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ZEVEN SACRAMENTEN: Het Huwelijk (6)
We maken het in onze dagen mee, dat er verscheidene vormen zijn, waarin mensen hun band met
elkaar beleven. Vele vormen van samen-door-het-leven-gaan zijn er mogelijk. Het is zo’n
uitgebreid scala aan mogelijkheden, dat je ze niet eens allemaal kunt noemen.
Koppels, die een kerkelijke inzegening vragen van hun huwelijk, zijn sterk in de minderheid. Het
lijkt alsof men die stap niet meer durft te zetten; of men de liefde voor elkaar niet meer durft uit te
spreken met de beloftevolle woorden: “Ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in
rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, ik wil je liefhebben en waarderen, alle dagen van
mijn leven.”
Dit uitspreken is natuurlijk ook niet zo maar wat! Het mag geen loze belofte zijn. Het is best
moeilijk om dit in alle consequenties te doordenken, maar onmogelijk is het niet.
Dat kun je zien omdat talloze echtparen het waar gemaakt hebben en het nog waar maken. Hun
leven gaat natuurlijk niet altijd over rozen, maar hun liefde voor elkaar is zo stevig, dat daarin ook
de kracht zit om in die moeilijke dagen de ander lief te hebben en te waarderen.
Wanneer je in je eigen omgeving goed rondkijkt, zal je ook die echtparen ontdekken, die het waar
maken. In hun huwelijk is zichtbaar dat hun liefdesband verder gaat dan het eigen-belang. Hun
huwelijk maakt zichtbaar dat hun samen-leven iets met God van doen heeft. De trouwbelofte,
uitgesproken voor God en elkaar, is een variatie op de naam waarin God zich laat kennen: “Ik zal
er zijn voor jou.”
Zo maakt God zich bekend aan Mozes. Hij laat zich daarin kennen als een God die met mensen
een band heeft. Heel duidelijk wordt die band zichtbaar in het kerkelijk huwelijk. Daarin beloven
man en vrouw er voor elkaar te zijn. Het is het sacrament dat man en vrouw elkaar toedienen en
waarbij de priester of diaken en de getuigen aanwezig zijn. Het is tegelijkertijd een gave en een
opgave! Een gave aan elkaar en een opgave om de liefde voor elkaar te bewaren en te verdiepen.
Trouwen is een werkwoord.
Het huwelijk is een goede mogelijkheid om met elkaar het leven zinvol te delen en het geluk van
elkaar te bevorderen, door zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, maar elkaar lief te hebben.
Het voorbeeld van die gevende liefde vinden we in het voorbeeld van Jezus. In Zijn leven maakt
Hij zichtbaar hoe leven zinvol wordt en gelukkig maakt door er te zijn voor anderen, voor elkaar.
Dat voorbeeld geeft diepe zin en betekenis in een huwelijk, dat ook beleefd wordt als “er zijn voor
de ander.”
J.P.Janssen, pr.
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PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER ( 42)
Naam, leeftijd en woonplaats ?
Ik ben Ria Verhoeve, 79 jaar en woon in Urmond.
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief?
Ik ben actief in de parochie H.H. Martinus en Antonius in Urmond.
Welke taak vervult U in de parochie?
Ik ben lid van het kerkelijk zangkoor en sinds 1992 ook bestuurslid. Daarnaast verzorg ik
wekelijks de bloemen in de kerk, maak het rooster voor de lectoren, ben soms lector als het koor
niet zingt en ik bezorg kerkblaadjes.
Waarom doet U dat werk ?
Als wij vroeger ergens gevraagd werden te helpen, zeiden mijn ouders altijd: “Vraag je in alle
eerlijkheid af, waarom zou je het niet doen?” Dat is een tweede natuur geworden. Dus toen ik
gevraagd werd voor deze zaken werd het JA!
Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak?
Het geeft gewoon veel voldoening! Klaarstaan voor de parochie, samenwerken met anderen en de
sociale contacten zijn heel belangrijk.
Zijn er ook vervelende kanten aan het werk?
Bij alles wat je doet zijn wel eens minder leuke dingen. Maar echt vervelend? Dan had ik het niet
zolang volgehouden.
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?
Het bezig zijn in de kerk en met de kerk zorgt ook voor verdieping. Dat ervaren voelt goed. Je
voelt steun in sombere tijden en daardoor leer je ’n stuk aanvaarding, dankbaarheid.
Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak?
Niet speciaal iets over mijn taak. Maar vrijwillig, op welke manier ook, een bijdrage leveren en
actief deelnemen aan onze kerkgemeenschap voelt goed en vele handen maken het werk licht.
Enne…weer of geen weer…je bent er altijd welkom.
TUSSENTIJDS RAPPORT PROJECT VASTENACTIE.
