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HET KERKELIJK JAAR…(7) de Goede Week.
De Goede Week begint met de viering van Palmzondag. We herdenken dat Jezus Jeruzalem wordt
binnengehaald als een vorst. Hij moet degene zijn die in Israël de leiding neemt. Hij moet de
mensen bevrijden van de Romeinse bezetting. Dat is de verwachting van hen, die Hem zo
binnenhalen. Maar wie goed kijkt, ziet al dat Jezus een andere koning is dan het gewone patroon.
Hij komt de stad niet binnen, hoog te paard, aan het hoofd van een legermacht. Hij komt binnen op
de rug van een ezel, het lastdier van de gewone man. Jezus wil geen koning zijn van macht en
majesteit maar van dienstbaarheid en liefde. Hij wil geen werelds rijk stichten, maar de komst van
Gods Rijk dichterbij brengen. Dat is Zijn levensdoel !
Het kan verkeren. Hoe snel verandert in die week het ‘Hosanna’ in ‘Kruisig Hem’. Op Witte
Donderdag viert Jezus het Paasmaal met Zijn leerlingen. Aan tafel maakt Hij nog eens duidelijk,
dat Hij niet gekomen is om te heersen, maar om te dienen. Hij wast Zijn leerlingen de voeten.
Werk dat doorgaans door de minste, door een slaaf, wordt gedaan. En Hij deelt brood en wijn, Zijn Lichaam en Zijn Bloed -, dat gegeven wordt voor de vergeving van de zonden. En Hij roept
op dit te blijven doen, om Hem te gedenken. De Eucharistie werd ingesteld, die we ook nu nog met
grote regelmaat vieren.
Die nacht wordt Hij door een van Zijn leerlingen verraden en overgeleverd aan de Joodse leiders.
Zij voeren een proces tegen Jezus en veroordelen Hem ter dood omdat Hij zegt Gods Zoon te zijn.
Vanwege de bezetting van het land door de Romeinen mogen de Joodse leiders de doodstraf niet
zelf uitvoeren. Daarom brengen ze Jezus voor Pilatus, de Romeinse landvoogd, en ze beschuldigen
Hem ervan dat Hij zich ‘Koning der Joden’ noemt. En iemand die zich koning noemt, is
automatisch vijand van de Romeinse keizer. Zo wordt een politieke grond aangevoerd om de
doodstraf te verwezenlijken. Pilatus onderneemt verschillende pogingen Jezus vrij te laten, maar
uiteindelijk gaat hij door de knieën en geeft hij de opdracht Jezus te kruisigen.
Goede Vrijdag vindt de voltrekking van de doodstraf plaats. Tussen twee misdadigers in wordt
Jezus gekruisigd. Het volk staat vanop een afstand te kijken. Spottend wordt Jezus uitgedaagd van
het kruis te komen, als Hij de Zoon van God is. Om drie uur in de middag sterft Jezus aan het
kruis. Zijn lijdensweg is volbracht.
Na zijn dood wordt het lichaam van Jezus in het nieuwe graf gelegd dat Jozef van Arimathea voor
zichzelf had laten aanleggen in de buurt van de plaats, waar Jezus gekruisigd werd. Het is
Paaszaterdag. We staan die dag stil bij Zijn dood en begrafenis, gelovig afwachtend wat er zal
gebeuren.
J.P. Janssen, ass.
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MISINTENTIES ST. MICHAËL BERG A/D MAAS
Tengevolge van een omissie zijn in het parochieblad Berg/Urmond van vorige maand een aantal
misintenties uit de parochie St. Michaël abusievelijk niet opgenomen. Met de familieleden die een
misintentie voor hun dierbare overledene(n) hadden aangevraagd is inmiddels contact geweest. In
overleg met het kerkbestuur is besloten dat, indien dit door de familieleden wordt geapprecieerd,
gedurende dit kalenderjaar nog twee gratis misintenties kunnen worden aangevraagd. Nogmaals
onze welgemeende excuses voor deze omissie.
15 AUGUSTUS: FEEST VAN MARIA TEN HEMELOPNEMING.
Op woensdag 15 augustus vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming. Een dag, die we uit
vroegere jaren kennen als een ‘vrije dag’. Ofschoon we deze vrije dag hebben moeten inleveren,
wil dat niet zeggen dat we aan het feest geen aandacht hoeven te schenken. Maria neemt zo’n
belangrijke plaats in het leven van de Kerk in dat we haar bijzonder mogen gedenken door
aandacht aan haar manier van leven te besteden en door mét haar en tót haar te bidden.
Maria, de moeder van Jezus, is geen vrouw die op de voorgrond treedt. Zij stelt altijd haar Zoon
Jezus op de voorgrond. Om Hem moet het gaan, niet om haar. Dat wordt ook duidelijk, wanneer
we de Rozenkrans bidden. Voor ieder tientje wordt een van de geheimen van ons geloof
aangegeven. Daarover kunnen we nadenken terwijl we tien keer het Weesgegroet bidden. Zo
