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ZEVEN SACRAMENTEN:Het Priesterschap. (7)
Zoals het Huwelijk een Sacrament is dat de levensvervulling van man en vrouw aangeeft, zo is ook het
Priesterschap een Sacrament van levensvervulling. De Priesterwijding is de bevestiging van het geroepenzijn van de wijdeling voor de dienst aan God en aan het Volk van God. Hij wordt uit de mensen genomen
en voor de mensen aangesteld. Hij heeft de opdracht om in Gods Naam dienstbaar te zijn aan de mensen.
Daartoe wordt hij uitgekozen en door de bisschop tot priester gewijd. Om priester te kunnen worden is de
handoplegging, het gebed tot de Heilige Geest en de zalving met Heilig Chrisma nodig. Tijdens de
Priesterwijding wordt de kandidaat-priester aan de bisschop voorgesteld door degenen, die de kandidaat
hebben opgeleid. De bisschop vraagt dan heel uitdrukkelijk of de kandidaat ook waardig is om priester te
kunnen worden. Wanneer daar bevestigend op geantwoord wordt, vraagt de bisschop ook aan de
kandidaat zelf of hij het ambt van priester wil aanvaarden. Die bereidheid moet uitdrukkelijk uitgesproken
worden, omdat je de taak van priester op je neemt voor heel je leven. Daaraan is gekoppeld de belofte om
celibatair te leven. Dat wil zeggen dat je er bewust voor kiest ongehuwd te blijven en geen seksuele
betrekkingen aan te gaan. Het celibaat bestaat niet alleen in de Rooms Katholieke Kerk. Ook andere
wereldgodsdiensten als Hindoeïsme, Boeddhisme en Taoïsme kennen de celibaats-verplichting. Voor de
priester is het de uitdrukking van een totale beschikbaarheid voor zijn taak. Die totale beschikbaarheid
wordt ook uitgedrukt wanneer de wijdeling tijdens de wijding plat ter aarde gaat liggen en de litanie van
alle Heiligen wordt gebeden of gezongen. De hulp van de Heiligen wordt ingeroepen omdat iedere priester
er zich van bewust is dat hij het op eigen houtje niet klaart. Bij de Priesterwijding strekt de bisschop zijn
handen uit en bidt het wijdingsgebed tot de Heilige Geest. Daarna wordt de wijdeling de handen opgelegd,
allereerst door de bisschop, maar ook door de collega-priesters waardoor de wijdeling in het
priestercollege wordt opgenomen. Door het gebed van de gemeenschap en de handoplegging komt de
priester in een lange traditie, een traditie van vele eeuwen, te staan. Ook zalft de bisschop de handen van de
wijdeling met heilig Chrisma, om zijn taak heilzaam te kunnen vervullen. Heilzaam door de Sacramenten,
die hij zal toedienen aan de christen-gelovigen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft naast het Sacrament
van het Priesterschap ook de aandacht gevestigd op het algemene Priesterschap van het Volk van God. Wij
allen, - gewijd en ongewijd- , delen in het bijzondere priesterschap van Christus. Wij allen hebben de taak
om Christus te volgen en te laten leven in ons midden, tot aller heil.
J.P.Janssen, ass.
We gedenken onze dierbare overledenen:

