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HET KERKELIJK JAAR… (1)
We hebben de viering van Oud (2017) naar Nieuw (2018) nog niet zo lang achter de rug. De
kalender 2017 is vervangen, een nieuwe agenda aangeschaft en het nieuwe jaar kan fris beginnen.
Maar de overgang van Oud naar Nieuw is niet de enige wisseling van het jaar, die wij meemaken.
We kennen verschillende vormen van het benoemen van jaren. Bijvoorbeeld: het boekjaar in de
bedrijven, het schooljaar in het onderwijs, en ook het kerkelijke jaar in het kerkelijke leven.
In de komende nummers van ons parochieblad zullen we wat uitvoeriger blijven stilstaan bij het
kerkelijke jaar. Zoals het burgerlijke jaar de seizoenen kent om het jaar te verdelen, zo kent het
kerkelijke jaar ook zijn indeling. Die indeling is gericht op de grote herdenkingsmomenten van ons
Christelijke geloof. De hoogtepunten uit het leven van Jezus bepalen het ritme van het kerkelijke
jaar. Deze hoogtepunten kennen allemaal ook een voorbereidingstijd.
Het kerkelijke jaar begint met de Advent, de voorbereidingstijd op het feest van Kerstmis. Met
Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus en in de Advent bereiden we die komst van Jezus voor.
Daarna volgt de Kersttijd. Dan breekt er een “rustige” periode aan in het kerkelijk leven, met “de
zondagen in de tijd van het jaar”. Tot de Veertigdagentijd begint. De eerste dag van de
Veertigdagentijd is Aswoensdag. In deze Veertigdagentijd krijgt de voorbereiding op het
Paasfeest, de gedachtenis van Jezus’ dood en verrijzenis, alle aandacht. De Paastijd, die daarna
aanbreekt, kent nog twee hoge feestdagen: ’s Heren Hemelvaart en Pinksteren.
Na Pinksteren worden de zondagen weer aangeduid als “zondagen in de tijd van het jaar”. Het is
een “rustige” periode wat kerkelijke feestdagen betreft. De laatste zondag is het feest van Christus
Koning. Daarmee wordt het kerkelijke jaar besloten.
In een aantal beschouwingen zullen we het kerkelijke jaar in ons parochieblad beschrijven. We
hopen dat deze beschouwingen U kunnen helpen het gelovige leven in het jaar te versterken.
J.P.Janssen, ass.
Overlijdensbericht.
Op 18 januari 2018 is diaken Ben ter Haar op 74 jarige leeftijd in Sittard overleden. Diaken ter
Haar is geen onbekende binnen de Urmondse parochiegemeenschap. Van 1989 t/m 1999 is hij
werkzaam geweest in de parochie H. Antonius van Padua te Urmond. We zijn hem dankbaar voor
hetgeen hij voor kerk en samenleving gedaan heeft en wensen zijn echtgenote, Mevr. M.E. ter
Haar-Koning, heel veel sterkte, kracht en troost toe bij het verwerken van dit grote gemis.
Het pastorale team en kerkbestuur
Contactadres: Mevr. M.E. ter Haar-Koning, Verdistraat 32, 6164 CK Geleen
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Ook in 2018 : 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 de 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 26 februari 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 22 februari, bij:
pastoor R. Schwillens, tel. 4331328;
e-mail: pastoorschwillens@gmail.com
pastoor J.P.Janssen, tel. 4331200;
e-mail: janssen.janpieter@gmail.com
Parochiekantoor, tel. 4331674;
e-mail: h.martinusstein@kpnmail.nl
DRIE GESPREKSAVONDEN OVER DE GOEDE WEEK.
De Goede Week en Pasen zijn voor de gelovige christenen de voornaamste dagen van het kerkelijk
jaar. We gedenken dan Jezus’ dood en verrijzenis. Als voorbereiding op deze dagen zijn er in onze
samenwerkende parochies drie gespreksavonden gepland. De eerste avond gaan we met elkaar in
gesprek over Witte Donderdag. De tweede bijeenkomst komen we samen en staan stil bij de
viering van Goede Vrijdag. Bij de derde gespreksavond staat de Paaswake op de agenda. De
gespreksbijeenkomsten worden gehouden op de volgende woensdagen: 28 februari, 7 maart en
21 maart. We beginnen om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur. Plaats van samenkomst:
Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat, Stein-Nieuwdorp.
Het is nodig om U aan te melden, wanneer U deel wilt nemen aan deze bijeenkomsten.
Aanmelden kan bij:
pastoor R. Schwillens, tel 4331328
e-mail: pastoorschwillens@gmail.com
pastoor J.P.Janssen, tel, 4331200
e-mail: janssen.janpieter@gmail.com
Parochiekantoor, tel 4331674
e-mail: h.martinusstein@kpnmail.nl
FRANSE KLOOSTER
Benefietconcert voor restauratie orgel
De Stichting Behoud Franse Klooster organiseert op zondag 25 februari 2018 om 15.30 uur een
concert in de Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard).
Het concert zal verzorgd worden door Accordeonorkest 'Swentibold' uit Born (o.l.v. Henk
Tiebosch), Harmonie ‘L’Union’ uit Born (o.l.v. Jos Kuipers) en zangeres/troubadour Thea
Kollee.
Paasstukjes voor de herbouw van het orgel uit het Franse Klooster
De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ organiseert een Paasstukjesactie waarvan de opbrengst
ten goede zal komen aan de herbouw van het orgel uit de Kapel van het Franse Klooster.
De paasstukjes zullen gemaakt worden door vrijwilligers van de stichting geholpen door echte
vakmensen.