overwegen we de belangrijke momenten in het leven van Jezus.
De Heilige Paus Johannes-Paulus II zegt ‘De rozenkrans is mijn lievelingsgebed. Het is een
heerlijk gebed, heerlijk in zijn eenvoud en zijn diepte. Tegen de achtergrond van het Weesgegroet
trekken voor het geestesoog werkelijk de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus
voorbij. Tegelijk kan ons hart in de opeenvolging van deze geheimen van de rozenkrans alle
gebeurtenissen opnemen die het leven van het individu, het gezin, de natie, de kerk en de mensheid
uitmaken.’
Een tweede manier van bidden mét en tót Maria is bijbels. We kiezen dan de woorden van Maria’s
lofzang: het Magnificat. U vindt de tekst in het Lucasevangelie: Lucas 1, 46-55. In deze lofzang
geeft Maria aan hoeveel goeds ze uit Gods hand ontvangen heeft. En zij vertelt hoezeer God oog
heeft voor de kleinheid van de mens, hoe hoog God de geringe acht. De machtige staat niet in
aanzien bij God. Dat heeft Maria zelf ervaren omdat zij, de eenvoudige uit Nazareth, uitgekozen
wordt om moeder van Jezus, Gods Zoon, te worden. Maria nodigt ons in haar lofzang uit zelf na te
denken, hoeveel goeds wij uit Gods hand mogen ontvangen.
Een derde meer meditatieve manier van bidden mét en tót Maria is nog eenvoudig voor degene die
gewend is te mediteren. In een ruimte waar je een tijd ongestoord kunt zijn, noem dan (zonder
geluid) bij elke uitademing de naam ‘Maria’. Beëindig de meditatie door het bidden van een Onze
Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader.
Geen enkele methode van bidden is alleen zaligmakend. Wanneer je je richt tot de hemelse
Moeder wees er dan zeker van, dat zij als geen ander de kunst verstaat om ons te helpen groeien
naar onze ware innerlijkheid: kind van God te zijn.
J.P. Janssen, ass.
ZOMERWEEKEND VOOR JONGEREN
In het weekend van 21 t/m 23 september wordt speciaal voor jeugd en jongeren een
zomerweekend georganiseerd in Epen. Dit weekend wordt georganiseerd door het
Jongerenplatform van het Bisdom.
Locatie: het Zinkviooltje te Epen. Aanmelden voor 7 september a.s.
Informatie: Veroniek Christ Stafmedewerker Jeugd en Jongeren
e-mail: v.christ@bisdom-roermond.nl
Jongerenplatform Bisdom Roermond info@jong-bisdomroermond.nl 06 - 10 98 52 17
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JAARVERSLAG MISSIO 2017
Ook dit jaar heeft Missio, - de Nederlandse tak van de Pauselijke Missiewerken-, een jaarverslag gemaakt
van hun activiteiten. Zij legt daarmee verantwoording af van de besteding van de gelden die in 2017 zijn
binnengekomen. Daar was onze Kerkdeurcollecte op Wereldmissiedag ook een deel van. De opbrengst van
die collecte in heel Nederland bedroeg 174.313,- euro. Daarnaast kwamen er bedragen binnen als donatie
en uit nalatenschappen. In totaal bedroegen de inkomsten 841.827,- euro. Heel bewust worden de kosten
van het kantoor en andere uitgaven van Missio laag gehouden. Daardoor is het mogelijk dat 95%van de
opbrengst naar de doelen van Missio kan worden overgemaakt. In 2017 werd bijgedragen aan de
ondersteuning van seminaries en opleidingen van zusters in India, Indonesië, Sri Lanka, Rwanda, Zambia,
Kameroen en Burkina Faso. Verder werd er subsidie verstrekt aan bisdommen in Mali, Centraal
Afrikaanse Republiek en de Filippijnen, onder meer voor het bouwen van kerken, kapellen en
parochiecentra. Ook werden door Missio in dit werkjaar in Nigeria, Zambia, de Filippijnen en Mali
projecten ondersteund ten behoeve van kinderen.
NIEUW KAZUIFEL
Tijdens zijn bezoek aan het bedevaartsoord Fatima in Portugal stootte pastoor Schwillens
op een kazuifel met de beeltenis van O.L. Vrouw van Fatima. Het kerkbestuur was, in
overleg met de Kapelwerkgroep, al geruime tijd op zoek naar een geschikt kazuifel,
speciaal te gebruiken voor de vieringen in de Kapel Maria in de Nood. Welnu het is
gelukt, het kazuifel is gekocht en zal op zondag 12 augustus a.s. tijdens de H. Mis van
11.00 uur worden gezegend, waarna het op woensdag 15 augustus om 19.00 uur tijdens
de kroetswusjzegening voor de eerste keer zal worden gebruikt in de Kapel. Verheugd
was het kerkbestuur toen in de brievenbus een enveloppe met inhoud werd gevonden
bestemd voor de aanschaf van dit mooie, doch best wel dure kazuifel. De anonieme
gever wordt langs deze weg hartelijk bedankt voor de gulle bijdrage.

