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HET KERKELIJK JAAR… (2.) De Advent
De eerste periode van het Kerkelijk Jaar wordt gevormd door de Advent. Het zijn de vier laatste
zondagen voor Kerstmis. Omdat Kerstmis niet altijd op dezelfde dag valt, kan het aantal dagen van
de Advent wisselend zijn.
Het woord “Advent” betekent “Komst”. We bereiden ons voor op de komst van Jezus, op Zijn
geboorte.
Jezus wordt door ons -gelovige- mensen beschouwd als het Licht, dat in de wereld komt.
Het Licht dat alle duisternis verdrijft uit ons leven.
Om de komst van het Licht te accentueren wordt ieder weekend een kaars ontstoken op de
adventskrans. Deze krans is gemaakt van groenblijvende takken, versierd met een paars lint en
paarse strikken van lint. Er zijn vier kaarsen op geplaatst. Ieder weekend wordt er een kaars meer
ontstoken om zo het Licht van Kerstmis dichterbij te brengen. Eigenlijk zou je het helemaal
donker moeten maken, om te zien hoe sterk dat licht kan schijnen. Dan wordt het symbool van het
dichterbij-komend Licht nog duidelijker.
Daarbij schiet me een verhaal te binnen, hoe mijnwerkers, die opgesloten raakten in hun mijngang,
de moed op redding niet verloren, omdat een glimpje licht door de massa stenen zichtbaar werd.
Dat was het teken voor hun redding.
De Advent is ieder jaar in de donkerste tijd van het kalenderjaar. Buiten is het dan al vroeg donker
en we hebben, zo midden in de winter, behoefte aan licht, aan warmte. Juist Kerstmis, de
herdenking van de geboorte van Jezus, brengt dat Licht en die warmte. Hij komt in onze wereld als
een Licht, als een bron van menselijke warmte.
Bij de voorbereiding van Zijn geboorte, in de Advent, staan we stil bij dat grote gebeuren. We
worden in die dagen geïnspireerd:
- door profeten als Jesaja, die de komst van Jezus voorzegt;
- door Johannes de Doper, die Hem heel duidelijk aankondigt;
- door Maria, die uitspreekt dat zij bereid is mee te werken met Gods plannen.
De liturgische kleur in de kerk is in de Advent paars. Een kleur die inkeer en bezinning wil
symboliseren. Bezinning omdat de komst van Jezus een grote gebeurtenis is in de mensenwereld.
Een gebeurtenis die om voorbereiding vraagt: de advent!
J. P. Janssen, ass.
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WE ZETTEN ONS SAMEN IN VOOR DE VASTENACTIE.
Ook dit jaar zetten we ons weer samen in voor de Vastenactie. Zelf willen we minderen, om de
jongeren in Zambia een kans te geven op een menswaardig bestaan. De bestemming van de
opbrengst van de Vastenactie is ook dit jaar voor de techniek- en landbouwschool in Mpongwe
(Zambia). Verleden jaar heeft men daar met onze financiële hulp het plan gerealiseerd om de
school aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dat is inmiddels gebeurd. Daardoor is er in alle
lokalen en in het internaat van de school stroom beschikbaar.
Deze aansluiting op het elektriciteitsnet was ook nodig om de machines te laten functioneren bij
het beroepsonderwijs. De school kende al opleidingen in landbouw, metselen en timmeren. Dat
vakonderwijs wordt nu uitgebreid met naailessen, een opleiding tot coupeuse, lessen in bereiding
en conservering van voedsel, catering en biologische landbouw. Er zijn kortlopende cursussen
voor volwassenen, maar het programma voor jongeren duurt drie jaar. Aan het einde van die
periode is er een diploma dat ook door de staat Zambia erkend wordt. Het bijzondere is ook dat
iedere leerling tijdens de opleiding leert hoe hij of zij daadwerkelijk aan de slag kan met de
opleiding. Ze leren dus niet alleen een vak, maar ook hoe ze met dat vak hun boterham kunnen
verdienen. Samen met de onderwijskrachten van de school zal een gepensioneerde directrice van
een Nederlandse VMBO actief zijn om de inhoud en uitwerking van het lesprogramma te
begeleiden.
Wat doen wij?
-Uw bijdrage in het zakje van de Vastenactie wordt direct aan dit project besteed. U kunt uw gave
in geld in het zakje stoppen. U kunt ook de machtiging, die aan het zakje vastzit invullen en in het
zakje stoppen. Uw gift wordt dan naderhand afgeschreven van uw bankrekening.
-De Vastenactie-zakjes kunnen ingeleverd worden in de kerk of in de brievenbus van de kerk in
Urmond en Berg aan de Maas. In Stein kunt U ook terecht in de kerk waar uw gave ontvangen
wordt. Daarnaast kunt U het zakje deponeren in de brievenbus van een van de pastorieën of van
het parochiekantoor.
-We hebben met elkaar de Vastenactiemaaltijd gehouden. De opbrengst hiervan gaat volledig naar
de Vastenactie, omdat de maaltijd gesponsord wordt.
Laat ons in deze Veertigdagentijd zelf iets minderen, zodat de jongeren van Zambia hun eigen
leven kunnen opbouwen.

