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HET KERKELIJK JAAR …(12) SACRAMENTSDAG.
Op de Kerkelijke kalender wordt het feest van Sacramentsdag gevierd op de tweede donderdag na
Pinksteren. Met name in sommige Duitse deelstaten en in delen van België wordt dit feest op die
dag gevierd met een vrije dag. In ons land is het feest van die donderdag verplaatst naar de Tweede
zondag na Pinksteren. Op veel plaatsen in onze omgeving wordt op die dag de Sacramentsprocessie gehouden.
De oorsprong van Sacramentsdag is te vinden in onze streken. De heilige zuster Juliana van
Cornillon ( * 1193 + 1258) stond aan de wieg van dit feest. Zij was overste van het klooster Mont
Cornillon in Luik. In een visioen zag zij een stralende maan, die door een zwarte band in twee
gelijke delen was gedeeld. In de beschrijving van haar heiligenleven wordt verteld dat Jezus zelf
de uitleg van het visioen aan haar gaf: De maan was de Kerk en de zwarte band was het gemis aan
een feestdag voor de Eucharistie, voor het Allerheiligste Sacrament. Daardoor was de maan niet
vol. Juliana zette zich in om dit feest in het leven te roepen. Vanaf 1246 werd in de omgeving van
Luik dit feest dan ook al gevierd. In 1264 werd het feest ingesteld voor de hele Rooms Katholieke
Kerk.
We gedenken op Sacramentsdag dat Jezus zichzelf aan ons geeft onder de gedaante van brood en
wijn. Hij wil in dit sacrament voortdurend bij ons blijven en is waarachtig aanwezig onder ons in
die tekenen van brood en wijn. Daarom worden de geconsacreerde hosties ook met eerbied
bewaard in het tabernakel. Het tabernakel is het kluisje dat een centrale plaats in iedere kerk heeft.
Bij het tabernakel brandt ook de godslamp. Nooit wordt dit licht gedoofd, om ons eraan te
herinneren dat de Heer bij ons is en bij ons blijft.
Met grote regelmaat vindt in onze parochiekerken de uitstelling van het Allerheiligste plaats in de
monstrans. In deze rijkversierde houder wordt de hostie ter aanbidding uitgesteld. We doen dat
wekelijks vóór de Heilige Mis op maandagmorgen in de kerk van Nieuwdorp en op
woensdagavond in de kerk van Oud-Stein. Daarnaast kent de parochie Berg aan de Maas de
jaarlijkse Sacramentsprocessie op de tweede zondag na Pinksteren. Op verschillende plaatsen in
Limburg vindt men kloosters waar het Allerheiligste dag en nacht ter aanbidding is uitgesteld.
Onder andere in het klooster van de Roze zusters in Steyl en in het klooster “de Oude Munt” in
Tegelen.
J.P.Janssen, ass.
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VASTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD.
Op Aswoensdag begin de veertigdaagse vasten in onze katholieke traditie.
De vastenperiode eindigt met Pasen. Het is een tijd van bezinning en inkeer. Het is een tijd van
voorbereiding op het grootste feest dat wij, christenen, vieren: De opstanding van Jezus uit de
dood.
Vasten is iets anders dan lijnen. Bij lijnen gaat het er om je eigen lichaamsgewicht te doen dalen
omwille van de gezondheid of om er beter uit te zien. Ikzelf ben dan het belangrijkste. Bij vasten
gaat het niet om mij, maar om de ander. Ik wil mezelf iets ontzeggen en wat ik daarmee uitspaar,
wil ik gebruiken om het een ander, - die met minder toe moet komen -, beter te laten gaan. Dat is
ook het doel van de Vastenactie: zelf minderen om het project in Zambia te steunen.
Natuurlijk kun je vasten door minder te eten of door geen alcohol te gebruiken in die periode.
Maar je kunt het ook anders aanpakken: gebruik je mobieltje wat minder en schenk daardoor meer
aandacht aan de ander. Laat de auto wat vaker staan en help zo mee het milieu te verbeteren. Ga
eens op bezoek bij degene, die je allang beloofd hebt te bezoeken, maar waar het nog niet van
gekomen is. Als je nadenkt, vind je zelf best mogelijkheden om te minderen, omwille van de
ander.
J.P.Janssen, ass.
VASTENACTIE 2019: VAN OS NAAR TRACTOR
Voor het derde en laatste jaar wordt de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor de verdere
uitbouw van de Landbouw- en Techniekschool in Mpongwe, Zambia.
In 2017 hebben we er samen voor gezorgd dat de school aangesloten werd op het elektriciteitsnet.
Dat was een hele klus, maar daardoor werd ook een grote stap gezet op het gebied van
ontwikkeling en mogelijkheden tot verdere uitbouw.
Op onze agenda van de Vastenactie voor 2018 stond de verdere ontwikkeling van het onderwijs.
Om voedsel te bereiden en om er les in te geven, is een keuken gebouwd en ingericht. Het
naaiatelier is volledig ingericht en draait op volle toeren met de cursus: Ontwerpen, Knippen en
Naaien. In de loop van dit voorjaar komen de kippenrennen klaar en worden de andere nodige
leermiddelen aangeschaft. De vooruitgang is zichtbaar en dat stemt tot grote tevredenheid en
dankbaarheid voor ons en voor de mensen in Mpongwe.
Van os naar tractor.
Dit jaar, 2019, wordt het landbouwonderwijs en de landbouwmechanisatie verder ontwikkeld. Er
wordt een tractor aangeschaft met ploeg, eg, zaai- en maaimachine. Hiermee wordt het niveau van
het landbouwonderwijs op een hoger plan gebracht, maar het werkt ook kostenbesparend. Want
door deze aanschaf kan men zonder de inzet van loonwerkers de 9 hectare eigen landbouwgrond
bewerken. Ook is er een mogelijkheid om zelf de tractor en andere machines te verhuren aan
boeren in de omgeving. Om de machines op te bergen is het nodig dat er een afdak gebouwd
wordt. De begroting van het hele project bedraagt 44.000,-. Euro.
Landbouw is belangrijk.
De belangrijkste bron van inkomsten in het Mpongwe-district is de landbouw. 98% van de
bevolking in dit district is boer. Er zijn enkele grote landbouwbedrijven, maar het overgrote deel
zijn kleine boeren, die alleen voor hun eigen familie produceren. Het belangrijkste product is maïs.
Met het onderwijsproject aan de school wil men het niveau van de landbouw verhogen. De
jongeren leren de mogelijkheden van de machines kennen en toepassen. Veel aandacht wordt ook
besteed aan het leren onderhouden van de tractor en de andere machines.
Onze bijdrage.
U ontvangt bij het parochieblad het zakje van de Vastenactie. Daar kunt U uw bijdrage in stoppen
en in de kerk bezorgen. Ook is een mogelijkheid uw bijdrage te storten op de bankrekening van de
Vastenactie: NL 21 INGB 000 000 5850 onder vermelding het project: van Os naar Tractor,
projectnummer 401257.
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U BENT VAN HARTE WELKOM…
Ook dit jaar wordt er weer een Vastenactie-maaltijd gehouden in onze samenwerkende parochies
en U bent van harte uitgenodigd om mee te eten voor het goede doel. De maaltijd wordt gehouden
op maandag 18 maart a.s. om 18.00 uur. De tafel staat dan gedekt in de sacristie van de kerk van
Nieuwdorp, ingang Heisteeg. Naast de soep en het brood staat ook samenzang, gebed en
informatie over het project Mpongwe op het menu. De maaltijd wordt gesponsord en van u wordt
een bijdrage van 5,- euro gevraagd voor de Vastenactie. Aanmelden bij past. Schwillens, tel.
4331328 of past. Janssen, tel. 4331200. In het “tijdelijke” restaurant is plaats voor 30 deelnemers.
Haast U, want vol is vol!
TENTOONSTELLING HONGERDOEKEN.
Van 7 maart tot en met 19 april organiseert de Vastenactie een hongerdoekententoonstelling in de
Dom van Utrecht. In veel kerken hangt in de Vastentijd vaak een hongerdoek ter bezinning en
inspiratie. Kunstenaars uit de hele wereld houden de toeschouwer een spiegel voor: Hoe staan wij
in deze wereld? Hoe solidair zijn wij met anderen? Deze tentoonstelling is zeer aan te bevelen in
deze Veertigdagentijd. De toegang is gratis.
Meer informatie vindt U op de website: www.vastenactie.nl/hongerdoekententoonstelling.
RELIEKSCHRIJN IN DE ST. MARTINUSKERK TE STEIN
Sinds oktober 2016 is de kerk van Kerensheide aan de eredienst onttrokken. Bij mijn komst in
maart 2017 heb ik een bezoek aan deze kerk gebracht en geconstateerd dat de relikwieën nog in de
altaren lagen. Al heel vlug werden deze verwijderd en hebben ze enkele maanden in de pastorie
gelegen. Aan het timmerbedrijf Janssen uit de Maasband werd gevraagd om een houten
reliekenschrijn met glas te vervaardigen. Deze was vorig jaar december gereed maar vanwege de
kerststal nog niet in de kerk geplaatst. Na de kerstperiode is de schrijn bij het zijaltaar van de H.
Martinus neergezet. Naast de relieken van de altaren zijn er ook een aantal relikwieën van andere
heiligen ingelegd. Onze dank gaat uit naar de firma Janssen en de sponsoren die dit voor onze
parochie mogelijk gemaakt hebben.
Pastoor Schwillens
STILLE OMGANG AMSTERDAM.

