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WIJDING MGR. HARRIE SMEETS TOT BISSCHOP VAN ROERMOND.
Op zaterdag 8 december a.s., het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, patrones van
ons bisdom, wordt om 10.30 uur in de Kathedraal in Roermond Harrie Smeets tot 24 bisschop van
ons bisdom gewijd. De plechtigheid wordt op de televisie zowel door KRO-RKK als door L 1
rechtstreeks uitgezonden. De bisschop van Rotterdam, Mgr. Hans van den Hende, is
hoofdconsecrator. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppen Conferentie. Medeconsecrator is Mgr. Frans Wiertz, emeritus-bisschop van Roermond en Mgr. Everhard de Jong,
hulpbisschop van Roermond. We vragen om gebed voor onze nieuwe bisschop, dat hij zijn nieuwe
opdracht goed kan vervullen.
e

KERSTVIERING VOOR DE KLEUTERS EN PEUTERS
Met Kerst vieren we het feest van Jezus geboorte.
Voor de peuters en kleuters is er op maandag 24 december om 17.00 uur in de kerk H. Martinus
Wihelminaplein 1 te Stein een vrolijke peuter/ kleuter viering. Deze zal ongeveer een half uur
duren. Tijdens de dienst zullen we een aantal liedjes zingen en zal het kerstverhaal voorgelezen
worden.
Daarom willen we de peuters en kleuters samen met hun ouders, broertjes en zusjes, opa’s en
oma’s uitnodigen. Iedereen is welkom.
Een mooi begin van de Kerst.
KERSTSTALLEN IN ONZE PAROCHIES
Vernieuwde kerststal in de kerk H. Michaël van Berg a/d Maas
Dit jaar is hard gewerkt aan het vernieuwen van een originele kerststal met schapenstal.
In de zomermaanden bij 30 graden zijn we met dit werk al begonnen.
Het was nodig zo vroeg te beginnen om deze grote klus op tijd klaar te hebben.
We hopen dat veel mensen de weg vinden naar onze kerk om de nieuwe kerststal te bezoeken.
Openingstijden kerststalbezoek H. Michaël kerk Berg a/d Maas
Kerk open op eerste kerstdag vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur.
De kerststal is ook te bezichtigen voor en na de wekelijkse H. missen.
Openingstijden kerststalbezoek kerk H. Martinus Urmond
Kerk open op tweede kerstdag vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur.
De kerststal is ook te bezichtigen voor en na de wekelijkse H. missen.
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We gedenken onze dierbare overledenen:
Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen.
Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
Xenia-Rose van der Heide, dochter van Barney van der Heide en Naomi Haberland
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.
VAN ADVENT NAAR KERSTMIS.
De evangelieteksten van de zondagen van de Advent nodigen ons uit tot bezinning.
* Op de eerste zondag worden we geconfronteerd met de toestand waarin we leven. Onze aarde,
ons thuis, heeft te kampen met grote problemen waaraan wijzelf mede schuldig zijn. Onze
omgang met het milieu presenteert ons een rekening, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.
Maar ook in onze omgang met elkaar botst het wel eens en zijn er conflicten die niet opgelost
worden. Stemt dat pessimistisch? Moeten we in zak en as gaan zitten? Of er de schouders onder
zetten en zoeken naar verandering?
* De tweede zondag vraagt ons na te denken. Wie moet de samenleving veranderen? De heersers
van die dagen worden ons voorgesteld. Moeten we alle heil verwachten van de machthebbers?
Wat hebben zij in petto voor ons? Moeten zij de problemen voor ons oplossen, ook in onze eigen
kring? Wijzen we met de vingers naar hen: Zij moeten het maar doen! Tegenover de machthebbers
stelt Lucas, de evangelist, Johannes de Doper en de profeet Jesaja. Zij roepen op dat wij er zelf de
schouders onder zetten. Zelf de kromme wegen rechtmaken; zelf de gaten dichten; zelf de hand
uitsteken naar de ander.
* De derde zondag helpt ons verder op weg. We kunnen aanpakken wat ons te doen staat in onze
omgang met de aarde en met onze kring van mensen. Johannes de Doper geeft concrete adviezen:
Delen met elkaar; niemand afpersen; als soldaat tevreden zijn met je soldij. We kunnen zelf ook
daadwerkelijk stappen zetten om ons milieu te beschermen. We kunnen concrete stappen zetten
om de onderlinge menselijke verhoudingen te verbeteren. Laat ons er werk van maken onze grote
en kleine wereld te laten worden zoals God ze bedoeld heeft.
* De vierde zondag laat ons getuigen zijn van een diep-menselijke ontmoeting tussen Maria en
Elisabeth. Elisabeth spreekt het duidelijk uit: “Gelukkige vrouw, die gelooft.” Kunnen wij ook
zeggen: Gelukkige mens, wanneer je gelooft! Gelukkig, wanneer je gelooft in je eigen
mogelijkheden; gelooft in de hulp van God; gelooft in het voorbeeld van Jezus, het kind in de
kribbe. In deze –onze- wereld wordt Jezus geboren. Tussen ons en bij ons !
J.P.Janssen, ass.
Vanaf de eerste advent zijn deze gedachten uitgewerkt in de kerststal van de St.Martinusparochie
in Oud-Stein.
CYCLAMENACTIE
Op zaterdag 8 december start het damescomité van Harmonie Sint Joseph weer haar jaarlijkse
cyclamenactie. Vanaf 10.00uur worden de cyclamen huis aan huis aangeboden en kosten € 3,20.
Heeft u ons gemist of bent u niet thuis ,dan kunt u ook terecht op vrijdagavond of zaterdag na
16.00 uur. Kerkstraat 11 A Berg aan de Maas. Bij voorbaat dank !
KERSTMARKT OUD-URMOND 2018.
De kerstmarkt wordt gehouden op zondag 9 december 2018 van 14.00 uur tot 19.00 uur. Het
comité, zet samen met veel vrijwilligers er ook dit jaar weer de schouders onder om een sfeervolle
kerstmarkt aan te bieden in de Grotestraat, de Fanfarezaal en de Terpkerk.
Met vriendelijke groet, het kerstmarkt comité.