Voor inlichtingen kan men contact opnemen met:
Stichting Behoud Franse Klooster
Efrem Verleng, secretaris
06-30567774
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
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PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (44).
Naam, leeftijd en woonplaats?
Paul en Marlies Jutten, allebei 70 jaar en wonend in Stein.
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief?
Parochie Sint Martinus in Oud-Stein
Welke taak vervult U in de parochie?
Paul: Post bezorgen, inkoper van koffie, thee, drank, etc. en af en toe klusjes doen.
Marlies: medewerkster van het parochiekantoor.
Waarom doet U dat werk?
We vinden allebei dat je best iets kunt doen voor de maatschappij. Wij zijn alle twee nog goed
gezond en hebben nog volop energie. Dus: waarom niet!
Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak?
Paul: als er een klusje goed is opgelost en als de voorraad op peil blijft.
Marlies: als parochiemedewerkster heb ik soms hele boeiende en verrassende gesprekken met
mensen. Bovendien ben ik in mijn nopjes met administratief werk.
Zijn er ook vervelende kanten aan het werk?
Natuurlijk, niet alles gaat altijd zoals je hoopt, maar meestal is het fijn om dit werk te doen.
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?
Een (deels) goede invulling van ons gepensioneerde leven. De rest vullen we in met andere leuke
dingen zoals wandelen, fietsen en op onze kleinkinderen passen.
Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak?
Vrijwilligerswerk is leuk en goed om te doen.
Vrijwilligers zijn hard nodig, vele handen maken licht werk.
BLASIUSZEGEN
Over het leven van de heilige Blasius is weinig bekend. Hij was
bisschop van Sebaste in Armenië en werd omstreeks het jaar 300
gevangen genomen, wreed gemarteld en onthoofd. Dat hij nu nog
bekend is, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die zich tijdens
zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een
wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen. De
jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel
was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.
Door dit voorval met de graat is hij de geschiedenis ingegaan als de heilige die aangeroepen wordt
tegen keelaandoeningen, hik, bof, angina, spruw, krop en astma. Daaruit ontstond in de 13de eeuw
het gebruik van de Blasiuszegen. Deze wordt nog steeds op of rond 3 februari in veel Limburgse
parochiekerken aan de gelovigen gegeven, niet als een wondermiddel, maar als een uiting van
gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. De priester of diaken houdt dan twee
gekruiste kaarsen voor de borst en rond de keel van de gelovige en spreekt het volgende gebed uit:
'Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en
alle andere kwaad. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen'.
Aansluitend aan iedere H. Mis binnen ons cluster kunnen parochianen in het weekend van 3 en 4
februari deze zegen ontvangen.
NONNEVOTTENACTIE
Fanfare St. Martinus Urmond komt weer langs de deuren in Urmond met heerlijke
nonnevotten!
De nonnevottenactie zal van 5 t/m 7 februari in de avonduren plaatsvinden!
De nonnevotten kosten € 1,10 per stuk en slechts € 5,- voor 5 stuks!
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Carnaval:De dansende nar
Een nar had genoeg van zijn altijd maar vrolijke, zwervende leven en besloot monnik te worden.
Maar het kloosterleven viel hem niet mee. Hij wist niet hoe hij moest bidden en hij kon geen
psalmen zingen. Tijdens het koorgebed dacht hij: “Wat doe ik hier eigenlijk?”. Toen de volgende
ochtend de klok luidde, sloop broeder nar naar een stille plek in het klooster. Hij trok zijn pij uit en
danste vol overgave in zijn narrenpak. Een van de monniken had hem gezien en de nar werd bij
vader abt geroepen. Hij was bang dat hij gestraft zou worden, maar de abt omhelsde hem en zei:
“Broeder nar, wij hebben met ons koorgebed God geloofd met onze stem, maar jij hebt met jouw
dans God geëerd met ziel en lichaam.
As met Aswoensdag
Na carnaval begint op Aswoensdag de vastentijd, de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. In die
periode worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen en hun levensstijl te versoberen. De Vasten
begint met het tekenen van het askruisje op het voorhoofd. Maar waarom wordt hierbij as
gebruikt?
De naam 'Aswoensdag' komt van het gebruik in vroeger eeuwen om aan het begin van de Vasten
as te strooien over de hoofden van boetelingen en degenen die vastten. Het was een teken van
verslagenheid om het eigen falen.
Het strooien van as over de hoofden van de boetelingen is in latere tijden vereenvoudigd tot het
askruisje, zoals dat tegenwoordig in de kerken wordt uitgedeeld. Het altaarmissaal laat echter
nergens het woord askruis vallen. Er wordt gesproken over het opleggen van de as, een veeg, een
vlek, desnoods het hele hoofd vol. ,,Erkennen dat we stof en as zijn,'' zoals een gebed uit de
liturgie zegt.
Drie dagen is het feest;
dan breekt
een nieuwe periode aan.