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019 vindt in Amsterdam de Stille Omgang plaats
naar aanleiding van het ”Mirakel van Amsterdam” in 1345.
De bus vertrekt vanuit Elsloo, ook voor parochianen van Stein en Nieuwdorp, vanaf de voormalige
bushalte, Michiel de Ruyterstraat nabij huisnr. 1 op zaterdag 16 maart om 19.55 uur. Thuiskomst
zondagmorgen 17 maart ± 07.00 uur.
De kaarten kosten € 25.- p.p.. Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 8 maart a.s. bij
P. Sniekers, Michiel De Ruyterstraat 6 te Elsloo, tel.: 437 2673,
e-mail: sniekers@12move.nl.
DOEMARKT.
Op 24 maart a.s. organiseert de Zonnebloem Afd. Stein samen met Gehandicapten Vereniging het
Maasland een Doemarkt van 11.00 – 16.00 uur in de grote zaal van het MFC de Grous. Er wordt
ook een demonstratie kantklossen gegeven. De entree is gratis. Tiny Thewissen, Commissielid
Doemarkt
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VERANTWOORDING COLLECTE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN.
In het Pinksterweekend wordt jaarlijks de collecte voor de Nederlandse Missionarissen
gehouden. In onze parochies doen wij aan die collecte mee. In 2018 zijn uit de opbrengst van de
landelijke collecte onder andere 71 verloftoelages uitgekeerd en 3 bijdragen in bijzondere
ziektekosten. De besteding van de gelden wordt misschien wel het meest duidelijk in het
volgende briefje” van pater F. Kruis m.h.m. :
“Bij dezen wil ik de Week voor de Nederlandse Missionaris van harte bedanken voor de gift. Begin juni ben
ik hier gekomen en ik verblijf nu in ons verzorgingshuis in Oosterbeek. Ruim een week geleden werd ik
behandeld voor staar en ik moet nog enkele afspraken bij de tandarts nakomen. Als dat gebeurd is kan ik
weer terug naar Kenia. Nogmaals veel dank.”

