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ZEVEN SACRAMENTEN: Het Sacrament van de Zieken (8.)
Normaal gesproken is het Sacrament van de Zieken het laatste van de Sacramenten, dat een
katholieke gelovige ontvangt. Het Sacrament wordt toegediend aan de zieke, die zich bezorgd
maakt over de toekomst van zijn leven. Vaker wacht men om dit Sacrament te vragen, wanneer de
zieke in zijn aller-aller-laatste levensmoment is gekomen. Nog net op tijd voor de dood intreedt.
Het is jammer dat het zo gebeurt, omdat de kracht van ieder Sacrament juist gelegen is in het
bewust ontvangen, bij volle bewustzijn. Daarbij komt het voor dat door lang te wachten, er ineens
een haastsituatie ontstaat, die natuurlijk het rustig-met-elkaar-samen-zijn, verstoort.
Mijn ervaring is, dat juist door het tijdig en in het bijzijn van alle dierbaren de Ziekenzalving
ontvangen, voelbaar goed doet. Er ontstaat dan ook ruimte om naar het afscheid toe te leven. Een
Sacrament mag en kan dan een teken van heil zijn.
De fundering van het Ziekenzalving vindt men in de Bijbel in de Jacobusbrief. Daar roept de
apostel op: “Is er iemand onder U ziek, laat hij de priesters van de Gemeente roepen. Zij moeten
een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige
gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het
hem vergeven worden.” (Jac.5,14-15). Bij de toediening van de Ziekenzalving legt de priester de
handen op het hoofd van de zieke. Deze handoplegging verwijst ons naar Jezus, die de zieken de
handen oplegde, als teken van bescherming. En net zoals wij in ons leven vaker iemand de hand
boven het hoofd houden, zo willen we nu vragen dat God de zieke Zijn bescherming niet zal
onthouden. Daarna volgt een gebed waarin we uitdrukkelijk om die bescherming vragen. Naast de
handoplegging en het gebed, is de zalving met Heilige Olie een belangrijk moment. In het
dagelijkse leven heeft olie een veelzijdige functie. We gebruiken olie in ons voedsel. Olie zorgt
ervoor dat machines soepel lopen. Olie beschermt ons tegen te felle zonnestralen. Olie maakt de
spieren van de sporter soepel. Het gebruik van de Heilige Olie bij de Ziekenzalving wil
symboliseren dat Gods Geest in ons doordringt en ons zal beschermen. De priester zalft het
voorhoofd en de handen, ons denken en ons doen. Daarbij bidt hij: “Moge onze Heer Jezus
Christus u van kwaad bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.”
Naast de Ziekenzalving kan de zieke het Sacrament van verzoening en vergeving (biecht) en de
Heilige Hostie ontvangen. De Eucharistie als Viaticum, als voedsel op weg naar het eeuwige
leven.
J. P. Janssen, ass.
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Rommelmarkt
Harmonie St.Joseph Berg aan de Maas organiseert op zondag 21 jan. 2018 een grote rommelmarkt
in diverse zalen van het Multi Functioneel Centrum (MFC), aan de Bergerweg 1, in Berg a/d Maas.
Aanvang 09.00 uur, open tot 15.30 uur.
De entree bedraagt € 1 per persoon.
Voor inlichtingen of tafelreservering kunt u bellen naar: 046 4337109.
Martinuskerk poetsen
Donderdag 11 januari zal de kerk weer een poetsbeurt krijgen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 9.00 uur. Voor koffie en vlaai is na afloop gezorgd.
2 en 3 februari: Maria Lichtmis en Blasiuszegen
Op donderdag 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden,
is dit strik genomen eigenlijk geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus.
Officieel heet het feest ook de 'Opdracht van de Heer'. Het is moment waarop Jozef en Maria hun
kindje volgens het oude joodse gebruik in de tempel aan God presenteren.
Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd
betiteld als 'het Licht dat alle volkeren
verlicht'. In de katholieke kerk is het al
eeuwen gebruikelijk om op deze dag een
lichtprocessie te houden en kaarsen te
zegenen. De naam ‘Maria Lichtmis’ verwijst
hiernaar.
Blasiuszegen
Het is een heel oud gebruik in de kerk om op
3 februari, de gedachtenis van de heilige
Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Die
moet de gelovigen beschermen tegen
keelaandoeningen en andere kwalen. De heilige Blasius was bisschop van Sebaste in Armenië.
Volgens een legende kwam 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. Uit dit verhaal is in de 13de eeuw het gebruik van de Blasiuszegen tegen keelaandoeningen ontstaan.
De zegen wordt op 3 februari of het
weekeinde daarna 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'.
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Gebedsdienst
Van 21 t/m 28 januari vindt de Week van gebed voor de eenheid van de Christenen plaats.
Dominee Prins van de protestantse gemeente in Urmond en het pastorale team van ons cluster
