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HET KERKELIJK JAAR … (4.) Kersttijd
Kerstmis is zo’n groot feest, we hebben aan één dag niet genoeg om het te vieren. Naast de
Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag kennen we ook de Kersttijd. Die begint op Kerstavond 24
december en eindigt met het feest van de Doop van Jezus, meestal op de zondag na Driekoningen.
In deze Kersttijd blijven we natuurlijk ons verheugen over de geboorte van het Kerstkind. Maar de
Kersttijd nodigt ons ook uit na te denken over de betekenis van Zijn komst.
De komst van het Kindje Jezus zet mensen in beweging.Zo komen allereerst de herders vanachter
hun schapen vandaan en gaan, uitgenodigd door de engel, op bezoek bij het pasgeboren Kind. Zij
zijn er door verrukt. Hen wordt als eerste de boodschap van de Messias onthuld. Herders, die in
die dagen niet zo’n vooraanstaande positie innamen. Zij gaan voor. De hoogwaardigheidsbekleders
van Jeruzalem worden niet op de hoogte gebracht. Er komt nog meer bezoek: de Wijzen uit het
Oosten. Zij hebben een bijzondere ster gezien en leiden daaruit af dat er een koningskind geboren
is. Zij volgen de ster en komen in het paleis van Koning Herodes terecht. Hij kan hen niet verder
helpen, maar hun komst wekt zijn argwaan. Hij stuurt hen op onderzoek uit. En de ster wijst hen
de weg naar de plaats waar het koningskind Jezus gevonden wordt.
In onze bekende afbeeldingen vertegenwoordigen de drie Wijzen de drie werelddelen, die in die
dagen bekend zijn: Europa, de oude grijze koning; Azië, de koning van middelbare leeftijd en
Afrika, de zwarte jonge koning. Met hun komst wordt duidelijk dat de boodschap van Jezus niet
alleen bestemd is voor Israël, maar voor de hele wereld.
In deze Kersttijd vieren we op de zondag na Kerstmis het feest van de Heilige Familie en op 1
januari gedenken we – kerkelijk-, het moederschap van Maria.
1 januari wordt ook gevierd als Wereldvredesdag. Dat laatste is niet zo verwonderlijk, omdat we
Jezus ook mogen zien als de vorst van de vrede.
De doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper markeert het slot van de Kersttijd. Deze
doop staat aan het begin van het openbare leven van Jezus. Het begin van de drie jaren dat Hij
rondtrok om de Blijde Boodschap van de komst van het Godsrijk te verkondigen. Het is de Geest
van God, die bij het Doopsel op Jezus neerdaalt, en Hem kracht en inspiratie geeft om Gods liefde
onder de mensen zichtbaar te maken.
J.P.Janssen, ass.
MARTINUSKERK URMOND POETSEN
Woensdag 23 mei zal de kerk weer een poetsbeurt krijgen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 9.00 uur. Voor koffie en vlaai is na afloop gezorgd.
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MEIMAAND – MARIAMAAND.
Het klinkt bijna automatisch: Meimaand – Mariamaand. Zo vertrouwd is het ons. In de meimaand is
er bijzondere aandacht voor Maria, onze hemelse Moeder. Op tal van plaatsen in ons Limburgse
land vind je grote en kleine heiligdommen van Maria. Ook in onze eigen omgeving kennen we in
Oud-Stein de kapel van Maria in de Nood, die een lange geschiedenis kent. Net zoals de Mariakapel
(Bokkenriejerskapel) in Oost Urmond bij de begraafplaats. Aan de buitenkant van deze kapel zijn de
afbeeldingen zichtbaar van de zeven Smarten van Maria. En ook in menige huiskamer wordt in de
meimaand een extra bloemetje en kaarsje bij Maria gezet.