KERKDEUR-COLLECTE Missie-Verkeers-Middelen-Actie: MIVA.
Voor het laatste weekend van de maand augustus staat op de collecterooster altijd de MIVA-collecte
vermeld. Ook dit jaar weer willen we in onze parochies op 25 en 26 augustus deze collecte houden bij het
verlaten van de kerk. De MIVA zorgt voor onze missionarissen en andere werkers in missie voor goed
vervoer. Voor de een kan dat een boot zijn, voor een ander een jeep, voor een derde wellicht een motor,
aangepast aan de concrete vervoersnoden. Wanneer wij zelf te maken krijgen met vertragingen van treinen
of dat de bus een aantal maanden niet de vertrouwde route rijdt, dan voel je dat als een zaak, die je doen en
laten beïnvloedt. Je kunt dan niet meer gaan en staan waar je wilt en wanneer je wilt. Dat is erg vervelend.
Tawanda, een medewerker van het Silobela-ziekenhuis in Zimbabwe, zegt: “Vervoer is echt ons grootste
probleem. Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We
lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 à 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder
auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”Onze bijdrage helpt Tawanda en anderen om
hun heilzame werk te doen. Daarom van harte uitgenodigd door een milde gift in te staan voor het vervoer
van Tawanda.

Hier had uw advertentie
kunnen staan!!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met dhr. Jo Mevis
Tel: 046-4331487
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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
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Ron Bours, Urmond
(046) 8502136 - 06-50628

We gedenken onze dierbare overledenen:
Annie Hamers-Knoors, Koningstraat 3, Berg aan
de Maas, 87 jaar
Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen.
Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
Des, zoon van Claudia Cosemans en Tim Kiggen
Charley Poulssen, dochter van Kelsey Hermsen
en Brimley Poulssen
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

Jrd. John Schumans echtgenoot van Bettie Steins
en ter intentie van Harie Steins, Marie-Louise
Salden-Steins en ouders Schumans-Geraedts
Annie Hamers-Knoors echtgenote van Jos
Hamers ter gelegenheid van 62ste trouwdag
ZONDAG 12 AUGUSTUS
19de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. Paul Bons
DINSDAG 14 AUGUSTUS
H. Maximiliaan
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius

Misintenties
ZATERDAG 4 AUGUSTUS
H. Pastoor van Ars
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Math Vaessen en ter intentie van
ouders Vaessen - Scheeren
Dré Fijten echtgenoot van Corry Fijten-Luijten
en overleden familieleden
ZONDAG 5 AUGUSTUS
18de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Jrd. ouders Cosemans-Leers
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
DINSDAG 7 AUGUSTUS
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Sjaak Larik en overleden familie leden
VRIJDAG 10 AUGUSTUS
H. Laurentius
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor de intenties van alle zieke mede
parochianen
ZATERDAG 11 AUGUSTUS
H. Clara
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Elisabeth Corten echtgenote van Herman
Deuss en Cor Stuy en ter intentie van zoon Leo
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VRIJDAG 17 AUGUSTUS
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor hen die zieken verzorgen
ZATERDAG 18 AUGUSTUS
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
2de Collecte voor onderhoud kerk.
Gest. jrd. voor alle overledenen van de buurt
Soestdijk.
Ouders Leo van Sloun en Maria van Sloun-Römers
Ouders Anna Birken-Salden en Jozef Birken en
ter intentie van dochter Bertie en schoonzoon
Jacques
Michel Vraets echtgenoot van Zus Vraets
Zef Bouts echtgenoot van Mia Wijnands
Annie Hamers-Knoors namens broers en zussen
ZONDAG 19 AUGUSTUS
20ste zondag door het jaar
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Jose Penders
Gest. jrd. echtelieden van Mulken-Wouters
Jrd. Jo Cosemans en ter gelegenheid van zijn
verjaardag
DINSDAG 21 AUGUSTUS
H. Pius X
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 24 AUGUSTUS
H. Bartolomeüs
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor vrede in de wereld

