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HET KERKELIJK JAAR…(8) PASEN.
Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijke jaar. Voor christenen is Pasen de allerbelangrijkste
feestdag, die we vieren kunnen. We vieren de overwinning van Jezus op de dood .”De Heer is
waarlijk opgestaan. Alleluja!” Op Goede Vrijdag heeft Hij ons verlaten bij de dood op het kruis.
Maar op de eerste dag van de week, in alle vroegte op de zondagmorgen, vinden de vrouwen en de
eerste leerlingen het graf leeg. En bij het lege graf klinkt de boodschap: ” Wat zoekt ge de Levende
bij de doden. Hij is niet hier. Hij is verrezen!”
De ontzetting op die eerste dag van de week is bij de volgelingen van Jezus groot. Ze weten niet
wat er gebeurd is en ook hun onderzoek in het lege graf levert niet het sluitende bewijs op van de
Verrijzenis. We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat een dode tot leven komt. We verkeren
daarbij in goed gezelschap! Maria Magdalena, Petrus en anderen van Zijn volgelingen hebben in
het begin ook grote moeite met het wonder van de Verrijzenis. Thomas, een van de twaalf
apostelen, wil het pas geloven als Hij Jezus in levende lijve ontmoet en als hij zijn vingers in de
wonden kan steken.
Toch groeit in die dagen ook het geloof van de leerlingen in Jezus’ Verrijzenis. Hij verschijnt aan
hen en gaat met hen op weg. Zoals met de leerlingen van Emmaüs, die, – teleurgesteld- ,
Jeruzalem de rug hebben toegekeerd en op weg naar huis zijn. Wanneer Jezus met hen op weg
gaat, hen vanuit de teksten van de Heilige Schrift uitlegt dat de weg van Jezus, - de Messias -, een
weg is die, -door lijden en dood- naar de verrijzenis voert, ontdekken ze dat Hij degene is die met
hen op weg gaat. Zij ontdekken het wanneer Hij het brood met hen breekt.
Ons geloof in de Verrijzenis van Jezus is gebaseerd op het getuigenis van die eerste leerlingen. Zij
zijn tot geloof gekomen, omdat Jezus aan hen verscheen en zij ontdekten dat Hij met hen meeging
op hun levenspad. En zij kwamen daardoor tot de conclusie: “Als Christus niet verrezen is, wat
heeft geloven dan voor zin? “
De basis van ons geloof, het fundament van ons gelovige leven, is de Verrijzenis van Jezus. De
weg die Hij gegaan is leidt ook ons naar het leven, het eeuwige leven. En Hij zegt ons: “Weet wel,
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”
J.P.Janssen, ass.
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MARTINUSKERK URMOND POETSEN
Woensdag 26 september zal de kerk weer een poetsbeurt krijgen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 9.00 uur. Voor koffie en vlaai is na afloop gezorgd.
TWEE GEDENKDAGEN VOOR MARIA IN SEPTEMBER.
In de maand september zijn er twee dagen, die onze speciale aandacht voor Maria vragen.
Op 8 september vieren we Maria Geboorte - haar verjaardag- en op 15 september denken we aan
Maria als Onze Lieve Vrouw van Smarten.
Het feest van Maria’s geboorte werd al vroeg in de kerkgeschiedenis gevierd. Het feest werd
oorspronkelijk gevierd als de wijdingsdatum van de Basiliek aan haar toegewijd in Jeruzalem.
Naderhand verspreid zich deze devotie en de viering van haar verjaardag naar het westen. In de
Middeleeuwen was het al een van de belangrijkste kerkelijke feestdagen, die zelfs een octaaf
kende. In 1955 werd dit octaaf afgeschaft, maar de feestdag bleef behouden. Een reden om Maria
op deze dag te vieren is het feit dat zij de eerst-gelovige is en dat zij een voorbeeld kan zijn voor
ons.
Dat voorbeeld spreekt ook in de tweede gedenkdag: Maria, Onze lieve Vrouw van Smarten. Daags
na de herdenking van de Kruisverheffing, staat deze dag op de kerkelijke kalender. We staan stil
bij het leven van Maria, waaraan het lijden niet voorbij is gegaan. Zij krijgt in haar leven de volle
maat van het verdriet te verwerken. Elke moeder zal kunnen bevestigen dat zij nog liever zelf het
lijden draagt dan haar kind te zien lijden. Maria blijft vanaf het allereerste begin dicht bij haar
kind, dat Gods kind is. Ze blijft tot het einde toe, tot het allerlaatste moment en zelfs nog langer…
Na de kruisiging en begrafenis gaat zij niet haar eigen weg, maar blijft met de volgelingen van
Jezus, -met ons-, verbonden. Een sterke vrouw die troost biedt. Troost biedt aan de velen, die een
beroep op haar doen en voor wie zij een voorbeeld is.
J.P.Janssen, ass.
Lieve Maria, we danken je
omdat je bereid was je hele leven te laten “beheren”
door je Heer,
opdat Hij mens als wij kon worden,
en alles moest en kon doorstaan, waardoor wij gaan.
We zijn zo gelukkig, omdat wij door jouw leven mogen zien
dat we als kinderen van God niet langer vereenzaamd
of dor als een woestenij zijn
maar de beminde kinderen van één Vader.
Toon ons hoe God zich ook in ons verheugen kan.
Amen.
(Uit: Iny Driessen: Ik zal je dragen.)
DANK U WEL
Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle statiegeld bonnen die u voor onze koor-kas
inleverde bij Jumbo. Er waren ook mensen die geen flessen hadden maar daarom zo een donatie
deden. Het was hartverwarmend.
In September start het koor weer na een verdiende vakantie. Wilt u met ons meezingen? Wij
repeteren op donderdagavond in de Beurstel. WELKOM!
Meer inlichtingen: H.Meulenberg , tel: 046-4331462 en R.Verhoeve, 046-4331361
Namens alle leden Kerk.Zangkoor Urmond.
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BUSBEDEVAART NAAR KEVELAER
Thema: Maria, Moeder van Barmhartigheid.
Vanuit het dekenaat Echt-Susteren wordt een busbedevaart georganiseerd naar Kevelaer op
dinsdag 26 september a.s.
De pelgrims van de parochies Berg aan de Maas en Urmond sluiten daar sinds vele jaren bij aan.
De kosten bedragen € 20,00.