nodigen u uit om op maandag 22 januari om 19.00 uur in de protestantse kerk van Urmond deel te
nemen aan de vesperdienst. Aansluitend kunnen mensen van beide geloofsgemeenschappen, onder
het genot van een kop koffie, elkaar ontmoeten. U bent van harte welkom.
Recht door zee
De uitdrukking ‘Recht door zee’ wordt in het Nederlands vooral uitgelegd als eerlijk, recht op je
doel af. Vaak is het ook synoniem voor brutaal of bot. Maar ‘recht door zee’ kan ook betekenen
dat je rechtop blijft tussen woelige golven. En zo is de uitdrukking bedoeld in het thema voor de
Week van de gebed voor de eenheid tussen alle christenen, die van 21 tot en met 28 januari wordt
gehouden.
Het thema verwijst naar het oude Bijbelverhaal, waarin God het volk Israël door de Rode Zee
leidde, op weg naar het beloofde land. Na jaren van onderdrukking werd er recht gedaan aan wie
hun geloof trouw waren gebleven. Gods rechterhand leidde hen eensgezind naar de vrijheid. Op
veel plaatsen in de wereld leven gelovige christenen letterlijk in woelige wateren, maar hun geloof
houdt hen rechtop. Ze putten hoop en moed uit Gods rechterhand die hen de weg wijst: recht door
zee. Als getuigen van deze gezamenlijke hoop werken en bidden kerken samen voor christenen uit
de hele wereld.
De Week van gebed voor de eenheid is een internationaal oecumenisch initiatief, dat ondersteund
wordt door de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan.
Octaaf van Sint Gerlach in Houthem
Vanwege de gedachtenis dag van de heilige Gerlachus wordt in
Houthem-Sint Gerlach weer het jaarlijkse octaaf ter ere van hem
gevierd. Thema is ditmaal 'Ik ben vreemdeling'. Alle pelgrims zijn
tijdens het octaaf welkom om deel te nemen aan een of meerdere
plechtigheden. Zo is er dagelijks zegening en uitdelen van het
Gerlachusbrood, verering van de relikwie van Sint Gerlach en
gelegenhei tot biechtengesprek. Het octaaf wordt op 4 januari geopend
met een H. Mis om 19.00 uur en een aansluitende bijeenkomst. Op
vrijdag, de eigenlijke feestdag, viert hulpbisschop Everard de Jong de
pontificale H. Mis om 10.00 uur. Gedurende de rest van de week zijn
er dagelijks diverse activiteiten.
Kijk voor meer informatie op www.st-gerlach.nl.
Afscheid van Mgr. Frans Wiertz
Op 2 december 2017 vierde Mgr. Frans Wiertz zijn 75e verjaardag. Met ingang van die datum had
hij aan paus Franciscus ontslag gevraagd en gekregen. Het officiële afscheid van Mgr. Wiertz van
het bisdom Roermond vond plaats op zaterdag 9 december met een plechtige dankviering in de
Sint-Christoffelkathedraal. Mgr. Frans Wiertz die meer dan 24 jaar bisschop van Roermond is
geweest kreeg die dag een warm afscheid.
De dankviering begon rond kwart over tien met een intredestoet van schutters met wapperende
vaandels, broederschappen, acolieten, diakens, priesters en bisschoppen. Een gelegenheidskoor dat
bestond uit zangers uit heel Limburg zorgde voor de muziek.
Tijdens zijn preek herinnerde kardinaal Eijk aan diverse momenten uit het leven van de bisschop,
waarin volgens hem de verkondiging van het geloof altijd centraal stond.
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Gouverneur Bovens wees in zijn toespraak vooral op de maatschappelijke betrokkenheid van
bisschop Wiertz en zijn bewogenheid met zwakkere groepen. De gouverneur overhandigde de
bisschop ook de erepenning van de provincie, de hoogste provinciale onderscheiding. Aansluitend
mocht de bisschop een schilderij met
zijn eigen portret onthullen, dat de
kunstenaar Theo Kuijpers uit
Maastricht op verzoek van het
bisdom heeft gemaakt. Het komt in
de portrettengalerij van het bisdom te
hangen.
Kuijpers maakte bijna veertig jaar
geleden ook de kruiswegstaties voor
de kerk van De Heeg in Maastricht,
waar Mgr. Wiertz bouwpastoor was.
In zijn dankwoord riep de bisschop
iedereen op om met een interne blik
te kijken, met de ogen van Jezus en
daardoor het geloof weer te laten
vonken. Vervolgens sprak de bisschop zijn grote dank jegens iedereen uit. De bisschop is op 15
december naar Maastricht verhuist. In november schreef de bisschop zijn laatste Column XI 2017.
DE LAATSTE
Een tijd geleden
moest ik voor onderzoek
bij de huisarts zijn.
Eerst even langs de bloedafname,
u weet hoe dat werkt.
De assistente die mij hielp
was heel vriendelijk.
Maar ik keek toch wel even op,
toen ze zei:
“U hangt bij ons op de wc.”
Wat bleek?
Ze had een van mijn kolommen
uitgeknipt en op het prikbord
gehangen.
Blijkbaar sprak de tekst haar
zodanig aan, dat ze deze
nog eens wilde teruglezen
en met anderen delen.
De afgelopen 24 jaar heb ik,
aanvankelijk wekelijks
en later een keer per maand,
4