Velen van U zullen zich herinneren dat we in de Veertigdagentijd samen hebben gespaard voor
een project in Zambia. We hebben geld bij elkaar gebracht om de technische school in Mpongwe
aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Hoe staan de zaken er nu voor?
§ De elektriciteitslijn van de school naar het dichtstbijzijnde aftappunt is gereed. Daarvoor
moest een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente en ook de omwonenden
moesten er mee instemmen. Dat vroeg de nodige tijd. Daarnaast wilde men wachten tot alle
boeren op het traject hun oogsten hadden binnengehaald en het land braak lag. Toen kon de
1400 meter lange leiding worden aangelegd en de constructie gebouwd worden waarop de
transformator geplaatst moet worden.
§ De transformator is inmiddels aangeschaft en geplaatst.
§ Ook werd de bedrading in de verschillende gebouwen van de school aangelegd. Ieder van
de vijf groepen gebouwen krijgt een eigen verdeelkast. Het benodigde materiaal wordt in
fases aangeschaft om te voorkomen dat er teveel onnodige materiaal gekocht wordt, dat
achteraf niet nodig blijkt. Zo kan men een beter overzicht krijgen van de benodigde
materialen.
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§ Het eerste klaslokaal zal over twee en een halve maand helemaal van elektriciteit voorzien
zijn en twee maanden later het laatste gebouw. Daarna kunnen de opleidingen starten, die
nu nog niet kunnen functioneren bij gebrek aan stroom.
Samen met de Bisschoppelijke Vastenactie is het besluit genomen om ook in de Veertigdagentijd
van 2018 zorg te dragen voor deze school in Mpongwe. Er wordt dan aandacht gevraagd voor
inrichting, meubilair en leermiddelen om nieuwe cursussen succesvol te laten starten. U ziet dat
onze bijdrage en onze inzet vrucht draagt, mede ook dankzij de inzet van de mensen in Zambia.
INTOCHT SINTERKLAAS 26 NOVEMBER
13.30 aankomst bij het veer.
Na de intocht gaat het sinterklaasfeest verder in het M.F.C
BEIERSE MIDDAG
Harmonika spelers uit binnen en buitenland
12 november 2017. Gratis entree.
Aanvang: 15:00 uur M.F.C. Berg a/d Maas, Bergerweg 1, 6129PG Berg a/d Maas
HET PAROCHIECLUSTER STEIN ZAMELT VOEDSEL IN VOOR ‘DE VOEDSELBANK’
De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de adventstijd, om lang houdbare
producten in te zamelen voor de voedselbank van Stein, want ook binnen de gemeente Stein komt
armoede voor! Dit is heel vaak verborgen armoede. “Ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland leven
rond de armoedegrens. Zo’n 85.000 klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in
een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben. Het streven is om wekelijks een
gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het
gezin. Met het voedsel dat gedoneerd wordt bereiken de voedselbanken momenteel zo’n 4% van
mensen die in armoede leven. Dat is een druppel op de gloeiende plaat.”, aldus de website van de
voedselbank Stein.
Met de kerstdagen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van
bezinning, familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig kerstdiner
op tafel kunnen zetten, en niet de mogelijkheid hebben om lekker te gaan uit eten! Alle langdurige
houdbare producten zijn welkom. De actie zal lopen van 2 t/m 17 december 2017.
Wanneer kunt u het brengen?
- In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zaterdagavond of op
vrijdag van 18.00 – 19.00 uur.
- In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zaterdagavond.
- In de parochiekerk van Stein t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zondagochtend, maar ook op
woensdag van 18.00 -19.30 uur.
- In de parochiekerk van Urmond t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zondagochtend of op de
dinsdagen van 18.30- 19.30 uur.
- Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, t/m 15-12 op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur.
KERSTMARKT OUD-URMOND.
Zondag 10 december 2017 van 14.00 uur t/m 19.00 uur. Oud-Urmond: Grotestraat, fanfarezaal en
Terpkerk. Voor sfeervolle muziek zorgen fanfare St. Martinus, zangkoor Amicala en Dickens
Voices. Aanmelden kan bij onze marktmeester: John Jongen kerstmarkt-urmond@ziggo.nl of
0622667879. Ook voor inwoners van Urmond en omstreken bestaat natuurlijk de mogelijkheid om
een standplaats te huren.
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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

