude stijl”... 
De laatste tijden is het ongetwijfeld opgevallen dat 

we verder werken aan de samenwerking van de 

parochies. Momenteel is dit concreet te zien in ons parochieblad: geen 

twee verschillende maar één blad voor beide parochies. 

Zoals reeds eerder aangekondigd zal, bij het ingaan van het nieuwe 

jaar, dit blad verdere aanpassingen ondergaan: nieuw formaat, geen 

losse bladeren meer, adverteerders van beide parochies, enz…  

Hier past allereerst een bijzonder woord van dank en waardering voor 

allen die op een of andere wijze, jarenlang, zorg hebben gedragen 

voor de redactie, drukwerk en verspreiding van het parochieblad. 

Fantastisch! 

Een nieuw begin brengt altijd iets van onzekerheid met zich mee. Hoe 

zal het gaan? Geen reden echter om deze ingeslagen weg voort te 

zetten. En dat kunnen we vol vertrouwen, omdat ook nu velen zich 

hiervoor willen inzetten. Naast de vrijwilligers die het blad al 

verspreidden, verwelkomen we ook een nieuwe groep. Dank alvast 

voor uw bereidwilligheid! 

Voortaan is het ook mogelijk om advertenties uit Urmond te plaatsen. 

Dankzij hun is het mogelijk om dit blad kosteloos uit te brengen.  

Dankbaar voor ieders inzet, spreekt het kerkbestuur de hoop uit dat dit 

weer een stap is in de goede samenwerking van onze parochies. 

P.Bronneberg, pastoor 
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Misintenties 

Zaterdag 3 december: 

19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 Jrd. Fien Crijns-Schmeits en t.i.v. Lei Crijns;  

 jrd. Lei Vraets en Anna Heffels;  

 Annie Geraeds.  

Zondag 4 december: 2-de zondag Advent - jaar A.  

10.00 u H. Martinuskerk Urmond Lector: Lysanne Heutmekers 

Jrd. Lida Smits-Gelissen en t.i.v. Jo Smits;  

Funs van Mulken en ovl.fam.leden; 

Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot; 

Bertha Heuts-Wetzels 

 

Dinsdag 6 december: H. Nicolaas.  

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
 t.e.v. H.Antonius 

Vrijdag 9 december 

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

Zaterdag 10 december 

19.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
m.m.v. het Gemengd Zangkoor Sursum Corda.  

 Jrd. Wil Michiels;  

 Jrd. Maria Scheeren e.v. Harie Vaessen en zoon Math;  

 Jrd. John Paulissen e.v. Gertie Houben;  

 Jrd. Herman Reijans en t.i.v. zonen Ger en John;  

 Jrd. Jo Wagemans e.v. Corrie Ploem en overleden familie;  

 Mia Raeven.  

Zondag 11 december: zondag Gaudete: 3-de zondag Advent jaar A.  

10.00 u H. Martinuskerk Urmond Lector: Fred Chorus 

m.m.v. Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Martinus 

 ouders van Mulken-Cosemans; 

 Lambert Gelissen; 

 Ouders Hub en Alies Hendrix-Hendrix; 

 Ouders Ophelders-Wackers; 

 Ouders Broen-Swillens 

Dinsdag 13 december: H. Lucia.  

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
 Jrd. Tjeu Bovens en ovl.fam.leden; 

 t.e.v. H.Antonius 
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Vrijdag 16 december 

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 Voor de vrede in het Midden Oosten. 

Zaterdag 17 december 

19.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 Thei Meeks en ouders Meeks-Coumans;  

 Peter August Geurts.  

 

Zondag 18 december: 4-de zondag Advent - jaar A. 

10.00 u H. Martinuskerk Urmond Lector: Millian Uittenhout 

m.m.v. gemengd kerkelijk zangkoor St. Martinus Urmond 

 Jrd. Jean Dreesen en tv. zoon Ron Dreesen;  

 Dames Konings en broer Hubert; 

 Albert Huisman 

 

18.30: Kerstconcert 

m.m.v. Kerkelijk Zangkoor en Fanfare St.Martinus 

Dinsdag 20 december 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
 t.e.v. H.Antonius 

Vrijdag 23 december 

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

 

Zaterdag 24 december: Kerstavond.  

18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. Gemengd Zangkoor Sursum Corda.  