ZATERDAG 25 AUGUSTUS
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Gest. jrd. Pastoor Frans Bosch
Antje Bouts echtgenote van Sjang Bouts ter
gelegenheid van haar verjaardag.
Herman Reijans en kinderen Ger en John
Annie Hamers-Knoors echtgenote van Jos
Hamers ter gelegenheid van haar verjaardag
ZONDAG 26 AUGUSTUS
21ste zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Lysanne Heutmekers
Jrd. ouders van Mulken-Leers
Jrd. Zef van Geldorp en ter intentie van overleden
ouders Bovens-Lexis
DINSDAG 28 AUGUSTUS
H. Augustinus
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 31 AUGUSTUS
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle vrijwilligers
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Gest. jrd. Annie Geraeds
ZONDAG 2 SEPTEMBER
22ste zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
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)
Als we nu allemaal eens iemand meenemen!
De Kerk is open. Iedereen is welkom. Elk
weekend weer. Maar wie al een tijdje niet meer in
de kerk geweest is, vindt het misschien niet zo
eenvoudig om weer te gaan. Dan is het
makkelijker als je met iemand mee kunt gaan. In
het weekeinde van 15 en 16 september houden
we weer ‘kerkproeverij’ voor iedereen die (weer)
eens aan de kerk wil proeven. Als we nu allemaal
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eens iemand meenemen, dan zijn we met twee
keer zoveel!
Voor veel mensen is het al een tijd geleden dat ze
naar de kerk geweest zijn. Sommigen zouden
misschien wel weer eens willen gaan, maar ze
vinden de drempel wat hoog geworden. Het gaat
makkelijker als ze met een bekende meegaan. Het
project ‘Kerkproeverij’ ook wel ‘Back to church’
genoemd is bedoeld om het mensen makkelijk te
maken om weer eens naar de kerk te gaan. In veel
kerken zijn er in september activiteiten rond dit
project.
Kerkproeverij is een landelijke campagne van
diverse kerkgenootschappen. Het project komt
aanvankelijk uit Engeland en is daar bekend
onder de naam ‘Back to Church’. Het project wil
mensen (opnieuw) kennis laten maken met de
kerk. De term ‘proeverij’ wijst op de zintuigen
die méér ervaren dan datgene wat ogen zien en
oren horen. Een mooie kerkdienst kan je in het
hart raken. Nodig daarom gerust familie, buren,
vrienden en bekenden uit om keer mee te gaan en
een kerkdienst bij te wonen. Iedereen is welkom.
Kerkproeverij
De kerkdeur staat open.
Ik zou best weer eens naar binnen willen.
Maar kan ik dat maken, ik ben al zolang niet
meer geweest?
Je kunt het orgel buiten horen spelen.
Zouden ze nog steeds dezelfde liedjes zingen als
toen ik nog vaker naar de mis ging?
Waarom ik al zo lang niet meer geweest ben?
Ach, niemand deed het meer en het klonk zo
ouderwets als je zei dat je wel nog naar de kerk
ging.
Maar soms heb ik best een beetje heimwee.
Naar de wierook, naar een goeie preek.
En naar het kaarsje opsteken bij Maria.
Ik zou best nog wel eens die sfeer in de kerk
willen proeven en zachtjes willen bidden.
Zal ik naar binnen gaan?

Pastoraal team
In spoedgevallen
06-10901080
Pastoor R. Schwillens 046-4331328
Heisteeg 66, 6171 NL Stein
Assistent:
Pastoor J.P. Janssen 046-4331200
Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein
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
U kunt het geldbedrag overmaken op onderstaand
rekeningnummer:
H.Michaël, Berg a/d Maas
rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22
H. Martinus en St. Antonius, Urmond.
Misintenties kunt U opgeven via mail:
parochies.urmondberg@gmail.com
U kunt het geldbedrag overmaken op onderstaand
rekeningnummer:
H. Martinus en St. Antonius, Urmond
rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72
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.
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.
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Doopweekenden in het Cluster Stein-BergUrmond:
1ste zondag van de maand in Berg a/d Maas.
2de zondag van de maand in Oud Stein.
3de zondag van de maand in Urmond.
4de zondag van de maand in Nieuwdorp
Tarieven geldende voor het cluster Berg Urmond:
€ 10 H. Mis door de week
€ 25 H. Mis in het weekend
€ 25 Zeswekendienst
€ 400 Begrafenismis (minus de kerkbijdrage
van 4 jaar)
€ 400 Crematoriumdienst
€ 50 Begeleiding crematorium
€ 35 Avondwake
€ 400 Huwelijksmis
€ 200 Jubileummis
€ 250 (10 jaar) € 500 (20 jaar) Stichting
weekenddienst
€ 100 (10 jaar) € 200 (20 jaar) Stichting dienst
door de week
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.
Deze pagina kunt U bewaren, U heeft dan alle
belangrijke informatie bij de hand.