Ron Bours, Urmond
(046) 8502136 - 06-50628

Hier had uw advertentie
kunnen staan!!

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met dhr. Jo Mevis
Tel: 046-4331487
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Kerkdienst op LOS-radio
Zondagmorgen 08:00 uur
Herhaling maandag 09:00 uur
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We gedenken onze dierbare overledene:
Paula Brouns-Gelissen, Charles Vossstraat 6,
Sittard, 92 jaar
Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen.
Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
Timo Lemmens, zoon van Mike en Lindsey
Lemmens
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

Leo Claessens

89

Reina de Wit–Bloemberg

84

Jo Gabriel

71

Tiny Demandt–Janssen

77

Nico Knops

84

15.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Allerzielenlof m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Overledenen 2016-2017
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 4 NOVEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Jrd. Harie Quadackers echtgenoot van Mia
Bouts.
ZONDAG 5 NOVEMBER:
31ste zondag door het jaar A.
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Gerrit Verhaeg
13.30 u H. Martinuskerk Urmond
Allerzielenlof m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Fred Chorus
Overledenen 2016-2017
Liesje Waber

69

Zef Gelissen

76

Claartje Visser-van Daal

93

Martha Claessens-Hendrix 88
Jo Kicken

78

Mia Gransier-Vroomen

83

Sjir Theunissen

87
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Huub van Eijs

75

Harie Bouts

82

Hub Raeven

80

Sjeng Lemmens

93

Ria Maessen-Cobben

83

Elly Keulen-Frenken

80

Gerrit Wijnands

81

Paula Brouns-Gelissen 92

DINSDAG 7 NOVEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 10 NOVEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd.Ouders Hein Langerak - Betje Wenmekers.
ZATERDAG 11 NOVEMBER:
H.Martinus van Tours, bisschop
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Lei Crijns en Jrd. Fien Crijns -Schmeits.
ZONDAG 12 NOVEMBER:
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Patroonsfeest St. Martinus
m.m.v. Fanfare St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. Riet Meex-Bergevoet
Jrd. Lambert Gelissen
Jrd. Michel Wijnands
Dames Konings en broer Hubert

Ouders Demandt-Wagemans, zoon en
schoondochter
Ouders Meulenberg-Worms en zoon John
Claartje Visser-van Daal
Overl. leden jeu de boule club i.o.
Levende en overl. leden van Fanfare St.
Martinus en speciaal voor recent overleden lid
Nico Knops
DINSDAG 14 NOVEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 17 NOVEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle vrijwilligers
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Toediening H. Vormsel
Jill Artz
Jules Meijers
Kyan Bergevoet
Isa Meulenberg
Demen Bogman
Thijs Lemmens
Femke Coumans
Evi Lochs
Dinja Deuss
Elle Pepels
Robin Dohmen
Samantha Peters
Jibbe Engelen
Ella Rokx
Thyme Engelen
Boyd Schepers
Hope Felix
Koen Slijpen
Charlotte Glaesmaekers Chiara Vleugels
Ravi Hendrix
Demi Wouters
Jinte Kreugel
ZATERDAG 18 NOVEMBER:
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
2de Collecte voor onderhoud van de kerk.
Johannes Hubertus Donders en Maria
Wenmaekers
Jrd.Ouders Vencken- Deuss en zonen Frans en
Hub.
Sjang en Antje Bouts.
ZONDAG 19 NOVEMBER:
33ste zondag door het jaar A
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector:Marie-Jose Penders
Zwd. Nico Knops
Jrd. ouders Worms-Dreessen en familie
Miriam Smeets-in het Panhuis en overl.
familieleden
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DINSDAG 21 NOVEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 24 NOVEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
Voor vrede in de wereld
ZATERDAG 25 NOVEMBER:
H.Catharina van Alexandrië, martelares
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Jrd. Hoebie Pörteners.
Jrd. André Fijten echtgenoot van Corry Luyten
en overledenen van de familie.
Jrd. Fien Alberts van den Bongarth.
ZONDAG 26 NOVEMBER
Hoogfeest Christus Koning
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector:Millian Uittenhout
Gestichte jrd. Pastoor Fons Martens
Martha en Leo Claessens-Hendrix
Tiny Demandt-Janssen
Jo Kicken vanwege verjaardag
DINSDAG 28 NOVEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 1 DECEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle mantelzorgers
ZATERDAG 2 DECEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. LeìVraets en Anna Heffels.
Gerrit Wijnands echtgenoot van Roos
Wijnands- Janssen voor zijn verjaardag.
ZONDAG 3 DECEMBER:
1ste zondag Advent
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Funs van Mulken en overl. fam. leden
Ouders van Mulken-Cosemans
Lambert Gelissen

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.
U kunt 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
heilige Mis) of op de collecteschaal leggen.
Het geldbedrag kunt u ook overmaken op:
rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22
H. Martinus en St. Antonius, Urmond.
Misintenties kunt U opgeven in de sacristie van
de H. Martinuskerk, Sint Maartenstraat 1, de 1e
dinsdag van de maand tussen 18.00-19.00 uur.
U kunt 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 heilige
Mis) of op de collecteschaal leggen.
Het geldbedrag kunt u ook overmaken op:
rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72
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
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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.
Doopsel
Aanmelden voor het 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 de plechtigheid van het
H. Doopsel. De bijeenkomst wordt gehouden
iedere eerste dinsdag van de maand 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.