Maar het is goed om ons eerst
bewust te zijn
van onze eindigheid

We bereiden ons voor op Pasen:
op het leven dat sterker is
dan de dood.

Gedenk dat je van stof bent
en tot stof zult wederkeren

Vastentijd
Met Aswoensdag begint de vastenperiode die duurt tot aan Pasen. In deze periode worden
christenen geacht zich door te vasten voor te bereiden op het belangrijkste christelijke feest, de
verrijzenis van Christus, de triomf van het eeuwig leven op de dood. Tijdens de veertigdagentijd
nemen sommigen zich voor om geheel vrijwillig bijvoorbeeld weinig of geen alcohol te drinken,
niet te roken of om anderszins te vasten. De christen kan hierdoor meer ruimte creëren voor God
en de noden van de mensen en voor zichzelf nieuwe doelen en motieven in het leven vastleggen.
Vasten, bidden en aalmoezen geven zijn de drie bestanddelen van het christelijke vasten. Door het
uitsparen van eten en/of luxe goederen komt geld vrij voor goede doelen. Vandaar dat in deze
periode de Vastenactie plaatsvindt, de kerkelijke geldinzamelingsactie voor de misdeelde
medemens in de ontwikkelingslanden.
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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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Pastoraal team
Pastoor R. Schwillens 046-4331328
In spoedgevallen
06-10901080
Assistent:
Pastoor J.P. Janssen 046-4331200
Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
Tijn Janssen, zoon van Rob Janssen en
Janine Janssen-Kösters
Raf Pol, zoon van Marjolein Pol
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