JE MOET HET MAAR WETEN: MARIA OP ZATERDAG
De katholieke kerk kent heel wat feesten en ‘heiligendagen’. Maria spant daarbij de kroon. Waar
de meeste heiligen het met één feestdag moeten doen en sommige belangrijke met twee, staan er
voor Maria een heleboel feesten en gedachtenissen op de kerkelijke kalender.
Vreemd genoeg is de meest gevierde daarvan bij de meeste mensen het onbekendst. Dat komt
misschien wel door die wat vreemde naam: ‘Maria op zaterdag’. Alsof je op woensdag of vrijdag
niet tot Maria zou mogen bidden? Maar dat is niet de betekenis van deze gedachtenis. Waar het om
gaat, is dat de zaterdag speciaal aan Maria gewijd is. Dit komt voort uit een heel oude traditie, die
aan het einde van de achtste eeuw in enkele kloosters is ontstaan en al snel in heel Europa werd
overgenomen.
YOGA IN URMOND
In het Pater Kolbehuis in Urmond wordt door Marly, een gediplomeerde lerares, Yoga gegeven.
Deze les is op donderdagmorgen van 9.15 uur tot 10.15 uur.
Er is nog plaats voor deelnemers.
Heb je interesse, kom dan gerust eens kijken en doe een les mee.
Voor informatie kunt u bellen met Ann Penders 046 426 0210
HEILIG 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-Berg-Urmond:
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
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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:
Jo Swillens-Meuwissen, 78 jaar
Maalsteenstraat 15, Urmond,
Wies Chorus-Arets, 79 jaar
Urmonderhof 11, Urmond,
Dat ze mogen rusten in Gods vrede. Amen.
Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
Jacqueline Vos, dochter van Erwin Vos en
Monique Kaldenhoven
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

