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HET KERKELIJK JAAR…(9) PAASOCTAAF EN PAASTIJD
Dat het Paasfeest het allergrootste feest is, dat we als gelovige katholieke christenen vieren, uit
zich ook in het feit dat we zowel een Paasoctaaf als een lange Paastijd (vijftig dagen) kennen. Het
Paasoctaaf begint op Paaszondag en eindigt een week later op Beloken Pasen. Het woord “octaaf”
is afgeleid van het Latijnse woord “octo”, dat “acht “ betekent. Acht dagen lang staat het wonder
van Pasen in de liturgie centraal. We hebben niet genoeg aan een of twee feestdagen. Dit grootste
feest mag wel wat langer duren, omdat het zo bijzonder is. In het Paasoctaaf klinkt in iedere
heilige Mis ook de lofzang: “Gloria”. We mogen feestelijk de Verrijzenis van de Heer vieren.
Omdat het de kern is van ons gelovige leven: het geloof in de Verrijzenis van Jezus uit de dood.
De Heer leeft! Alleluja!
Beloken Pasen, het einde van het Paasoctaaf, dankt zijn naam aan de beslotenheid van de zaal
waar de leerlingen van Jezus samen zijn. Uit angst waren de deuren en de luiken voor de ramen
gesloten. Dat weerhoudt Jezus niet om bij Zijn leerlingen te komen. Hij verschijnt aan hen en roept
hen op samen te blijven en te bidden om de komst van de Heilige Geest.
In de Paastijd, - die tot het Hoogfeest van Pinksteren duurt -, lezen we in de evangelies talrijke
verhalen over de Verrezen Heer. Telkens opnieuw wordt duidelijk dat Hij leeft. Dat Hij de
Verrezene in ons midden is. En de leerlingen getuigen er telkens opnieuw van dat Hij inderdaad bij
hen aanwezig is. Dat Hij lééft!
De Paastijd wordt onderbroken door het feest van de Hemelvaart van de Heer. Het is de veertigste
dag na Pasen. Hij neemt afscheid van Zijn leerlingen en stijgt op ten hemel: naar Zijn Vader en
onze Vader. Daar zal Hij steeds weer opnieuw zorg voor ons dragen. Op de berg, - in het joodse
wereldbeeld de plek die het dichtste bij de hemel is -, geeft Hij de leerlingen de opdracht uit te
trekken en het evangelie te verkondigen. Ze hoeven dat niet op eigen kracht te doen. Ze zullen
getuigenis afleggen van het leven, de dood en verrijzenis van Jezus. Ze ontvangen daarbij de hulp
van de Heilige Geest, die zij op Pinksteren zullen ontvangen.
J.P.Janssen, ass.

DANK U.
Dank voor de felicitatiekaarten en leuke attenties die ik van velen heb mogen
ontvangen. Mijn 60-jarig Professiefeest was een onvergetelijke dag.
Broeder Jan Wessels.
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NIEUWE BISSCHOP MGR. H. SMEETS
Paus Franciscus heeft deken Harrie Smeets (57) van Venray benoemd tot bisschop van
Roermond. Dat is woensdag, 10 oktober om 12.00 uur gelijktijdig in Rome en Roermond
bekend gemaakt. Mgr. Smeets volgt bisschop Frans Wiertz op, die vorig jaar december terugtrad
vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De wijding van Mgr. Smeets tot bisschop is op
zaterdag 8 december in de kathedraal in Roermond.
Mgr. Hendrikus Marie Gerardus (Harrie) Smeets werd op 22 oktober
1960 in Heerlen geboren. Hij groeide op in Born in een gezin van drie
kinderen. Hij heeft een oudere en een jongere zus. De ouders zijn reeds
overleden. Mgr. Smeets volgde de middelbare school aan het
Serviamcollege in Sittard (Atheneum A) en ging daarna van 1980 tot
1985 in Utrecht Nederlands studeren. Terwijl hij deze opleiding
afrondde, begon hij in 1985 ook aan de priesteropleiding aan het
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1991 werd hij tot diaken
gewijd, in 1992 gevolgd door de priesterwijding.