 Voor de lev. en ovl. van Seniorenvereniging “de Oude Garde”;  

 Fien Crijns-Schmeits (verjaardag) en Lei Crijns;  

 Bertha Koot - van Mulken;  

 Annie Geraeds;  

 André Fijten e.v. Corry Luijten en overledenen van de familie;  

 Ouders van Musch-Maenen;  

 Ouders Wiel Mevis en Anna Ritzen en dochter Fientje;  

 Ouders Gijs van Breemen en Coba Govers;  

 Chelsey Vrancken 

 

 

 

 

Kerkbestuur en pastoraal team wensen u en de uwen 

Een Zalig Kerstfeest en een zegenrijk 2017! 
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20.00 u H. Martinuskerk Urmond Lector: Marie-Jose Penders 

m.m.v. Gemengd Kerkelijk Zangkoor.  

 Jrd. Ouders Meuwissen-Spee (st); 

Anneke en Zef Heijen-Hendrix en zoon Huub; 

Riet Meex-Bergevoet en ovl.fam.leden;  

Wina en Tjeu Meuwissen-Salden;  

Ouders Knops-Hendrix; 

Ouders Wenmakers-Gijsen; 

Jan Coolen en lev.en ovl.familieleden; 

Gérard Segers en ovl.fam.leden; 

Ouders Lotz-Dols; 

Ouders Smeets-Wessels en zonen Pierre en Gerard; 

Ouders Pex-Stein en ovl.fam.leden; 

Piet Hendrix en overledenen van de families Hendrix-Verbeek 

  

Zondag 25 december: Eerste Kerstdag.  

10.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas  
m.m.v. het Ensemble van de Harmonie Sint Jozef van Berg a/d Maas.  

 Jrd. Harie Wagemans e.v. Fien Bongers  

en t.i.v. ouders Wagemans-Wenmakers;  

 Jrd. ouders Wil Demandt en Anna Wenmaekers. 

 

Maandag 26 december: Tweede Kerstdag.  
10.00 u H. Martinuskerk. Lector: Lysanne Heutmekers 

m.m.v. Fanfare Sint Martinus Urmond 

 Jrd.ouders van Mulken-Hendrix (st); 

 Jrd.ouders Breuls-Schmitz; 

 Jrd.Michel Wijnands; 

 Etie Cosemans-Soons; 

 Zef en Lida Hendrix-Wenmaekers; 

 Nic de Bruin en ovl.fam.leden; 

 Jo Cosemans en ovl.fam.leden; 

 Harry Meulenberg; 

 Ouders Verdonschot en dochter Suzie; 

 Gerrit en Lenie Meulenberg-Smits; 

 Ouders Vaassen-Hendrix; 

 Nic en José Muris-Wijnands; 

 Sef van Geldorp; 

 Ouders Meulenberg-Worms en zoon John 
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Dinsdag 27 december: H. Johannes, apostel.  

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
 t.e.v. H.Antonius 

 

Vrijdag 30 december: H. Familie - jaar A.  

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 Voor de gezinnen van onze parochies. 

 

Zaterdag 31 december: Oudjaarsdag. 

19.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 Om Gods zegen te vragen voor het nieuwe jaar. 

 

Zondag 1 januari: H. Maria, Moeder van God.  

10.00 u H. Martinuskerk Urmond 
 Jan Schijns en schoonouders Wijnands-Zegers; 

 Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot 

 

Dinsdag 3 januari 

19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
 t.e.v.H.Antonius 

Vrijdag 6 januari 

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

 

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: Driekoningen - jaar A.  

10.00 u H. Martinuskerk Urmond 
 1

e
 jrd.Lida Hendrix-Wenmakers 

 

 

In memoriam:  
Huub van Eijs, Nederheidestaat 9, in de leeftijd van 75 jaar.  

Moge hij rusten in Gods vrede.  
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KERSTCONCERT IN KERK URMOND 
Op zondag 18 december om 18.30 uur, zal het jaarlijks Kerstconcert 

plaatsvinden in de St.Martinuskerk van Urmond. Het Gemengd Kerkelijk 

Zangkoor, in samenwerking met de Fanfare St.Martinus van Urmond 

brengen een gevarieerd programma ten gehore. Aansluitend bent u 

uitgenodigd om, onder het genot van een kop koffie met kerstbrood, nog 

even samen te komen in de Fanfarezaal. Weet u meer dan welkom! 

 

BEZICHTIGING KERSTSTALLEN 

Op eerste Kerstdag is de St.Martinuskerk geopend van 14.00 – 16.00 uur om 

u de gelegenheid te bieden de Kerststal te komen bezichtigen. 

Tevens is de H.Michaëlkerk geopend van 11.00 – 16.00 uur. 