Dorien Hendrix-Peerlings, Past. van der Heijdenstraat 11, Urmond, 81 jaar
Hans Coenen, Beatrixplein 18, Berg a/d Maas, 87 jaar
Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen.
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Wijziging opgeven misintenties H. Martinus en St. Antonius, Urmond.
Misintenties kunt U opgeven per mail: parochies.urmondberg@gmail.com
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 heilige Mis) of op de collecteschaal leggen.
Het geldbedrag kunt u ook overmaken op: rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72
“Je brengt me toch niet zomaar weg ? “
Deze titel van dit, - al wat oudere -, boek van Coby Vredenburg-Schouten schiet vaker door mijn
hoofd. Meestal als ik geconfronteerd word met het overlijden van een dierbare, die in alle stilte
gecremeerd of begraven wordt. Vaak mensen, die me in de loop van de jaren, dierbaar geworden
zijn. Ineens ontdek je dat ze er niet meer zijn en dat je geen weet hebt waar of wanneer de uitvaart
geweest is. Het voelt voor mij als een gemis, omdat ik niet echt afscheid heb kunnen nemen. Niet
de mogelijkheid heb gehad om echt de laatste eer te bewijzen. Dat voelt voor mij niet goed.
Ik heb behoefte om van een dierbare goed afscheid te nemen. En het liefst met een dienst in de
kerk. Dat is toch een plaats, die, - alleen al door de sfeer- de rust oproept om het leven van je
dierbare en de band met jou te gedenken. Het gaat dan om aandacht te hebben voor zijn of haar
leven; de geschiedenis die je met je dierbare hebt aan je voorbij te laten gaan; te herinneren wat je
samen beleefde in het leven; ruimte te geven aan de ervaringen van betrokkenheid bij de
dierbare; stil staan bij het unieke, het eigene, van iedere mens, maar van deze mens in het
bijzonder. Bij het afscheid nemen wil ik dat daar aandacht voor is. Afscheid heeft een persoonlijke
invulling nodig, net zoals de geboorte van een mens een persoonlijke kleur krijgt. Juist omdat
ieder mens uniek is, - speciaal, - door God geschapen -, moet aan het afscheid de nodige zorg
besteed worden. Dat vind ik erg belangrijk.
Daarnaast biedt een kerkdienst me ook de mogelijkheid, zowel het leven van een dierbare, als
mijn verdriet om het verlies, in een gelovig perspectief te zetten. Vanuit mijn geloof kan ik
uitspreken dat er, - ondanks alle pijn en verdriet -, uitkomst en toekomst is. Mijn geloof legt een
bodem in de put van het verdriet, zodat ik niet weg hoef te zinken. Ik vind houvast en troost in de
belofte van Jezus zelf: “Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en
een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij!” Daar klinkt zo’n
vertrouwen in door, dat ik me er door gesterkt voel. Er zit een begin van kracht in om weer door te
kunnen met mijn eigen leven, omdat ik weet dat er toekomst is voor mijn dierbare, echt leven,
eeuwig leven
Jan Pieter Janssen, pr.
Openingstijden kerststalbezoek kerk H. Michaël kerk Berg a/d Maas
Kerk open op eerste kerstdag vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur.
De kerststal is ook te bezichtigen voor en na de wekelijkse H. missen.
Openingstijden kerststalbezoek kerk H. Martinus Urmond
Kerk open op tweede kerstdag vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur.
De kerststal is ook te bezichtigen voor en na de wekelijkse H. missen.
Kerstmarkt Oud-Urmond.
Zondag 10 december 2017 van 14.00 uur t/m 19.00 uur. Oud-Urmond: Grotestraat, fanfarezaal en
Terpkerk. Voor sfeervolle muziek zorgen fanfare St. Martinus, zangkoor Amicala en Dickens
Voices. Aanmelden kan bij onze marktmeester: John Jongen kerstmarkt-urmond@ziggo.nl of
0622667879. Ook voor inwoners van Urmond en omstreken bestaat natuurlijke de mogelijkheid
om een standplaats te huren. Extra attractie voor onze meiden: Je kunt gratis je haren laten
vlechten!
Het kerstmarktcomité.
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PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (43)
Naam, leeftijd en woonplaats
Ik ben Lucie Kerstjens, 77 jaar en woon in Urmond.
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent u actief?Ik doe vrijwilligerswerk in
Urmonderhof.
Welke taak vervult u in de parochie?
Iedere dinsdagmorgen bid ik met een aantal bewoners van de verpleegunit en de overige bewoners de
rozenkrans, afgewisseld met het zingen we enkele Marialiedjes. Om de andere week doen we op
vrijdagmiddag (met nog een vrijwilligster) met de bewoners van de VU gezelschapsspelletjes, lossen
raadsels op, sjoelen of praten we over vroeger. De andere week zingen we in de grote zaal oude bekende
liedjes van vroeger, begeleid op het harmonium door een vrijwilliger. Meimaand: Mariamaand ! Als
afsluiting van de meimaand verzorg ik een extra Mariaviering door met de bewoners de rozenkrans te
bidden aan de hand van geprojecteerde afbeeldingen van Maria. We sluiten deze activiteit af met koffie en
vla en kunnen dan nog wat napraten. Op 15 augustus wordt door een van de pastores de kroetwusj
gezegend. Dan wordt er nog verder ingegaan op de betekenis hiervan, bidden en zingen nog enkele
Marialiedjes en sluiten af met koffie en vla. Iedere bewoner krijgt een kroetwusj mee naar haar/zijn kamer.
Octobermaand: Rozenkransmaand! Op de laatste vrijdag van october wordt het Mariabeeld in de grote zaal
mooi versierd. We sluiten deze maand af met het bidden van de rozenkrans. Op de afbeeldingen staan dan
illustraties van bv. Maria in Nood; Maria van Heppeneert. Het Urmonder-koor luistert deze viering op
door met ons Marialiedjes te zingen. Deze activiteit en ook die van de meimaand wordt erg gewaardeerd