2

KERSTMIS, EEN FEEST VAN LICHT, EEN FEEST VAN VREDE!
In de duisternis van najaar en winter speelt licht een voorname rol. Niet alleen hebben we licht
nodig om te kunnen zien wat op onze weg komt, licht zorgt ook voor sfeer. Thuis ontsteken we op
tal van plaatsen een lichtje of steken een kaars aan om de sfeer warm en gezellig te maken. Het
geeft het gevoel van warmte en van thuiskomen waar je welkom bent.
Ook dit jaar weer komt in de parochiekerken van onze samenwerkende parochies het Vredeslicht.
Dat licht van de vrede wordt ontstoken in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus en vandaar over
de wereld verspreid. Onze scouts van Stein en Urmond brengen het licht vanuit de kapel van de
Merode’s in Duitsland naar de St. Martinuskerk in Oud-Stein, vanwaar het Vredeslicht verder
gebracht wordt naar de andere parochiekerken. Daar zal vanaf Kerstmis het Vredeslicht blijven
branden. Vandaar kunnen wij ook zelf het Vredeslicht mee naar huis nemen om het in de
huiselijke en familiekring te laten branden.
De komst van Jezus in onze wereld, Zijn geboorte in ons midden, is als een Licht. Zijn manier van
leven is stralend als licht dat de duisternis in het leven van velen heeft verdreven. Zo hebben wij
Hem leren kennen. Daarom mogen wij ook Hem verwelkomen als een licht in onze eigen wereld,
waar we ook wel geconfronteerd worden met duisternis. Ruzie, ziekte, verdriet verduisteren vaak
genoeg ons leven en dan is licht welkom. Dan is Jezus welkom om ons te helpen licht in die
duisternis te brengen.
Soms zijn wij het zelf die het leven van anderen verduisteren. Dat schept vervelende verhoudingen
en vergiftigt soms onze omgang met elkaar. Kerstmis, de komst van het Licht in de wereld, is een
uitnodiging om die zelf veroorzaakte duisternis op te heffen: een hand uit te steken, een woord van
vergeving en verzoening te spreken, verbroken banden te herstellen. Dan wordt het Licht van
Kerstmis daadwerkelijk een Vredeslicht.
Zalig Kerstfeest.
Pastores en Kerkbesturen van onze samenwerkende parochies.
KERSTCONCERT
Op zondag 16 december vindt het jaarlijks kerstconcert plaats.
Fanfare, drumband en het Gemengd Kerkelijk Zangkoor zullen samen met de
bekende sopraan en zangsoliste Wendy Kokkelkoren kerstmuziek en
kerstliederen ten gehore brengen.
Aansluitend is er in de fanfarezaal een gezellig samenzijn met koffie en
kerstbrood, aangeboden door het Kerkbestuur en de Fanfare. Hiervoor zijn
alle deelnemers en toehoorders van harte uitgenodigd.
Kom genieten van dit bijzondere Kerstconcert op zondag 16 december om
18.30 uur in de St. Martinuskerk in Oud-Urmond. Toegang gratis.