Kapel Maria in de Nood - Meimaand Mariamaand
In de meimaand worden er elke dinsdag en donderdag om 19.00 uur (behalve op 10 mei,
Hemelvaartsdag) H. Missen gedaan in de Kapel Maria in de Nood. Voorafgaand wordt de
Rozenkrans gebeden. Alleen op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, zal er geen H. Mis in de kapel
zijn. U bent van harte welkom met ons Maria te gedenken.
DODENHERDENKING IN URMOND
Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit
zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook mensen uit
ons dorp hebben zich in ons land of elders ingezet voor de vrijheid en om de vrede te waarborgen.
Daarom willen wij hen herdenken tijdens de H. Mis, die op zondag 6 mei om 9.30 uur in de
Martinuskerk gehouden wordt. Aan deze viering zullen de schutterij St. Leendert, het Maaskentj
Brass Ensemble en vele vrijwilligers van de parochie hun medewerking verlenen.
Dit zijn de namen van de oorlogsslachtoffers:
Peter Johannes Hubertus Breuls (26 jaar), soldaat
Arnoldus Hubertus Alphonsus Leers (20 jaar), soldaat (geen afbeelding beschikbaar)
Johannes Mathijs Lambert Tholen (27 jaar), verzet
Bart van Boxtel (29 jaar), soldaat KL Vredesmacht Afghanistan

Aansluitend aan de herdenkingsdienst zullen we naar de graven bij de Terpkerk gaan. Daar worden
de volksliederen en de Last Post ten gehore gebracht, waarna bloemstukken op de graven geplaatst
worden en de graven gezegend. Na deze ceremonie bent u uitgenodigd om naar de fanfarezaal te
komen waar u een kop koffie of thee met een stukje Limburgse vlaai wordt aangeboden. U bent
van harte welkom….
Ook willen we alle inwoners van Urmond oproepen om de Nederlandse of Urmondse vlag te
hijsen als een eerbetoon aan hen die ons ontvallen zijn.
Pastoor Schwillens
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DODENHERDENKING BERG AAN DE MAAS 2018
Vanaf 9 mei 1948 wordt traditiegetrouw de Dodenherdenking in Berg a/d Maas ieder jaar
gehouden op de zaterdag zo dicht mogelijk bij de datum van 10 mei. Bij deze plechtigheid worden
steeds de 5 Nederlandse militairen herdacht, die op 10 mei 1940 gesneuveld zijn voor het
vaderland, en begraven liggen bij het oorlogsmonument op het kerkhof in Berg a/d Maas.
Dit jaar wordt de Dodenherdenking gehouden op zaterdag 12 mei 2018.
Het comité Dodenherdenking hoopt dat velen deze herdenking zullen bijwonen, zeker nu dit jaar
reeds 73 jaar vrede en vrijheid is in ons land.
Het programma van de herdenking op zaterdag 12 mei 2018 is als volgt:
17.30 uur
Samenkomst genodigden op het Beatrixplein bij Hotel Café Knoors.
17.45 uur
Genodigden gaan onder begeleiding van de Schutterij naar de kerk.
18.00 uur
Gezongen H. Mis ter ere van de overleden strijders.
19.00 uur
Bloemlegging en aubade op het kerkhof.
19.30 uur
Genodigden gaan onder begeleiding van Harmonie naar de koffietafel.
19.45 uur
Koffietafel voor genodigden bij Hotel Café Knoors Berg a/d Maas.

BELEEF HET VOORJAAR TIJDENS HET MEIFESTEIN!
Van 5 t/m 8 mei 2018 bruist Stein weer tijdens het MeifeStein.
Een lang voorjaarsweekend vol activiteiten en plezier. Zoals ieder jaar organiseert de gemeente
Stein de kermis. De Ondernemersvereniging Stein verzorgt weer de traditionele Meimarkt in Oud
Stein en de winkeliers in het centrum in Stein zorgen voor optimaal shopgenot. Kom deze dagen
naar het bruisende Stein en geniet mee.
13 MEI MOEDERDAG
Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap en valt altijd op de 2e zondag in mei.
Moeders worden op deze dag verwend en krijgen vaak ontbijt op bed en kadootjes. Kinderen
maken vaak leuke Moederdag Kado's op school of op het kinderdagverblijf. In Nederland is
begonnen met het vieren van moederdag rond het jaar 1925.
Wij feliciteren alle moeders en wensen hun een fijne dag samen met hun gezin.
ZALIGVERKLARING CLARA FEY
Ze komt eigenlijk uit Aken, maar een groot deel van haar leven woonde en werkte zuster Clara
Fey in Simpelveld. Van daaruit bouwde ze haar congregatie, de ‘Zusters van het Arme Kind
Jezus’, uit tot een beweging die actief is in twaalf landen op drie continenten. Zaterdag 5 mei
wordt Moeder Clara Fey zaligverklaard. Dit gebeurt tijdens een grote plechtigheid om 10.00 uur in
de Dom in Aken (D) door kardinaal Angelo Amato s.d.b., de prefect van de Vaticaanse
congregatie voor Zalig- en
Heiligverklaringen. Op de
Katschof – het plein naast de
Dom – worden grote
schermen geplaatst, waarop
de viering ook te volgen is.
Tussen 14.00 uur en 17.00
uur is er de mogelijkheid om
de relieken van de zalige
Clara Fey te vereren.
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1e H. COMMUNIEVIERING ZONDAG 20 MEI IN DE H. MICHAЁLKERK BERG a/d MAAS
Communicanten:
Esmee Lemmens
Fabio Schmitz
Lizzy Wyenbergh