 

HET GEBED, DAT DE HEER ONS LEERDE…(3.) 
Uw Naam worde geheiligd… 

De tijd waarin we leven wordt wel eens het “Ik-tijdperk” genoemd. We zijn 

het langzamerhand ook gewoon gaan vinden, dat we onszelf op de eerste 

plaats zetten: Ik en de anderen… In onze jeugd leerden we dat juist 

andersom te doen. De anderen gingen voor en dan pas kwam je zelf. Dat 

gebruik is wat op de achtergrond geraakt. In het Ik-tijdperk moet je zelf 

vooraan staan. Want daarmee wordt aangegeven dat het om mij draait en dat 

ik de spil ben. Wanneer we het Onze Vader bidden en uitspreken dat Zijn 

Naam geheiligd wordt, dan staat dat haaks op de uitgangspunten van het Ik-

tijdperk. We stellen ons als gelovige onder Gods Naam. We kennen onze 

plaats en weten dat we God met eerbied en respect mogen ontmoeten. 

Daarmee wil niet gezegd zijn dat we gekleineerd worden. Onze God, - die 

we Vader mogen noemen  -, is geen God die onvrije en slaafse mensen wil. 

We hoeven Hem niet naar de ogen te kijken, maar mogen zijn, zoals we zijn. 

God wil ons rechtop laten lopen, niet gebogen onder menselijke zwakheden. 

We mogen ons Zijn kinderen weten en Hij wil voor ons als een liefhebbende 

en vergevende Vader zijn. Zijn  Naam uitspreken vraagt eerbied en respect. 

Zijn Naam is als het ware Zijn visitekaartje. God laat zich kennen als een 

goede, zorgzame en barmhartige Vader, rijk aan geduld, trouw en vol liefde. 

Zo maakte Hij zich bekend aan Mozes. (Exodus, 34,6). Een naam is niet 

zomaar iets. In een naam word je gekend. Je naam zegt iets over wie je bent. 

Je naam vertelt over je afkomst, je mensengeschiedenis. Iemands naam te 

grabbel gooien verdiend geen applaus. Je beschadigd iemand als je iemands 

naam niet met eerbied en respect gebruikt. In Bijbelse verhalen geeft de 

naam ook een band, een verbintenis aan.  In het boek Exodus, waarin de 
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geschiedenis van de Uittocht van het Joodse volk uit Egypte wordt verhaald, 

valt het op dat Farao, de heerser van Egypte, geen naam heeft. Hij zal 

ongetwijfeld een naam hebben gehad, maar in het Bijbelse verhaal is  hij 

naamloos, omdat hij respectloos en onderdrukkend het Joodse volk, - Gods 

volk -, behandeld. Bij dat verwerpelijke gedrag past geen naam! Gods naam 

heiligen vraagt ander gedrag. Vraagt liefde, zorgzaamheid en 

barmhartigheid. 

J.P.Janssen, ass.  

 

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.  

 

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: 30 november; 14 december; 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 of op het 

parochiekantoor.  

 

Nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd:  
Vanaf de eerste zondag van de Advent zal er een nieuwe vertaling van het 

Onze Vader ingevoerd worden in Nederland en Vlaanderen. Een liturgische 

commissie, die momenteel bezig is met de herziening van de teksten van het 

Romeins Missaal, heeft gewerkt aan een gemeenschappelijke tekst voor 

Nederland en België van het Onze Vader. Opdat we niet meteen nieuwe 

bundels moeten aanschaffen, zal de tekst aangebracht worden in de 

bestaande bundels in de kerk.  
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Pelgrimage naar Santiago de Compostela:  
Altijd al eens willen proeven van wat al die lopers / 

fietsers naar Santiago meemaken? Kilometers lopen over 

de rotsachtige paden, maar dan wel zonder de vele kilo’s 

op de rug of de pijnlijke blaren aan de voeten? In 

samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim’, 

organiseert de parochie een pelgrimstocht naar Santiago, 

van 31 mei t/m 6 juni 2017. Onderweg bezoeken we een aantal bijzondere 

plaatsen in Noord-Spanje, lopen we gedeeltes van de Camino, enz. Voor 

meer informatie of eventuele deelname kunt u contact opnemen met pastoor 

Bronneberg, tel. 046-4331328.  

 

PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER   (30) 

Naam, leeftijd en woonplaats? 
Jo Dobbelsteijn, 71 jaar, Stein 

Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief? 
Ik ben actief in de “St. Martinus” te oud Stein. 

Welke taak vervult U in de parochie? 
In 1990 ben ik begonnen als collectant en gestart als acoliet. Sinds 1998 

breng ik de kerkblaadjes rond. Ook ben ik toen gestart als reserve koster. In 

2002 ben ik aangesteld als koster van de “St. Martinus”. Deze taak vervul ik 

nu nog steeds. 