door veel bewoners omdat velen nog ene grote devotie tot Maria hebben. Sinterklaastijd: Met de bewoners
zingen we de welbekende oude sinterklaasliedjes en met degenen die nog kunnen, hebben we een gezellige
knutselmiddag… Ze genieten van hun resultaten. Advent en Kersttijd: In de adventstijd wordt een kerststal
opgezet met oude, herkenbare beelden van vroeger in de grote zaal. Rondom deze kerststal wordt dan ook
de kerstviering gehouden, die een aparte sfeer brengt voor de bewoners. Deze viering wordt door mij
verzorgd door het voorlezen van het Kerstverhaal, gedichten en het zingen van de oude bekenden
kerstliedjes. Hierbij worden we ondersteund door het seniorenkoor van vrijwilligers van Urmonderhof. Als
afsluiting krijgen we koffie met kerstbrood. Paastijd: Op Goede Vrijdag verzorg ik de Kruisweg in de
grote zaal met afbeeldingen van de Kruisweg. De oudere bewoners zijn dan goed vertegenwoordigd. De
bewoners ervaren dit als fijn als er samen met hen wordt gebeden.
Tevens ben ik lid van het Urmonderhofkoor, dat op feestdagen de H. Mis opluistert.
Waarom doet u dat werk?
Omdat ik een gedeelte van mijn vrije tijd wil besteden om nog iets voor de gemeenschap te betekenen, met
name de bejaarden, die uitkijken naar wat sociaal contact. Vanuit mijn christelijke overtuiging kan ik op
deze manier iets betekenen voor de medemens en zeker die medemensen, die zo afhankelijk zijn van
anderen op allerhande gebied.
Welke fijne ervaringen hebt u bij het vervullen van uw taak?
Wat mij altijd het meest opvalt is dat deze mensen (in de meeste gevallen) zo dankbaar zijn en uitkijken
naar deze momenten, dat aandacht aan hun wordt geschonken door een hartelijk woord, een klein gebaar,
dat we samen kunnen lachen en praten over wat hun bezig houdt. Vooral als we over vroeger praten,
hebben zij vele verhalen en bloeien ze op.
Zijn er ook vervelende kanten aan het werk?
Wat het werk op zich betreft niet, maar soms is het moeilijk dat de bewoners die niet mobiel zijn niet op
tijd gebracht kunnen worden voor een activiteit door een gebrek aan vrijwilligers.
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?
Voor mij heel veel. Op deze manier probeer ik mijn christen-zijn, mijn kerk-zijn, uit te dragen in deze
eenvoudige dingen, leren luisteren naar de ander, een goed en hartelijk woord, een complimentje, maar
vooral door attent te zijn naar deze personen, die een lang en soms moeilijk leven achter de rug hebben en
sterk behoefte hebben dat er naar hun wordt geluisterd .
Wat zou u aan de lezer willen meegeven over uw taak?
Als u tijd wilt en kunt vrijmaken om vrijwilligerswerk te doen in uw parochie, twijfel dan niet, er zijn
zoveel mensen die uw hulp kunnen gebruiken. Volgens mij zijn er nog genoeg open plekken waar ze
vrijwilligers nodig hebben op welk gebied dan ook in uw parochie.
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Voedsel voor de voedselbank kunt u het brengen?
- In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zaterdagavond of op
vrijdag van 18.00 – 19.00 uur.
- In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zaterdagavond.
- In de parochiekerk van Stein t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zondagochtend, maar ook op
woensdag van 18.00 -19.30 uur.
- In de parochiekerk van Urmond t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zondagochtend of op de
dinsdagen van 18.30- 19.30 uur.
- Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, t/m 15-12 op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur.
Damescomité Harmonie St. Joseph Berg a/d Maas
Op zaterdag 9 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
Heeft 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 2018 toe.
Opknapbeurt H. Hartbeeld Berg a/d Maas
Namens het kerkbestuur willen we de Theodoor Renier Neutelings Stichting bedanken voor hun
sponsoring van de maaskeien ter verfraaiing van het H. hart beeld.
Ook willen wij de werkgroep in en om de kerk bedanken voor hun werkzaamheden.
Dansmiddag
Ballroom en Latin dans matinee op de klanken van; Willy Wenmaekers Band.
Zondag 10 december. Entree : gratis. Aanvang : 14.00uur.
M.F.C.Berg aan de Maas. Bergerweg 1. 6129 PG Berg aan de Maas.
Nieuwjaarsreceptie en matinee .
7 januari 2018. Aanvang: 15.00 uur.
M.F.C Berg aan de Maas. Bergerweg 1. 6129 PG Berg aan de Maas.
Kerstconcert
Op zondag 17 december verzorgen het Gemengd Kerkelijk Zangkoor
samen met Fanfare St. Martinus een sfeervol kerstconcert. Afwisselend
zullen het zangkoor en de fanfare kerstliederen en kerstmuziek ten gehore
brengen. Aansluitend is er in de fanfarezaal een gezellig samenzijn met
koffie en kerstbrood, aangeboden door het Kerkbestuur en de Fanfare.
Hiervoor zijn alle deelnemers en toehoorders van harte uitgenodigd.
Kom genieten van een sfeervol Kerstconcert op zondag 17 december
om 18.30 uur in de St. Martinuskerk in Oud-Urmond.
Toegang gratis.
Nieuwjaarsconcert
Fanfare St.Martinus Urmond opent 2018 muzikaal met een
Nieuwjaarsconcert op zaterdag 6 januari 2018 in de fanfarezaal. Met
een spetterend programma treden de drumband o.l.v. Luc Houben en het
jeugdorkest “New Dimension” o.l.v. Hans Breuls vanaf 20.00 uur voor
het voetlicht. Toegang gratis.
Fanfare St.Martinus nodigt u hiervoor van harte uit en wenst u alvast
Prettige Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.
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KEUKENRENOVATIE:
KEUKENRENOVATIE:
KEUKENRENOVATIE:
Uw
keuken
weer
als nieuw!
Uw
keuken
weer
als nieuw!
Uwpersoonlijk
keuken
weer als nieu
♦ Wij geven
en
deskundig advies bij u thuis

