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HET KERKELIJK JAAR…(16) MARIA TEN HEMELOPNEMING.
In het hartje van de zomer, op 15 augustus, vieren we het feest van Maria-ten-hemel- opgenomen.
De ouderen onder ons kennen die dag nog als een vrije dag om het feest ook echt te kunnen vieren.
Helaas zijn we die dag als vrije dag kwijt geraakt, maar dat betekent niet dat we deze feestdag van
Maria moeten missen. Op deze dag zetten we haar in het midden. De verering van Maria kent een
lange geschiedenis. Op het concilie van Efeze in 431 krijgt zij de eretitel: “Moeder van God”.
De oudste feesten, - zoals 25 maart: de boodschap van de engel aan Maria en 2 februari: de
opdracht van Jezus in de tempel (Maria Lichtmis)-, waren vooral op Jezus gericht.
De Mariafeesten, zoals 8 september (Maria Geboorte) en 15 augustus Maria-ten-hemel-opneming
zijn van latere datum. Deze feesten zetten Maria wel in het midden. Toch is het altijd zo, dat Maria
niet het middelpunt wil zijn en altijd naar Jezus verwijst. Heel uitdrukkelijk zien we dat bij de
bruiloft van Kana, waar zij ziet dat de wijn dreigt op te raken en het feest wellicht te vroeg zal
eindigen. Zij zegt dan tegen de dienaren: “Doe maar wat Hij u zeggen zal.” Daarmee verwijst zij
naar Jezus van wie wij het heil mogen verwachten.
Het feest van Maria op 15 augustus laat ons zien dat we mogen geloven dat Maria met ziel en
lichaam ten hemel is opgenomen. Het feest heet niet Maria Hemelvaart, omdat zij niet zelf ten
hemel is opgestegen, zoals Jezus, maar dat zij door God in de hemel werd opgenomen.
Al tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) drongen de bisschoppen er op aan de ten
hemelopneming van Maria tot dogma voor de hele Kerk te verklaren. Toch gebeurde dat pas in het
jaar 1950 toen paus Pius XII het dogma afkondigde dat Maria met ziel en lichaam door God in de
hemel werd opgenomen. Een dogma wil zeggen dat het door de gelovigen als een geloofsfeit
beleefd moet worden. Het komt zelden voor dat een dogma wordt afgekondigd. De laatste
dogma’s uit onze kerkgeschiedenis stammen uit 1854: De onbevlekte ontvangenis van Maria; uit
1870: de onfeilbaarheid van de paus, wanneer hij officiële uitspraken doet over geloof of zeden en
uit 1950: De ten-hemel-opneming van Maria. We eren Maria om wie ze is: een voorspraak bij
God, een hemelse Moeder bij wie je terecht kunt met je zorgen en vragen. Dat we dat ook zo
ervaren, zie je in elke kapel van Maria waar je ook komt.
J.P.Janssen, ass.
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KERKDEURCOLLECTE MIVA 24 – 25 AUGUSTUS 2019
Ieder jaar staat eind augustus de MIVA-collecte op de agenda. Ook dit jaar in het weekend van 24
en 25 augustus. De naam MIVA betekent: Missie Verkeersmiddelen Actie. De opbrengst van de
collecte aan de kerkdeur is bedoeld om de werkers in de Missie goed vervoer te bieden bij de
uitoefening van hun taken. Een voorbeeld: Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. In dit
gebied hebben de inwoners sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte Aids. Er is een hele
generatie gestorven en veel kinderen zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster
Clementine trekt zich hun lot aan en vangt de meisjes op in een sober klooster, waar de gewone
nutsvoorzieningen nog ontbreken. Toch zetten de meisjes zich in om ervoor te zorgen dat ze voor
zichzelf kunnen zorgen en niet afhankelijk zijn. Dankzij de zuster krijgen ze mogelijkheden voor
hun eigen toekomst. Een van de kinderen, Marvelous, werd geboren met een afwijking aan haar
benen. Dank zij het vervoer, dat de zuster kon regelen, werd Marvelous geopereerd en kan ze
lopen. Met de auto van de MIVA werd Marvelous en haar familie naar het ziekenhuis gebracht.