Parochiepriester
Daarna begon de bisschop-elect aan een loopbaan van meer dan 25 jaar als parochiepriester.
Van 1991 tot 1994 werkte hij als kapelaan in de parochie H. Oda in Weert en van 1994 tot 1997 in
de parochies H. Michaël in Thorn en Heilige Medardus in Wessem.
In 1997 werd Mrg. Smeets door bisschop Wiertz benoemd tot pastoor van de parochies in
Maastricht-West (de wijken Malberg,
Malpertuis en Pottenberg. In 2001 uitgebreid met Caberg en Oud-Caberg), die net in die periode aan
een proces van clustering begonnen. Hier bleef hij tot en met 2003 actief. Aansluitend werd hij in
2004 benoemd tot deken van Venray en pastoor van de parochies Petrus‘ Banden, Christus Koning,
O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten en H. Franciscus van Assisië in Venray.
In 2011 werd het voorheen zelfstandige dekenaat Gennep bij Venray gevoegd.
Bestuur bisdom
Binnen het bestuur van het bisdom Roermond bekleedde Mgr. Smeets de laatste jaren al enkele
adviesfuncties. Zo werd hij in het najaar van 2015 benoemd tot lid van het kathedraal kapittel van
het bisdom Roermond, het hoogste adviescollege van de bisschop. Ook maakte hij de laatste jaren
deel uit de van de commissie van het bisdom die de pastorale benoemingen voorbereidt.
Mgr. Smeets kreeg enige landelijke bekendheid, doordat in 2012 en 2013 de televisiemissen van de
KRO vanuit de Grote Kerk in Venray werden uitgezonden. Sinds 2012 is hij is voorzitter van de
Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten, die onder de naam ‘Huis voor de Pelgrim’ jaarlijks
bedevaartreizen voor enkele duizenden pelgrims naar Lourdes, Rome, Israël en tal van andere
bedevaarstoorden organiseert.
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 !

2

SINT-HUBERTUSWANDELING OP SINT HUBERTUSFEEST
Op 3 november, de feestdag van Sint Hubertus, organiseert de Stichting Pelgrimswegen &
Voetpaden (SPV) een 18 km lange rondwandeling vanaf de Sint-Augustinuskerk in Elsloo naar de
Sint- Hubertuskerk van Groot-Genhout (Beek). Om 10.00 uur worden de pelgrims welkom
geheten in de kerk. Een bezinning is er ook om 11.15 uur in de Boskapel op de Molenberg bij
Beek. Na 10 km is de aankomst rond 13.00 uur in Groot-Genhout, waar de pelgrims iets vernemen
over de bijzondere kunst die te zien is in kerk aldaar. Na de lunchpauze wordt om 14.00 uur de
terugweg aanvaard langs een grotendeels andere weg (8 km). Om 16.00 uur zijn de wandelaars dan
terug in Elsloo. Opgave vooraf is niet nodig. Om 10.00 uur aanwezig zijn is voldoende. Aan
deelname zijn geen kosten verbonden; een vrije gave wordt op prijs gesteld.
BEIERSE MIDDAG
4 November in het M.F.C Berg aan de MAAS.
Met DIE STEIERISCHE HARMONICA FREUNDEN en DIE ALTBÖHMISCHEN.
Gratis entree. Aanvang 14.00UUR. Zaal open 13.00UUR

KERSTMARKT OUD-URMOND 2018
Het kerstmarkt comité is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de nostalgische
kerstmarkt in Oud-Urmond. 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.
Voor de kerstmarkt kunnen standhouders zich via mail of telefonisch aanmelden bij marktmeester:
John Jongen; kerstmarkt-urmond@ziggo.nl of 06-22667879.
Nadrukkelijk attendeert het kerstmarkt comité ook de inwoners van Urmond en omstreken op de
mogelijkheid om zelf een standplaats te reserveren.
Met vriendelijke groet, het kerstmarkt comité.
“HET VERDWENEN STUKJE OUD-URMOND”
Het onder de vlag van Vrijheid Urmond tot stand gekomen boekje beschrijft hoe de
bodemverzakking kon optreden. De anno 1950 in het gebied gelegen 31 panden worden vermeld
en op een kaart gelokaliseerd. Van de in die panden wonende families worden de namen en
verdere bijzonderheden genoemd. Meer dan 60 foto’s en afbeeldingen geven de lezer een getrouw
beeld van hoe dit stukje en niet meer bestaand Oud-Urmond er ooit uit heeft gezien.
Het boekje dat 5 euro kost, is verkrijgbaar via
- info@ vrijheidurmond.nl of
- hmra.wijnands@kpnmail.nl (mobiel 0621400012) of
- henbreuls@gmail.com

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 overledene:
Gerrit Strijkers, Urmonderplein 8, Urmond,
82 jaar
Dat hij moge rusten in Gods vrede. Amen.
Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