U kunt zich aanmelden vóór 10 september bij:
Mevr. Annie Bouts, Nederheidestraat 4, Berg aan de Maas. tel. 4333201
Mevr. Mia Meulenberg, Munthervesteplein 53, Urmond . tel. 4331685
Vertrek: tussen 8.00 en 8.30 uur Thuiskomst: ± 19.45 uur.
Programma:
11.30 uur Pelgrimsmis in de Basiliek
15.00 uur Kruisweg in het Kruiswegpark of in het Forum Pax Christi
16.00 uur Biechtgelegenheid in de Biechtkapel
17.30 uur Besluit van de bedevaart met een Plechtig Lof in de Basiliek.
60-JARIG PROFESSIEFEEST
Broeder Jan Wessels kwam omstreeks 1993 in de parochie Berg a/d Maas assisteren, nadat pastoor
van den Beucken was overgeplaatst naar Hulsberg. Zijn taken waren o.a. de parochiekerk mooi
versieren, meehelpen tijdens de heilige mis, zorgdragen voor de misdienaars. Verder bezocht hij
ouderen en zieken thuis en bracht ze iedere maand de heilige communie. Hij was een graag gezien
persoon en had voor iedereen een woordje. Broeder Jan heeft 6 jaar in Berg a/d Maas gewerkt en is
toen overgeplaatst naar Lauradorp.
Het professiefeest wordt gevierd op 9 september om 14.00 u. in de H. Geestkapel,
Alverschotenseweg 50 te Assel (Hoog Soeren).
Het adres van broeder Jan is: Pomphulweg 106,
7346 AN Hoog Soeren
Broeder Jan, vanaf deze kant onze welgemeende felicitaties