Het vervoer heeft haar een toekomst gegeven. Om meer mogelijkheden te krijgen om echt te helpen
zijn er voor zuster Clementine en de andere helpers in afgelegen gebieden van Kameroen in 2019
nog zes auto’s nodig.
De MIVA wil en kan helpen, dankzij onze hulp en steun bij de collecte.
NIET ZOMAAR TERZIJDE LEGGEN…
Het is nog niet zolang geleden dat U in uw brievenbus de folder vond over het nieuwe
donorregister en de donorregistratie. Op de paarse voorpagina staat gedrukt: “Wat betekent dat
voor mij?” Inderdaad is het belangrijk te weten wat de nieuwe Donorwet, die in juli 2020 ingaat,
voor U betekent. Het staat er allemaal heel duidelijk beschreven en er zijn tal van mogelijkheden
om nog meer informatie te vragen via het internet of telefonisch. Zo kunt U komen tot een
verantwoorde beslissing. En het is goed om zelf die beslissing te nemen en aan je familieleden
duidelijk te maken hoe jij wil dat er gehandeld wordt als de vraag aan de orde komt om delen van
je lichaam beschikbaar te stellen voor transplantatie. Het is ook goed dit te bespreken als er niet
urgent een beslissing genomen moet worden. Dat kun je in alle rust met elkaar overleggen en komt
niemand onder druk te staan.Misschien is het ook goed om te bedenken dat het niet alleen om jou
gaat, maar ook wat een donatie van organen voor een ander kan betekenen. Ik herinner me een
situatie waarin door een levertransplantatie een moeder voor de tweede keer het leven schonk aan
haar oudste zoon. Sinds die tijd viert hij niet alleen de gewone verjaardag maar ook de verjaardag
van de geslaagde transplantatie. Zo kun je met recht en reden tweemaal per jaar je verjaardag
vieren.Die mogelijkheid mogen we ook in onze beslissing laten meewegen: dat je een ander door
jouw donatie een nieuw leven schenkt. Daarom is het ook nodig om na te denken wat je zelf wil
als de mogelijkheid tot doneren bestaat. En daarom ook: niet zomaar die folder terzijde leggen…
J.P.Janssen, ass.
EENZAAMHEID OP ZONDAG
Iedereen zal wel eens een keer dat moment van eenzaamheid voelen. Vooral op zondag kan dat
gevoel versterkt worden als niemand bij je op bezoek komt en de hele dag alleen thuis zit.
Kinderen en vrienden hebben te druk of in het dorp worden geen activiteiten georganiseerd.
Daarom willen we in het kader van de diaconie van de kerk één keer in de maand bijeenkomen om
elkaar te ontmoeten.
In samenwerking met het buurtcentrum van Nieuwdorp willen we deze ontmoetingen houden op
de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Zij hebben een ruimte gecreëerd, die huiselijk
is en eruit ziet als een huiskamer. Iedereen is welkom, maar vooral degene die een partner verloren
hebben of ziekzijn of werkeloos zijn. De eerste inloopmiddag zal op zondag 1 september
plaatsvinden. Het adres van het buurtcentrum is: Bergènkenstraat 1 te Stein.
Pastoor Schwillens
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BUSBEDEVAART NAAR KEVELAER
Thema: Maria, Moeder van de Kerk
Vanuit het dekenaat Echt-Susteren wordt een bus-bedevaart georganiseerd naar Kevelaer op
dinsdag 24 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 euro.
U kunt zich aanmelden vóór 2 september bij:
Mevr. Annie Bouts, Nederheidestraat 4, Berg aan de Maas. tel. 4333201
Mevr. Mia Meulenberg, Munthervesteplein 53, Urmond . tel. 4331685
Vertrek: tussen 7.45 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.