De redactie wenst u
PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2019

3

4

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
offerte51
bij u thuis
506een289
(046) 8502136 - 06-50628951

Bel ons voor een offerte bij u thuis
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Ron Bours, Urmond
(046) 8502136 - 06-50628

H. Missen Rondom Kerstmis
Maandag 24 december
15.00 uur Moutheuvel
18.00 uur H. Martinuskerk Oud-Stein
(gezinsmis)
18.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
(gezinsmis)
19.30 uur O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Nieuwdorp (nachtmis)
20.00 uur H. Martinuskerk Oud-Urmond
(nachtmis)
21.00 uur H. Martinuskerk Oud-Stein
(nachtmis) Live via radio en tv bij
Lokale Omroep Stein
Dinsdag 25 december
9.30 uur
H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
(m.m.v. harmonie)
11.00 uur H. Martinuskerk Oud-Stein
(m.m.v. fanfare)
Woensdag 26 december
9.30 uur
H. Martinuskerk Oud-Urmond
(m.m.v. fanfare)
10.30 uur Urmonderhof
11.00 uur O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Nieuwdorp

Misintenties
ZATERDAG 1 DECEMBER
H. Vormsel
Melissa van Erp
Amy van den Heuvel
Kevin Strijkers
Senna Vrancken
Fiene Crijns
Ida Strijkers
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Lei Vraets en Anna Heffels (stichting).
Gerrit Wijnands vanwege zijn verjaardag.
Chelsey Vrancken.
ZONDAG 2 DECEMBER
1ste zondag van de Advent
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Funs van Mulken en overleden familie leden
DINSDAG 4 DECEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
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VRIJDAG 7 DECEMBER
H. Ambrosius
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 8 DECEMBER
Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
ZONDAG 9 DECEMBER
2de zondag van de Advent
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Jrd. Remie Wauben
Ouders van Mulken-Cosemans
Lambert Gelissen
DINSDAG 11 DECEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 14 DECEMBER
H. Johannes van het Kruis
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Peter August Geurts (stichting)
ZATERDAG 15 DECEMBER
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
2de Collecte voor onderhoud kerk.
Jrd. Wil Michiels
Jrd. Maria Scheeren echtgenote van Harie
Vaessen en ter intentie van zoon Math.
Jrd. John Paulissen echtgenoot van Gertie Houben
Jrd. Herman Reijans echtgenoot van Ria Bouts en
ter intentie van zonen Ger en John.
ZONDAG 16 DECEMBER
3 zondag van de Advent
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
Jrd. Jean Dreesen en zoon Ron
Jrd. ouders Alies Hendrix-Hendrix en Hub
Hendrix
Ouders Janssen-Bohnen, dochters en schoonzoon
de

DINSDAG 18 DECEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 21 DECEMBER
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

ZATERDAG 22 DECEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZONDAG 23 DECEMBER
4de zondag van de Advent
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
MAANDAG 24 DECEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Overleden ouders Leo van Musch en
Marie-Louise Maenen en overleden familieleden.
Fien Crijns-Schmeits en Lei Crijns.
Overleden ouders Wiel Mevis en Anna Ritzen en
dochter Fientje.
Overleden ouders Gijs van Breemen en Coba
Govers.
Chelsey Franken.
Annie Hamers echtgenote van Jos Hamers.
Dré Fijten echtgenoot van Corry Fijten-Luyten en
overleden familieleden Fijten-Luyten.
Voor alle leden en overleden leden van Seniorenvereniging de Oude Garde Berg a/d Maas.
Mia Wenmekers-Claessen en Zef Wenmekers.
20.00 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Jrd. Michiel van Gemert en Toos Klaessens
Jrd. ouders Meuwissen-Spee (stichting)
Ouders Anneke en Zef Heyen- Hendrix en zoon
Huub
Ouders Smeets-Wessels, zonen Pierre en Gerard
en ouders Lotz-Dols
Ouders Remie en Tillie Wauben-Demandt
Mia en Chiel Strijkers-Damoiseaux, Sjeng
Strijkers en overleden familieleden
Harrie Meulenberg, ouders Verdonschot en
dochter Suzie
Riet Meex-Bergevoet en overleden familieleden
DINSDAG 25 DECEMBER
1ste Kerstdag
09.30 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. Harmonie St. Joseph
Jrd. Harie Wagemans echtgenoot van Fien
Bongers.(stichting)
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WOENSDAG 26 DECEMBER
2de Kerstdag / H. Stefanus
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. Fanfare St. Martinus
Lector: Hilda Meulenberg
Jrd. Jos Smits en Lida Smits-Gelissen
Jrd. Nic en José Muris-Wijnands
Jrd. ouders van Mulken-Hendrix (stichting)
Ouders Vaassen-Hendrix
Zef en Lida Hendrix-Wenmakers
Jo Cosemans en overleden familieleden
Claartje Visser-van Daal
Zef van Geldorp
VRIJDAG 28 DECEMBER
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 29 DECEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZONDAG 30 DECEMBER
H. familie
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
DINSDAG 1 JANUARI
H. Maria, moeder van God
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 4 JANUARI
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 5 JANUARI
H. Pater Karel Houben
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZONDAG 6 JANUARI
Driekoningen
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Jrd. ouders Truke en Thieu Tholen-Cremers
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden
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)

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.