MEE OP BEDEVAART NAAR LOURDES ?
Het is vaak een wens van mensen om naar Lourdes te gaan. Daar kunnen verschillende redenen
voor zijn: bij Maria bidden om kracht en sterkte om de problemen van het leven aan te kunnen; om
te bedanken voor het goede, dat men heeft mogen ontvangen. Er zijn veel motieven om zo’n
bedevaart te maken.
Vanuit onze samenwerkende parochies willen we ons aansluiten bij de bedevaarten van het Huis
voor de Pelgrim in Maastricht. Er zijn verschillende mogelijkheden om zo’n bedevaartreis te
maken: met een bus, een nachtbus of met het vliegtuig. De vliegreizen vertrekken vanaf het
vliegveld Maastricht Aachen Airport. Er zijn bedevaarten in de maanden mei, september en
oktober. De bedevaart in oktober is een gezinsbedevaart.
Pastoor Janssen zal deelnemen aan de bedevaart van 11 – 16 september 2018. Wanneer U
belangstelling heeft of meer informatie wilt ontvangen, neem dan gerust contact op met mevr.
Anita Cremers, tel.4337105 of met pastoor Janssen, tel 4331200.
MOTORZEGENING
Het motorseizoen is van start. Goed voorbereid zijn is het halve werk. Dus kom zondag 25 maart
om 10:00 uur naar Osseforth Opleidingen, Business Park Stein 165, 6181 MA Elsloo daar staat
mijnheer pastoor klaar om je motor te zegenen
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NEW DIMENSION MEETS ANTIKVTHERA
Fanfare St.Martinus Urmond organiseert op Sint Patricksday 17 maart a.s. een muziekavond in de
fanfarezaal. In het concept “….. meets …..” bieden we jaarlijks een podium aan een muziekgroep
binnen de vereniging en een veelbelovende band. Dit jaar neemt ons jeugdorkest New Dimension
deel, spelend in een bigband setup. Daarnaast Antikythera, een band gevormd door muzikanten die
studeren aan het Maastrichts Conservatorium afdeling Jazz. Zij spelen een mix van jazz, funk, pop
en soul. Ze speelden in de finale van Nu of Nooit voor de Limburgse Popprijs en wonnen de
Talent award van Maastricht Jazz in 2017. Zaal open 20:30 uur, entree €4,-.

WORKSHOP 'DE OUDER WORDENDE STEM'
Dinsdag 27 maart 2018

Tijd: 10.00 – 11.30 u.

Plaats: Muziekschool Artamuse – Herenhof 8 – GELEEN.
Deelname: € 15,- pp

Inschrijven: stgsingsting@gmail.com

Workshop 'De ouder wordende stem' o.l.v. Harrie Spronken. Ook al ben je twintig, iedere stem
wordt ouder en heeft onderhoud nodig. Harrie leert u het belang van bewegen en laat u ervaren hoe
u met bijvoorbeeld ‘Lax Vox’ uw oefeningen voor een goede zangtechniek kunt doen, zodat u de
stem in optimale conditie houdt en dat zo lang mogelijk. Wie hem kent weet dat dit allemaal gebeurt
in een ontspannen sfeer met leuke humor en, zoals hij zelf zegt, nooit hetzelfde. Ook al volgde u dus
al eerder zijn workshop, een tweede keer is het weer anders en de moeite waard. De workshop is
ook zeer aan te bevelen voor dirigenten omdat vrijwel alle oefeningen ook door dirigenten in
repetities gebruikt kunnen worden. Inschrijven voor deze workshop kan tot 15 maart via
tgsingsting@gmail.com

PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (45).
Naam, leeftijd en woonplaats ?
Mijn naam is Els Habets, 56 jaar en woon in Urmond.
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief ?
Bij de H. Martinus en St. Antonius te Urmond en H. Michaël te Berg a/d Maas
Welke taak vervult U in de parochie ?
Ik vorm samen met een collega de redactie van het parochieblad Urmond/Berg aan de Maas.
Daarnaast bezorg ik in een gedeelte van Urmond het parochieblad.
Waarom doet U dat werk ?
Het geeft mij een goed gevoel dat ik iets voor de parochie kan doen, want zonder vrijwilligers kan
een parochie niet draaien.
Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak?
Als parochianen je aanspreken en zeggen dat ze blij zijn dat er nog een papieren parochieblad is.
Zijn er ook vervelende kanten aan uw werk?
Ik denk dat ieder werk wel eens vervelende kanten heeft.
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?
Het vervullen van mijn taak zorgt ervoor dat alle parochianen iedere maand weer een parochieblad
in de bus krijgen en dat geeft mij een fijn gevoel.
Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak?
Aan de lezers zou ik willen meegeven om nog eens na te denken of ze tijd en zin hebben om onze
parochievrijwilligers te komen versterken.

3

EINDE SERIE “PROFIELEN”.
In een serie van 45 afleveringen, waarin vrijwilligers van onze samenwerkende parochies aan het
woord kwamen, hebben we kennis kunnen nemen van wat hen bezielt om zich voor onze
parochies in te zetten. We hebben daar een heel mooi beeld van mogen krijgen. We achten nu de
tijd rijp om te stoppen met de serie ”Profiel van een parochievrijwilliger” omdat iedereen, die er
belangstelling voor heeft, nu op de hoogte kan zijn.We spreken onze dank uit aan al die
vrijwilligers, die bereid waren iets over zichzelf en hun motieven om parochievrijwilliger te zijn,
te vertellen.
Heel veel dank voor uw bijdragen aan onze parochiebladen.

PINKSTERFEEST NIEUWDORP
Op maandag 21 mei a.s., organiseert het kerkbestuur van Nieuwdorp het 24e Pinksterfeest, op het
Pastoor van Heldenplein (kerkplein). Verenigingen, winkeliers en particulieren die een marktkraam
willen huren à € 15,- per stuk, kunnen contact opnemen met dhr. Pierre Claessens (tel. 06-42693623).
Voor kinderen is het mogelijk op deze dag hun oud-speelgoed, spellen of andere kleine spulletjes
te verkopen. Zij kunnen een (gratis) plaatsje reserveren op het kerkplein ook via dhr. Pierre
Claessens (tel.06-42693623).
Beste parochianen,
Graag willen wij de stichting Hulp in Praktijk Westelijke
Mijnstreek, beter bekend als HiP WM, nogmaals onder uw
aandacht brengen. We doen dit omdat in de praktijk blijkt dat nog
niet iedereen op hoogte is van het goede werk dat onze
vrijwilligers belangeloos verrichten.
De vrijwillige hulp die wordt verleend is, in principe, kortdurend
en laagdrempelig en is bedoeld voor mensen met weinig
financiële middelen en weinig sociale contacten. Bij het soort hulp kunt u denken aan vervoer naar
het ziekenhuis of huisarts, een bezoekje bij eenzaamheid, kleine klusjes in en rond het huis. We
bieden hulp aan iedereen. De hulpverlening gebeurt vrij anoniem hetgeen wellicht een stimulans is
voor mensen die het moeilijk vinden om hulp te vragen.
‘Schroom dus niet en vraag hulp als u daar om verlegen zit; onze vrijwilligers zijn gaarne bereid
om u de helpende hand te bieden.’
Hulp vragen kan zowel telefonisch als via de website. Telefonisch contact is mogelijk met de
lokale helpdesk via het nummer 046 4262727; op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en
11.00 uur. Buiten deze uren kunt u de vraag inspreken via de voicemail, u wordt dan teruggebeld.
Een andere mogelijkheid is hulp vragen via de website: www.hipwestelijkemijnstreek.nl
Ook als u vrijwilliger zou willen worden bij onze stichting bent u van harte welkom; goed doen en
je naaste steunen geeft een heel goed gevoel. Bovendien past dat uitstekend bij de diaconale taak
van onze kerken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, Ben Ketelslegers, plaatscoördinator Stichting
HiP WM, tel: 046 4746904 / 06 53979331 of mail naar bketelslegers@planet.nl