Misintenties
ZATERDAG 3 NOVEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
1ste Jrd. Hans Coenen echtgenoot van Leny Bouts.
Jrd. Bella Hoffmans- Heutmekers.
Jacques Heffels echtgenoot van Nellie HeffelsWenmakers.
ZONDAG 4 NOVEMBER
31ste zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Voor alle levenden en overleden leden van
Stadssjötterie Sint Leendert Uermend
1ste Jrd. Dorien Hendrix-Peerlings
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
13.30 u H. Martinuskerk Urmond
Allerzielendienst aansluitend grafzegening
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
Overledenen 2017-2018
Dorien Hendrix-Peerlings, 81 jaar
Remie Wauben, 76 jaar
Tillie Wauben-Demandt, 83 jaar
14.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Allerzielendienst aansluitend grafzegening
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Overledenen 2017- 2018
Hans Coenen, 87 jaar
Jeanne Rombout-Demandt, 90 jaar
Annie Hamers-Knoors, 87 jaar
Gerrit Strijkers, 82 jaar
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Ik mis je

Als ik naar de Hemel kijk,
en de wolken zo zie jagen.
Denk ik met Liefde
terug aan jou,
al heb ik vele vragen.
Ik mis je, hier op aarde,
Ik mis je, het doet pijn.
Ik zou nog heel graag even
bij je willen zijn.

DINSDAG 6 NOVEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Jrd. Tjeu Bovens en overleden familie leden
VRIJDAG 9 NOVEMBER
Kerkwijding St. Jan van Lateranen
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle gezinnen
ZATERDAG 10 NOVEMBER
H. Leo de Grote
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. John Pfeiffer echtgenoot van Annie Strijkers
en ter intentie van overleden familieleden
Pfeiffer-Strijkers
ZONDAG 11 NOVEMBER
H. Martinus van Tours, patroonheilige
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Jrd. Riet Meex-Bergevoet
Jrd. Lambert Gelissen
Gerrit Verhaeg vanwege zijn verjaardag
DINSDAG 13 NOVEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 16 NOVEMBER
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle vrijwilligers

ZATERDAG 17 NOVEMBER
H. Elisabeth van Hongarije
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
2de Collecte voor onderhoud kerk.
Zwd. Gerrit Strijkers.
Jrd. ouders Vencken-Deuss en zonen Frans en Hub.
Jrd. Mart Claessen.

ZONDAG 18 NOVEMBER
33ste zondag door het jaar
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. Fanfare St. Martinus Urmond
Lector: Marie-Jose Penders
Voor alle overleden en levende leden van Fanfare
St. Martinus
Jrd. ouders Salden-Strijkers en overleden familie
leden
Jrd. Michel Wijnands
Ouders Worms-Dreessen en overleden familie
leden
Ouders Meulenberg-Worms en zoon John
Bertha Gelissen-Delafranconi
DINSDAG 20 NOVEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 23 NOVEMBER
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor de jeugd van onze parochie

ZATERDAG 24 NOVEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Jrd. Hoebie Pörteners echtgenoot van Gerda
Knoors.
Jrd. Fien Crijns-Schmeits en Lei Crijns.
Jrd. Dré Fijten echtgenoot van Corry FijtenLuyten en overleden familieleden Fijten- Luyten.
Jrd. Fien Alberts Van den Bongarth.
ZONDAG 25 NOVEMBER
Christus, Koning van het heelal
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. Pastoor Fons Martens (stichting)
DINSDAG 27 NOVEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 30 NOVEMBER
H. Andreas
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor onze mantelzorgers
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ZATERDAG 1 DECEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Lei Vraets en Anna Heffels (stichting).
Gerrit Wijnands vanwege zijn verjaardag.
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
Het ontstaan van de Advent
De laatste vier weken vóór Kerstmis worden de
Advent genoemd. De naam komt van het Latijnse
woord ‘adventus’, wat ‘komst’ betekent. Dit
verwijst uiteraard naar de komst van het
Kerstkind. We vieren dan dat God zelf via zijn
zoon Jezus mens geworden is. Met Kerstmis
vieren we dus de komst van God op aarde en de
Advent is de voorbereidingstijd daarop.
Dat de Advent maar vier zondagen kent, dateert
uit de 10de eeuw. Vanuit Zuid-Europa had de
Advent vooral een feestelijk karakter, terwijl
Ierse monniken later vooral het boetekarakter van
de Advent benadrukten. Tegenwoordig is de
Advent een combinatie van beide: een tijd van
inkeer en tegelijkertijd een hoopvol uitzien naar
de geboorte van Jezus.
Adventskrans
Soms denken we wel eens dat alle tradities in de
kerk eeuwenoud zijn, maar dat is lang niet altijd
het geval. Zo is het gebruik om een adventskrans
op te hangen nog geen 200 jaar oud. En
bovendien van protestantse oorsprong. In 1838
introduceerde de Duitse predikant Wichern voor
het eerst een houten krans waarop kaarsen
werden aangestoken. Rond 1860 werd de krans
met dennentakken bekleed. Pas aan het einde van
de19e eeuw werd het gebruik ook in katholieke
kringen overgenomen.
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.