Waarom doet U dat werk? 
Als kind voelde ik me al verbonden met de kerk. Ik was misdienaar en zong 

in het kinderkoor. Die verbondenheid met de kerk is steeds dieper gegroeid. 

Welke fijne ervaringen heeft U bij het vervullen van uw taak? 
De waardering van de mensen voor je inzet. Dit merk ik ook tijdens de 

voorbereidingen van de H. Missen, doopsels, huwelijken, begrafenissen en 

feestdagen. 

Zijn er ook vervelende kanten aan uw werk? 
Nee, gelukkig niet. Dit werk kent eigenlijk alleen maar mooie kanten. Ik 

beschouw het als een voorrecht om dit werk te kunnen doen. 

Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon? 
Zoals ik al eerder verwoordde vind ik de verbondenheid met de kerk, het 

samen zijn in geloof en met de parochiegemeenschap erg  belangrijk en fijn. 

Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak? 
Ik zou het fijn vinden als de lezers ook ervaren hoe belangrijk het is om 

samen met de parochiegemeenschap bij elkaar te blijven komen.  Het geeft 

rust en draagt zeker een steentje bij aan de vrede in onze wereld. 
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HIP - Westelijke Mijnstreek:  

Hebt u hulp nodig? Het HIP (Hulp in praktijk) kan u in contact brengen met 

vrijwilligers die u graag helpen. Via de Helpdesk met het telefoonnummer 

046 – 4262727 kunt u een hulpvraag bekend maken. Welke hulpvragen 

bemiddelt het HIP zoal? Het gaat om dingen als: + even wandelen of met de 

rolstoel er op uit; + samen een kop koffie drinken; + bezoek aan een 

ziekenhuis of arts; + klusjes in en om het huis; + hulp bij het invullen van 

formulieren. Het gaat om hulp die door één vrijwilliger kan worden geboden. 

Hij of zij komt u kosteloos helpen. Wilt u er iets meer over weten, bel dan 

gerust met mw. Elly Janssen, tel: 046 – 4337167. Mailen kan ook: 

elly.janssens@icloud.com.  

 

DOP Berg aan de Maas en Nattenhoven: 
Op 12 december is er weer een bijeenkomst, waar DOP de eerste resultaten 

presenteert van de verschillende werkgroepen. U bent welkom vanaf 19.30 

uur in café - zaal Knoors. Ook is er de gelegenheid om onderwerpen aan te 

kaarten die u van belang vindt als het gaat om de leefbaarheid in uw dorp.  

 

Kerstmarkt Oud-Urmond 2016 

Op zondag 11 december a.s. is weer de jaarlijkse Kerstmarkt in de kern van 

Urmond. En wel van 14.00 – 20.00 uur.  

Met muziek, hapje en drankje. Overal is voor gezorgd. 

Heeft u interesse om een standplaats te huren om zelf deel te nemen, neem 

dan contact op met John Jongen: tel. 0622667879 of via de mail: kerstmarkt-

urmond@ziggo.nl  

Wij verheugen ons op uw bezoek! 

Het Kerstmarktcomité. 

 

Damescomité Harmonie St. Joseph Berg a/d Maas  

Op zaterdag 10 december start het damescomité van de harmonie weer met 

haar jaarlijkse Cyclamenactie. Vanaf 10.00 u worden de cyclamen huis aan 

huis aangeboden en kosten € 3,20. 

Hebt u ons gemist of was u niet thuis, dan kunt u tot 16.00 u nog terecht 

voor cyclamen op Kerkstraat 11 A. 

 

Het damescomité van Harmonie St.Joseph dankt u reeds bij voorbaat en 

wenst u allen fijne feestdagen en een gelukkig 2017 toe. 

 
 

 

mailto:elly.janssens@icloud.com
mailto:kerstmarkt-urmond@ziggo.nl
mailto:kerstmarkt-urmond@ziggo.nl
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KEUKENRENOVATIE 

Uw keuken weer als nieuw! 
 � Wij geven persoonlijk en  
 deskundig  advies bij u thuis 
 � U krijgt 5 jaar volledige garantie 
 � Wij renoveren alle merken  
 keukens 
 � Inbouwapparatuur van  
 ATAG - BOSCH- SIEMENS- MIELE 

 � Verkoop van nieuwe keukens 

Top – Maat keukens 

Renovatie met oog voor detail 
Bel ons voor een offerte bij u thuis 

Kijk ook op www.top-maat.nl 
        Ron Bours, Urmond  
(046) 8502136 - 06-50628951 
 

 



 11 

 
 
 

 



 12 

 
 

 