een kolom als deze geschreven.
Ze werden gepubliceerd
in huis-aan-huisbladen,
op websites en in het bisdomblad.
En bij sommige mensen
blijkbaar ook op het toilet.
Ik heb deze stukjes altijd
met plezier geschreven.
Het was voor mij een mogelijkheid
om het dagelijkse leven van mensen
te verbinden met het evangelie.
Want dat is wat ik
altijd als mijn opdracht heb gezien:
mensen in contact brengen
met Christus.
Dank dat u ze
al die jaren heeft willen lezen:
op de bank, aan de keukentafel
of op het toilet.
+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

Hier had uw advertentie
kunnen staan!!

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met dhr. Jo Mevis
Tel: 046-4331487
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Wij gedenken onze dierbare overledene:
Remie Wauben, Urmonder Maasstraat 4,
Urmond, 76 jaar
Opdat hij moge rusten in Gods vrede. Amen.

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 6 JANUARI:
Driekoningen
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Gestichte jrd. Zef Vraets en Angeline Montulet
Gestichte jrd. Ouders Peter Jaspers en
Greetje Salden
ZONDAG 7 JANUARI:
Openbaring des Heren
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Jrd. ouders Truke en Tjeu Tholen-Cremers
Ouders Wijnands-Bovens en zoon Gerrit
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
DINSDAG 9 JANUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 12 JANUARI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Om zegen over hen die zieken verzorgen
ZATERDAG 13 JANUARI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Hans Coenen
ZONDAG 14 JANUARI:
2de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
m.m.v. CV de Waterratte
Martha en Leo Claessens-Hendrix
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DINSDAG 16 JANUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 19 JANUARI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Voor iedereen die eenzaam is
ZATERDAG 20 JANUARI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Jrd. Cathy Widdershoven-Bossons
Jrd. Ouders Meersman-Muris zoon Piet en
dochter Mia
Gestichte jrd. Christien Suntinger- Janssen.
Gestichte jrd. No Janssen
ZONDAG 21 JANUARI:
3de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
Zwd. Remie Wauben
Jrd. Jan Coolen
Gestichte jrd. Thè en Tilly Tholen-Wagemans
Tiny Demandt-Janssen
DINSDAG 23 JANUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 26 JANUARI:
HH. Timoteüs en Titus
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle zieke mede parochianen
ZATERDAG 27 JANUARI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Gestichte jrd. Pastoor Bosch
Gestichte jrd. Ouders Harie Scheeren en
Ida van Mulken
Gerrit Wijnands echtgenoot van Roos Janssen
ZONDAG 28 JANUARI:
4de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Voor vrede in de wereld

DINSDAG 30 JANUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 2 FEBRUARI:
Maria Lichtmis
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Voor alle vrijwilligers
ZATERDAG 3 FEBRUARI:
H. Blasius
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Voor onze jeugd
ZONDAG 4 FEBRUARI:
5de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Pastoraal team
Pastoor R. Schwillens 046-4331328
In spoedgevallen
06-10901080
Assistent:
Pastoor J.P. Janssen 046-4331200
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
en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze
envelop kunt U afgeven in de sacristie (voor of
na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen.
U kunt het geldbedrag ook 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
8

Overzicht reguliere H. Missen Cluster Groot
Stein.
Zaterdag:
18.00: H.Michaël-Berg aan de Maas
19.15: O.L.V.Hulp der Christenen
Nieuwdorp
Zondag:
09.30: HH.Martinus en Antonius van
Padua – Urmond
11.00: H.Martinus – Stein
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.
H. Doopsel
Aanmelden voor het H. Doopsel van uw kind is
mogelijk tijdens kantooruren van het
parochiekantoor op maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer
046-4331674 of via de email:
h.martinusstein@kpnmail.nl
Dopen en doopvoorbereiding
Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de
ouders van de dopelingen een keer samen om
zich voor te bereiden op deze plechtigheid.
Deze bijeenkomst vindt iedere eerste dinsdag van
de maand plaats in het parochiekantoor van Stein,
Halstraat 36 en begint om 20.00 uur.
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.