VRIJDAG 9 FEBRUARI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor vrede in de wereld
ZATERDAG 10 FEBRUARI:
H. Scholastica
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle vrijwilligers
ZONDAG 11 FEBRUARI:
6de zondag door het jaar
m.m.v. zangkoor St. Martinus
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector:Millian Uittenhout
Om zegen over hen die zieken verzorgen
DINSDAG 13 FEBRUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius

Misintenties
ZATERDAG 3 FEBRUARI:
H. Blasius
Na de H. Mis Blasiuszegen
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Harie Vaessen echtgenoot van
Maria Scheeren en ter intentie van zoon Math

ZONDAG 4 FEBRUARI:
5de zondag door het jaar.
Na de H. Mis Blasiuszegen
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Fam. Kitzen-Peeters en dochter Leentje
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Gerrit Verhaeg
DINSDAG 6 FEBRUARI:
H. Amandus
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
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WOENSDAG 14 FEBRUARI:
Aswoensdag
19.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Wiel Mevis
VRIJDAG 16 FEBRUARI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle mantelzorgers
ZATERDAG 17 FEBRUARI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Herman Paulus en ter intentie van
Annie Paulus –Scheeren en zoon Ralph
Jrd. Sjeng Wenmaekers en
Mieke Wenmaekers -Strijkers
ZONDAG 18 FEBRUARI:
1ste zondag veertigdagentijd
m.m.v. zangkoor St. Martinus
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Jose Penders
Voor iedereen die eenzaam is
DINSDAG 20 FEBRUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
Jrd. Sjeng Bovens en overl. fam. leden

VRIJDAG 23 FEBRUARI:
H. Polycarpus
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Gestichte jrd. ouders Peter Jaspers en
Greetje Salden
Gestichte jrd. ouders Zef Vraets en
Angeline Montulet
ZATERDAG 24 FEBRUARI:
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd.Michel Vraets echtgenoot van Zus Birken
Ouders Anna Salden en Jozef Birken en voor
dochter Bertie en schoonzoon Jacques
Ouders Lei Jetten en Mia Jetten-Snijders
Hoebie Pörteners echtgenoot van Gerda Knoors
Fien Alberts -Van de Bongarth ter gelegenheid
van haar verjaardag
ZONDAG 25 FEBRUARI:
2de zondag veertigdagentijd
m.m.v. zangkoor St. Martinus
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Lysanne Heutmekers
Tiny Demandt-Janssen
DINSDAG 27 FEBRUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 2 MAART:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle zieke mede parochianen
ZATERDAG 3 MAART:
H. Frederik
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
1ste Jrd. Hub Raeven
Jrd.Ouders Karel Meeks en Elsa Cörvers
Jrd.Betsie Meeks echtgenote van Thieu Worms
Jrd. Imke Worms
ZONDAG 4 MAART:
3de zondag veertigdagentijd
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Gestichte jrd. Pastoor Lambert van Aken
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
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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)
Parochies:
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
per mail: simonsmargriet@gmail.com
H. Martinus en St. Antonius, Urmond.
Misintenties kunt U opgeven via mail:
parochies.urmondberg@gmail.com
Voor beide parochies kunt U ook gebruik maken
van het formulier met envelop, dat U achter in de
kerk vindt. Hier kunt U uw misintentie noteren,
het verschuldigde bedrag kunt u bijvoegen of
overmaken op het bankrekeningnr. van uw
parochie. Deze envelop kunt U afgeven in de
sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de
collecteschaal leggen.
U kunt het geldbedrag overmaken op
onderstaande rekeningnummers voor:
H. Michaël, Berg a/d Maas
rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22 en
H. Martinus en St. Antonius, Urmond
rek.nr. NL35 RABO 0149 2000 72