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KEUKENRENOVATIE:
KEUKENRENOVATIE:
KEUKENRENOVATIE:
Uw
keuken
weer
als nieuw!
Uw
keuken
weer
als nieuw!
Uwpersoonlijk
keuken
weer als ni
♦ 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, Urmo
(046) 8502136 - 06-50

We gedenken onze dierbare overledenen:
Mia Bousardt-Hendrix, Urmonderhof 1, Urmond,
94 jaar
Annie Jennekens-Jetten, Aelserhof 1, Elsloo,
96 jaar
Maria van Vugt-Arets, Bradleystraat 23, Sittard,
82 jaar
Agnes Stevens-Wiertz, Middenveld 24, Urmond,
71 jaar
Wil Meuffels, Steegstraat 4A, Berg a/d Maas,
97 jaar
Dat ze mogen rusten in Gods vrede. Amen.
Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

Misintenties
ZATERDAG 3 AUGUSTUS
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Math Vaessen en ter intentie van ouders
Vaessen- Scheeren
ZONDAG 4 AUGUSTUS
H. Pastoor van Ars/18de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Lysanne Heutmekers
Jrd. ouders Cosemans-Leers
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden
echtgenoot
DINSDAG 6 AUGUSTUS
Gedaanteverandering van de Heer
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 9 AUGUSTUS
H. Edith Stein
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 10 AUGUSTUS
H. Laurentius
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Elisabeth (Cetje) Corten en ter intentie van
echtgenoten Herman Deuss en Cor Stuy en ter
intentie van zoon Leo
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ZONDAG 11 AUGUSTUS
H. Clara/19de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Zwd. Maria van Vugt-Arets
Jrd. Paul Bons
DINSDAG 13 AUGUSTUS
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 16 AUGUSTUS
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 17 AUGUSTUS
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
2de Collecte voor onderhoud kerk.
Overleden ouders Leo van Sloun en Maria van
Sloun-Römers
Zef Bouts echtgenoot van Mia Bouts- Wijnands
Betsie Meeks echtgenote van Thieu Worms
Zus Vraets-Birken en ter intentie van echtgenoot
Michel Vraets en ter intentie van ouders Anna
Birken-Salden en Jozef Birken en ter intentie van
zus Bertie en echtgenoot Jacques en ter intentie
van Ineke Birken-Pluk echtgenote van Harry
Birken
ZONDAG 18 AUGUSTUS
20ste zondag door het jaar
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Jrd. Jo Cosemans en vanwege zijn verjaardag
Jrd. ouders van Mulken-Wouters (stichting)
Rie Mennen-Crauwels
DINSDAG 20 AUGUSTUS
H. Bernardus
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 23 AUGUSTUS
H. Rosa van Lima
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
H. Bartolomeüs
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd.Pastoor Frans Bosch (stichting)
Antje Bouts echtgenote van Sjang Bouts ter
gelegenheid van haar verjaardag
Annie Hamers- Knoors echtgenote van Jos
Hamers ter gelegenheid van haar verjaardag
Herman Reijans en ter intentie van zonen Ger en
John Reijans
ZONDAG 25 AUGUSTUS
21ste zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. ouders van Mulken-Leers
Jrd. Zef van Geldorp
Ouders Bovens-Lexis
Wies Chorus-Arets
Hub Meulenberg
DINSDAG 27 AUGUSTUS
H. Monica
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Jrd. Els Bovens-Brouns en overleden
familieleden
Mientje Bovens-Berghs
VRIJDAG 30 AUGUSTUS
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 31 AUGUSTUS
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Zwd. Wil Meuffels
ZONDAG 1 SEPTEMBER
22ste zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Jose Penders
Ouders van Mulken-Cosemans
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden
echtgenoot
Lambert Gelissen
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)
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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.