ZANGERS GEZOCHT VOOR EO-PROGRAMMA NEDERLAND ZINGT VANUIT
ROERMOND
Het bekende EO-programma Nederland Zingt komt naar Limburg. Op dinsdag 25 september
worden opnames gemaakt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Hiervoor worden zangers
gezocht. Iedereen die van religieuze muziek houdt en graag zingt, is van harte welkom: leden van
koren, maar ook individuele zangers mogen zich aanmelden, door een mail te sturen naar de SintGregoriusvereniging in het bisdom Roermond, de koepel van alle kerkkoren in Limburg:
activiteiten@sgv-roermond.nl
In die mail moet vermeld staan of iemand zich individueel aanmeldt of als koor. Wie de opnames
van 25 september wil bijwonen, kan zich hiervoor aanmelden en gratis kaarten bestellen. Meer
informatie is te vinden op: www.bisdom-roermond.nl/nederland-zingt-roermond-
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BLOEMTAPIJT IN KRUISWEGPARK ROERMOND
Elk jaar wordt in het Kruiswegpark bij de Kapel In 't Zand in Roermond een bloemtapijt gelegd.
Ook dit jaar zijn vrijwilligers bereid gevonden om van de door bloemisten en kwekerijen gratis
verstrekte bloemen in een week tijd een prachtig schouwspel
te creëren. Het thema van het bloemtapijt is dit jaar '600 jaar
Kapel'. Het tapijt is dagelijks gratis te bezichtigen van 10 tot
17 uur.
Tijden de weekenddagen is er bovendien een
devotionaliakraam met rozenkransen, medailles en kaarsen.
numentenweekend is in de devotionalia kraam naast
rozenkransen en medailles ook de speciale jubileums kaars
te koop. Vrijwilligers geven tekst en uitleg bij de 12
bloembedden in het Kruiswegpark aan de Parklaan.

VOORAANKONDIGING
DIERENZEGENING IN OVERHOVEN 7 OKTOBER 2018
Op zondag 7 oktober 2018 vindt er in de H. Hartkerk van Overhoven (Geldersestraat 37
Sittard) een Gezinsviering plaats om 10.30 uur in het teken van dierendag (H. Franciscus).
Tijdens deze Gezinsviering kunnen kinderen hun knuffels laten zegenen. De gezinsviering zal
worden opgeluisterd door het kinderkoor.
Vanaf 12.00 uur heeft u de gelegenheid om uw (huis)dier te laten zegenen op het veldje naast de
parochiekerk. Alle dieren met hun baasjes zijn van harte welkom! Klein en Groot! Ook alle
geïnteresseerde mensen zijn welkom!
De koffie, thee en iets lekkers staat voor u klaar! Tevens zijn er live optredens en wordt er een
boekenbeurs en markt georganiseerd door de stichting Leif en Leid waar u verschillende leuke
artikelen kunt krijgen zoals sieraden, kaarten, e.a.
Laat u verrassen en kom op 7 oktober naar Overhoven!
Van harte welkom!

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.

VRIJDAG 14 SEPTEMBER
Kruisverheffing
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle gelovigen

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
O.l.v. van Smarten
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
2 Collecte voor onderhoud kerk.
Caty Widdershoven-Bossons.
de

Misintenties
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Gest. jrd. Annie Geraeds
ZONDAG 2 SEPTEMBER
22 zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
ste

DINSDAG 4 SEPTEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 7 SEPTEMBER
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle missionarissen
ZATERDAG 8 SEPTEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Hans Coenen echtgenoot van Leny Bouts.
ZONDAG 9 SEPTEMBER
23 zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. Kees Verhoeve en overleden familie leden
Ouders Heijen-Tholen
Ouders van Mulken-Cosemans
Jan Coolen en familie
Lambert Gelissen

ZONDAG 16 SEPTEMBER
24 zondag door het jaar
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
1 Jrd. Nico Knops
Gest. jrd. Funs van Mulken
ste

ste

DINSDAG 18 SEPTEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
H. Matteüs
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor jeugd van onze parochie
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Jrd.Paula de Welf en t.i.v. Theo Janssen.
Jrd.Mia Kurvers en t.i.v. Piet Heuts.
Jrd. Fien de Welf-de la Haye en t.i.v.Armond de
Welf.

ste

DINSDAG 11 SEPTEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
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ZONDAG 23 SEPTEMBER
25 zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Voor alle mantelzorgers
ste

DINSDAG 25 SEPTEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 28 SEPTEMBER
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle hulpverleners en vrijwilligers

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
H. Michaël, patroonheilige
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Ouders Horricks-Alberti en zoon Jo.
Jeanne Rombout-Demandt vanwege haar
verjaardag.
ZONDAG 30 SEPTEMBER
26 zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
Hellenbrand-Meuffels en familie
ste

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)
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 bedrag overmaken op onderstaand
rekeningnummer:
H.Michaël, Berg a/d Maas
rek. nr. NL90 RABO 01059002 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
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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.
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
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.