♦ U krijgt 5 jaar volledige
garantie

♦ Wij renoveren alle merken
keukens

♦ Inbouwapparatuur van o.a.
ATAG • BOSCH • SIEMENS •
MIELE

♦ Verkoop van nieuwe keukens
Ron Bours
♦ Diverse werkbladen, fronten
Ron Bours, Urmond
046 850 21 36
en 8502136
apparatuur
Bel ons voor een offerte bij u thuis
Ron Bours,
Urmond
(046)
- 06-50628951
Bel06
ons voor
een
offerte
bij
u
thuis
506 289 51
(046) 8502136 - 06-50628951

Bel ons voor een offerte bij u thuis

Ron Bours, Urmond
(046) 8502136 - 06-50628

Hier had uw advertentie
kunnen staan!!

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met dhr. Jo Mevis
Tel: 046-4331487
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Kerkdienst op LOS-radio
Zondagmorgen 08:00 uur
Herhaling maandag 09:00 uur
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Misintenties
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)
ZATERDAG 2 DECEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Leì Vraets en Anna Heffels
Gerrit Wijnands (verjaardag)
ZONDAG 3 DECEMBER:
09.30 u H. Martinuskerk
Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Ouders van Mulken-Cosemans
Funs van Mulken en overl. fam. leden
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Lambert Gelissen
DINSDAG 5 DECEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 8 DECEMBER:
Onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd
Maria
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle zieken
ZATERDAG 9 DECEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Jrd. Maria Scheeren echtgenote van Harie
Vaessen en zoon Math
Jrd. Wil Michiels
Herman Reijans echtgenoot van Ria Bouts en
t.i.v. zonen Ger en John
ZONDAG 10 DECEMBER:
09.30 u H. Martinuskerk
Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector:Marie-Jose Penders
Jrd. Alies en Hub Hendrix
Ouders Ophelders-Wackers
Ouders Broen-Swillens
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DINSDAG 12 DECEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 15 DECEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor hen die zieken verzorgen
ZATERDAG 16 DECEMBER:
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. John Paulissen echtgenoot van Gertie
Houben
Jrd. Herman Reijans en t.i.v.zonen Ger en John
ZONDAG 17 DECEMBER:
09.30 u H. Martinuskerk
Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Zwd. Dorien Hendrix-Peerlings
Jrd. Jean Dreesen
Ron Dreesen
18.30 u H. Martinuskerk Urmond
Kerstconcert m.m.v. Fanfare en drumband
St. Martinus en het zangkoor St. Martinus
DINSDAG 19 DECEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 22 DECEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Peter August Geurts
ZATERDAG 23 DECEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor allen die eenzaam zijn
ZONDAG 24 DECEMBER:
09.30 u H. Martinuskerk
Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Voor vrede in de wereld
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Kerstavond Gezinsmis
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Ouders Leo van Musch en Marie Louise
Maenen
Ouders Wiel Mevis en Anna Ritzen en
dochtertje Fientje
Fam. Fijten-Luyten en overledenen van de
familie
Lei Crijns en Fien Crijns-Schmeits (verjaardag)
Gijs van Breemen en Coba Govers
Mia en Zef Wenmekers