M.F.C BERG AAN DE MAAS
Bergerweg 1, 6129 PG Berg aan de Maas. (Urmond), tel: 06-41081060
Zondag 11 Maart 2018.Halfvastenbal, met :Die Steierische Harmonica Freunden.
Aanvang: 15.00 Uur. Gratis entree
Zaterdag 24 Maart. 80's en 90's Party. DJ: ERIC WOLFS
Aanvang : 20.30 uur. Voorverkoop € 7,50. aan de Kassa € 10,00
Voorverkoop adressen: Hoeve Elisabeth en Kapsalon Cést la Vie.
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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 overledenen:
Jeanne Rombout-Demandt, Urmonderhof, Urmond, 90 jaar
Tillie Wauben-Demandt, Urmonder Maasstraat, Urmond, 83 jaar
Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen.
Wij feliciteren onze dopelinge en haar ouders:
Elisa Alberti, dochter van Paul Alberti en Ursula Alberti-Lotz
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

Misintenties

ZATERDAG 10 MAART:
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd.Theo Janssen en ter intentie van
Paula de Welf
Jrd. Piet Heuts en ter intentie van Mia Kurvers
Hans Coenen echtgenoot van Leny Bouts

Ziekencommunie:
Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de
ZONDAG 11 MAART:
maand. Wie hiervoor in aanmerking wil komen
4de zondag veertigdagentijd
kan contact opnemen met
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
pastoor Schwillens (tel. 4331328)
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
ZATERDAG 3 MAART:
Jrd. Leon en Marina Stassen-Huynen
H. Frederik
Jrd. Zef en Lida Hendrix-Wenmakers
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Ron Dreesen
1ste Jrd. Hub Raeven
Gestichte jrd. Anna en Beth Meulenberg
Jrd. Zef Bouts echtgenoot van Mia Wijnands
Martha en Leo Claessens-Hendrix
Jrd. Ouders Karel Meeks en Elsa Cörvers
Jean Dreesen
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
Jrd. Gerrie Buskens-Theunissen
Gestichte jrd. Pastoor Lambert van Aken
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
DINSDAG 6 MAART:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 9 MAART:
H. Francisca Romana
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor vrede in de wereld
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DINSDAG 13 MAART:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 16 MAART:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle vrijwilligers
ZATERDAG 17 MAART:
H. Patricius
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Gestichte jrd. Joseph Kurvers en Greet Ubachs
ZONDAG 18 MAART:
5de zondag veertigdagentijd
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
Gestichte jrd. Riek en Piet Gelissen-Roumans
Gestichte jrd. ouders Heijen-Tholen

DINSDAG 20 MAART:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 23 MAART:
H. Turibius de Mogrovejo
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Om zegen over hen die zieken verzorgen
ZATERDAG 24 MAART:
Presentatiemis 1ste Heilige communie
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Zwd. Jeanne Rombout-Demandt en tevens
jrd. Johan Rombout
Jrd. Peter Jozef Bouts en Maria Wagemans en ter
intentie van overleden kinderen en kleinkinderen
ZONDAG 25 MAART:
Palmzondag
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lectoren:Millian Uittenhout en Marie-Jose
Penders
Zwd. Tillie Wauben-Demandt en ter intentie van
Remie Wauben
Gestichte jrd. ouders Penders-Knols
Tiny Demandt-Janssen
DINSDAG 27 MAART:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
DONDERDAG 29 MAART:
Witte Donderdag
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Annie Janssen
VRIJDAG 30 MAART:
Goede Vrijdag
15.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Kruisweg
15.00 u H. Martinuskerk Urmond
Herdenkingsdienst lijden en sterven Jezus Christus
Lectoren: Hilda Meulenberg en Ria Verhoeve
ZATERDAG 31 Maart:
Paaswake
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Gestichte H. Mis Pastoor Bosch en familieleden
en ter intentie van Annie Gerards
Gerrit Wijnands echtgenoot van Roos Janssen
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ZONDAG 1 APRIL:
1ste Paasdag
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. Louisa Meulenberg-Worms en ter intentie van
Hubert Meulenberg
Gestichte jrd. ouders Rademakers-Janssen en
dochter Mia
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
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