Lynn Schepers
Emilio Sliekers

Wij feliciteren alle communicanten en hun ouders en wensen hun een mooi dag toe.
HEMELVAART EN PINKSTEREN.
Op de 40e dag na Pasen gedenken we het opstijgen van Jezus naar de hemel: de Hemelvaart. Op de
50e dag vieren we de komst van de Helper, de Heilige Geest: Pinksteren. Wanneer Jezus na Zijn
dood en verrijzenis telkens aan de leerlingen verschijnt, bereidt Hij hen voor op hun taak in de
wereld. Hij laat hen zien, - vanuit de teksten van het Oude Testament -, dat Hij de Messias is en
dat Hij ook deze levensweg moest afleggen om de band van God met de mensen te herstellen. De
leerlingen krijgen de opdracht om zelf de boodschap van het Godsrijk te gaan verkondigen. Ze
verstaan die opdracht ook wel, maar voelen zich tekort schieten. Ze moeten hun angst overwinnen
om frank en vrij te verkondigen, hoe Jezus ons geleerd heeft te leven voor elkaar. Bij Zijn Hemelvaart drukt Jezus hen nog eens op het hart, dat ze het niet alleen hoeven te doen. Hij stuurt hen een
helper: de Heilige Geest. Die komt op het Pinksterfeest en daardoor veranderen de leerlingen van
bange mensen in moedige verkondigers. Alle symbolen, die in de verhalen van Pinksteren
weerklinken, brengen energie aan het licht: vuur, wind, storm, kracht. Zo wordt duidelijk gemaakt
dat we met de hulp van de Heilige Geest in staat zijn onze schrik om Jezus te volgen zullen
overwinnen. De Heilige Geest helpt ook ons en maakt buigzaam wat verstard is, verwarmt wat
verkild is tussen mensen.
INTENTIES MEEGEVEN NAAR LOURDES.
Enkele dagen na Pinksteren zullen weer een aantal parochianen deelnemen aan de Limburgse
Bedevaart naar Lourdes. Er is weer een mogelijkheid om hen uw intenties mee te geven. Vanaf 28
april a.s. liggen in de kerken van Oud-Stein, Nieuwdorp, Urmond en Berg aan de Maas weer
blaadjes gereed waarop U uw intentie kunt opschrijven en in de box stoppen, die erbij staat.
Tijdens de bedevaart zullen we deze intenties op zaterdag 26 mei in de H. Mis aan de Grot bij
Maria achterlaten, met uw en ons gebed. De intenties kunnen tot Pinksteren worden meegegeven.
42e ST.LEENDERTMARKT ZONDAG 3 JUNI 2018 TE OUD-URMOND.
Programma:
-Rommelmarkt in de Grote Straat van 10:00 tot 17:00 uur.
-Kunstmarkt in de theetuin van de Protestantse kerk.
-Horecaplein, kinderattracties en diverse muziekoptredens o.a. koffieconcert fanfare St.
Martinus (11:15 uur)
Aanmelden voor 25 mei 2018 als u een marktkraam of grondplaats wil reserveren!
U kunt contact opnemen via telefoon 06-22667879, of per mail op info.sintleendert@gmail.com
Aanmelden voor de kunstmarkt via het telefoonnummer: 046-4334716.
Graag tot 3 juni, het St. Leendert comité.
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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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We gedenken onze dierbare overledenen:
Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen.
Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