Misintenties
ZATERDAG 2 MAART:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZONDAG 3 MAART:
H. Frederik
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Pastoor Lambert van Aken en Maaike Triepels
(Stichting)
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden
echtgenoot
DINSDAG 5 MAART:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
WOENSDAG 6 MAART:
Aswoensdag
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
VRIJDAG 8 MAART:
H. Johannes de Deo
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 9 MAART:
H. Francisca Romana
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Jrd. Zef Bouts echtgenoot van Mia BoutsWijnands
Jrd.Sjeng Wenmaekers en Mieke WenmaekersStrijkers
Annie Hamers -Knoors echtgenote van
Jos Hamers
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ZONDAG 10 MAART:
1 zondag van de vasten
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor H. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. Anna en Beth Meulenberg (Stichting)
Ouders Leo en Martha Claessens-Hendrix
ste

DINSDAG 12 MAART:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de
Heilige Bernadette
VRIJDAG 15 MAART:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de
Heilige Bernadette
ZATERDAG 16 MAART:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
2 Collecte voor onderhoud kerk.
Jrd. Joseph Kurvers en Greet Ubachs (Stichting)
Jrd. Theo Janssen en ter intentie van Paula de Welf
Jrd. Piet Heuts en ter intentie van Mia Kurvers
Jrd. ouders Karel Meeks en Elsa Cörvers
Jrd. Betsie Worms-Meeks echtgenote van Thieu
Worms
Jrd. Imke Worms
Zus Vraets Birken
de

ZONDAG 17 MAART:
H. Patricius
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor H. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Zwd. Jo Swillens-Meuwissen en ter intentie van
zoon Jos
Jrd. ouders Heijen-Tholen (Stichting)
Jrd. Leon Stassen en Marina Stassen-Huynen
Jrd. Gerrit Verhaeg
Jrd. Ron Dreesen
Ouders Gelissen-Kurvers
Jean Dreesen
Mia Hendrix-Cosemans vanwege haar verjaardag
DINSDAG 19 MAART:
H. Jozef
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius

VRIJDAG 22 MAART:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas:
ZATERDAG 23 MAART:
H. Turibius de Mogrovejo
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
m.m.v. harmonie St. Joseph
Jrd. Peter Jozef Bouts en Annamaria BoutsWagemans en ter intentie van overleden
familieleden
Gerrit Strijkers echtgenoot van Corrie StrijkersWenmeekers
Dré Fijten echtgenoot van Corry Luyten.
ZONDAG 24 MAART:
3 zondag van de vasten
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor H. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Zwd. Wies Chorus-Arets
de

DINSDAG 26 MAART:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 29 MAART:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 30 Maart:
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZONDAG 31 Maart:
4 zondag van de vasten
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor H. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
de

Jrd. ouders Lambert en Margriet Penders-Knols
(Stichting)
Ouders Remie en Tillie Wauben-Demandt

DINSDAG 2 April:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 5 April:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 6 April:
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
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ZONDAG 7 April:
5 zondag van de vasten
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
de

Jrd. ouders v. Mulken-Cosemans
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.