Jacques Heffels echtgenoot van Nellie
Wenmakers.
Gerrit Wijnands echtgenoot van Roos Janssen
Chelsea Vrancken
Voor alle leden en overleden leden van de
Seniorenvereniging De Oude Garde
20.00 u H. Martinuskerk Urmond
Nachtmis
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
Gestichte jrd. Pierre en Lodewiena MeuwissenSpee
Overl. ouders Smeets-Wessels en zonen Pierre
en Gerard
Overl. ouders Lotz-Dols
Overl. ouders Meulenberg-Worms en zoon John
Overl. ouders Anneke en Zef Heyen-Hendrix en
zoon Huub
Overl. ouders Mia en Chiel StrijkersDamoiseaux en overl. fam. leden
Riet Meex-Bergevoet en overl. fam. leden
Chris Gelissen en overl. fam. leden
Piet Hendrix en overl. van de fam. HendrixVerbeek
Leonie Delbressine-Gelissen en dochter Marjo
Wina en Tjeu Meuwissen-Salden
Lenie Bolton-Hamers
MAANDAG 25 DECEMBER:
1ste Kerstdag
09.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. ensemble van harmonie St. Joseph.
2de Collecte voor onderhoud van de kerk.
Jrd.Ouders Wil Demandt en Anna Wenmaekers
Jrd. Harie Wagemans echtgenoot van Fien
Bongers en t.i.v. ouders Wagemans-Wenmakers
DINSDAG 26 DECEMBER:
2de Kerstdag
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. Fanfare St. Martinus
Lector: Hilda Meulenberg
Gestichte jrd. ouders van Mulken-Hendrix
Jrd. Nic en José Muris-Wijnands
Jrd. ouders Breuls-Schmitz en tevens voor Coen
en Nardie
Jrd. Lida Smits-Gelissen
Overl. ouders Vaassen-Hendrix
Overl. ouders Meulenberg-Smeets
Overl. ouders Janssen-Bohnen, Martha en Sjang
Overl. van de fam. Meulenberg-Cosemans
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Jo Cosemans en overl. fam. leden
Zef en Lida Hendrix
Etie Cosemans-Soons
Claartje Visser-van Daal
Tiny Demandt-Janssen
Sef van Geldorp
Jo Smits
VRIJDAG 29 DECEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor onze jeugd
ZATERDAG 30 DECEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor het welzijn van onze parochianen
ZONDAG 31 DECEMBER:
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Voor alle hulpverleners
MAANDAG 1 JANUARI:
H. Maria, Moeder van God
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
1e Jrd. Claartje Visser-van Daal
DINSDAG 2 JANUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 5 JANUARI:
H. pater Karel Houben
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor onze parochievrijwilligers
ZATERDAG 6 JANUARI:
Driekoningen
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Gestichte jrd. ouders Peter Jaspers en Greetje
Salden
Gestichte jrd. Zef Vraets en Angeline Montulet
ZONDAG 7 JANUARI:
Openbaring des Heren
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Jrd. ouders Truke en Tjeu Tholen-Cremers
Ouders Wijnands-Bovens en zoon Gerrit
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Pastoraal team
Pastoor R. Schwillens 046-4331328
In spoedgevallen
06-10901080
Assistent:
Pastoor J.P. Janssen 046-4331200