ZONDAG 6 MEI: 6 zondag van Pasen
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Gestichte jrd. Gerrit en Lenie Meulenberg-Smits
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
de

DINSDAG 8 MEI:
18.45 u H. Martinuskerk Urmond
Antoniusnoveen t.e.v. St. Antonius
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 28 APRIL: H. Petrus Chanel
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Gestichte jrd. Harie Alberts en Gertruda Willems
Gestichte jrd. Michel Snijders echtgenoot van
Henriette Nelissen
Gestichte jrd. Huub Jeurissen en
Tiny Jeurissen- Claessens
Jeanne Rombouts namens oude buren van flat
a.d. Steenweg
ZONDAG 29 APRIL: 5 zondag van Pasen
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Jrd. Sjir Theunissen
de

DINSDAG 1 MEI: H. Jozef, de arbeider
18.45 u H. Martinuskerk Urmond
Antoniusnoveen t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 4 MEI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Herdenking van alle burgers en militairen die in
het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
ZATERDAG 5 MEI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Gestichte H.Mis Annie Geraeds
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DONDERDAG 10 MEI: Hemelvaartsdag
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Voor alle missionarissen
VRIJDAG 11 MEI: H. Mamertis
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd.Wil Bervoets en Mai Snijders
Elisabeth Demandt en Joseph Bouts
ZATERDAG 12 MEI: H. Pancratius
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda en
Harmonie St. Josef
Voor de gesneuvelde en overleden militairen
van 1-2-37 R I’’ Gestichte
Gestichte jrd.Anna Salden en Joseph Birken
Gestichte jrd. Mia Bohnen-van de Wauw en
ter intentie van Arnold Bohnen.
Gestichte jrd.Mia Detische
Jrd.Leo Vaessen
Jrd.Ger en John Reijans en
ter intentie van Herman en Broer Reijans
Ouders Bouts-Scheeren.en overleden familieleden
Gerrit Wijnands echtgenoot van Roos Janssen
ZONDAG 13 MEI: 7 zondag van Pasen /
H. Servatius van Maastricht
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Gestichte jrd. ouders Breuls-Tholen
Gestichte jrd. Sjoke en Maria Waelen-Clerx
1 Jrd. Leo Claessens en t.i.v. Martha Hendrix
Ouders van Mulken-Leers en
overleden familieleden
Niek Knops ter ere van trouwdag
de

ste

DINSDAG 15 MEI: H. Sophia van Rome
18.45 u H. Martinuskerk Urmond
Antoniusnoveen t.e.v. St. Antonius

VRIJDAG 18 MEI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle hulpverleners in de regio
19.00 u H. Martinuskerk te Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Moederdag viering vrouwen vereniging OudUrmond
ZATERDAG 19 MEI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
2 Collecte voor onderhoud van de kerk
Gestichte jrd.Elisabeth Wenmaekers en
Peter Engels
Jrd. Ouders Houben-Vaessen
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van 65 jarig
huwelijk.
de

ZONDAG 20 MEI: Pinksteren
9.30 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
1 Heilige Communie
ste

9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
lector: Marie-Jose Penders
Gestichte jrd. Hein Hellenbrand
Jrd. Toon Demandt
Riet Meex-Bergevoet en overleden familieleden
DINSDAG 22 MEI: H. Rita van Cascia
18.45 u H. Martinuskerk Urmond
Antoniusnoveen t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 25 MEI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle eindexamen kandidaten
ZATERDAG 26 MEI: H. Filippus Neri
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Gestichte jrd. Theo Moling en
Hubertina Munsters
Hans Coenen echtgenoot van Leny Bouts
ZONDAG 27 MEI: H. Drie-eenheid
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
lector: Lysanne Heutmekers
Gestichte jrd. ouders Meulenberg-van Bree
DINSDAG 29 MEI:
18.45 u H. Martinuskerk Urmond
Antoniusnoveen t.e.v. St. Antonius
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VRIJDAG 1 JUNI: H. Justinus
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle heiligen en martelaren
ZONDAG 3 JUNI: Sacramentsdag
9.30 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Sacraments processie
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Gestichte jrd. ouders Hendrix-Quadakkers
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

