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HET KERKELIJK JAAR…(17) MARIAFEESTEN IN SEPTEMBER
Op de kerkelijke kalender staan in september twee bijzondere Mariafeesten:
Op 8 september herdenken we Maria Geboorte en op 15 september: de Zeven Smarten van Maria.
Dit laatste feest is daags na de gedachtenis van de Kruisverheffing.
Je zou 8 september de verjaardag van Maria mogen noemen. De ouders, Anna en Joachim,
verheugen zich over de geboorte van hun dochter, die zij de naam Maria geven. Al vrij vroeg
wordt in de kerk deze gebeurtenis als een feestdag gevierd. In de zesde eeuw is er al sprake van
een viering in Jeruzalem. Vandaar verspreidt de devotie tot Maria zich naar het Westen en in de
Middeleeuwen is het al een belangrijke feestdag geworden. De datum, 8 september, is ontleend
aan die traditie en op basis van deze datum werd het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van
Maria in 1854 vastgelegd op 8 december. ( 8 december, 9 maanden voor 8 september) . Het dogma
van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria werd in 1854 door Paus Pius IX afgekondigd.
Het feest van de Kruisverheffing is de gedachtenis van de vondst in 324 van het Heilig Kruis bij
opgravingen in Jeruzalem tijdens een bedevaart van Sint Helena, de moeder van Keizer
Constantijn. Zij liet het Heilig Kruis overbrengen naar Constantinopel. Daags na dit feest wordt op
15 september Maria herdacht als Moeder van Smarten. Dit Mariafeest kent een duidelijke Bijbelse
fundatie. Bij de opdracht van het kindje Jezus in de Tempel is het Simeon, die uitspreekt dat er
veel van dit Kind verwacht wordt en na zijn profetie over Jezus zegt hij tot Maria: “En zelf zult U
als door een zwaard doorstoken worden.“ (Luc. 2, 35). Dit ervaart Maria:-bij de opdracht van
Jezus in de tempel, -bij de vlucht naar Egypte met de pasgeborene, -bij het zoekraken van Jezus in
de Tempel, -op de weg met het kruis naar Calvarië , -staande onder het kruis, -wanneer zij Zijn
dode lichaam op haar schoot neemt, -bij Zijn begrafenis. Deze zeven smarten van Maria worden
afgebeeld door zeven zwaarden die haar hart doorboren. Zo wordt de afbeelding van Maria als
Moeder van Smarten herkend.
Aan de buitenkant van de Mariakapel in Urmond (Bokkenrijderskapel), -bij de begraafplaats-,
vindt U deze zeven smarten van Maria ook afgebeeld. Een aantal malen werden de afbeeldingen
vernield of gestolen in de loop van de tijden. Bij de restauratie in 1982 werden er nieuwe
beeltenissen aangebracht van de hand van de kunstenaar Kees Verhoeve.
J.P.Janssen, ass.
MARTINUSKERK URMOND POETSEN
Woensdag 18 september zal de kerk weer een poetsbeurt krijgen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 9.00 uur. Voor koffie en vlaai is na afloop gezorgd.
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GESPREKSAVONDEN:
MET ZEVENMIJLSLAARZEN DOOR DE KERKGESCHIEDENIS.
Ofschoon de zomer nog niet achter de rug is, hebben we al plannen klaar voor het najaar en de
winter voor onze samenwerkende parochies.
Ook dit najaar wordt weer een programma van zeven gespreksavonden aangeboden. Bij de
nabespreking van de gespreksavonden van het seizoen 2018-2019 kwam naar voren dat de
deelnemers graag in gesprek wilden over de geschiedenis van de Kerk na de Hemelvaart van
Jezus: Hoe is het verder gegaan met de verbreiding van het geloof?
Het volgende programma werd zo samengesteld:
Woensdag 23 oktober 2019:
De Handelingen van de Apostelen.
Woensdag 6 november 2019:
De reizen van Paulus.
Woensdag 13 november 2019: De Jacobusbrief.
Woensdag 4 december 2019:
Kerkvaders, waaronder Augustinus.
Woensdag 22 januari 2020:
Kerstening van onze streken: Servaas en Willibrord
Woensdag 5 februari 2020:
Van volkskerk naar keuzekerk.
Woensdag 19 februari 2020:
Hoe is onze Kerk georganiseerd ?
Pauskeuze; bisschopkeuze; concilies; synodes;
De bijeenkomsten worden gehouden in het Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat, Stein –
Nieuwdorp. We beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan
deelname verbonden.
Wel vragen wij U, - wanneer U deel wilt nemen aan de gesprekken - zich aan te melden,
vóór 16 oktober a.s. bij:
Pastoor R. Schwillens, tel. 4331328
e-mail: pastoorschwillens@gmail.com of:
Pastoor J.P.Janssen, tel. 4331200
e-mail: janssen.janpieter@gmail.com of:
Parochiekantoor, tel. 4331674
e-mail: h.martinusstein@kpnmail.nl
DIERENZEGENING 6 OKTOBER TE STEIN
Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi. De heilige uit de
twaalfde eeuw stierf op 3 oktober. Hij werd geboren in Assisi te Italië. In de omgeving van Assisi
hoorde hij Gods stem, om de kerk te restaureren. Hier gaf hij gevolg aan en ging letterlijk het
vervallen kerkje van San Damiano herstellen. Later begreep hij dat dit figuurlijk bedoeld was en
dat het ging over de levende bouwstenen. Hij ging mensen helpen, die ziek, eenzaam en door de
maatschappij buitengesloten werden.
Echter het kwam voor dat de mensen niet wilden luisteren naar zijn preken. Daarom richtte hij zich
tot de dieren, die wel gehoor gaven. Tevens kocht hij dieren vrij, die gevangen zaten. Omdat hij
zo’n grote voorliefde voor de natuur had en in het bijzonder voor de dieren, heeft men 4 oktober
uitgeroepen tot werelddierendag.
Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat, cavia of rat, konijn of welk huisdier u ook
hebt) uit, om op zondagochtend 6 oktober rond 11.45 uur samen te komen bij de zijingang van de
St. Martinuskerk te Stein. Hier zal uw huisdier, tijdens een bijzondere gebedsdienst, gezegend
worden.
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UITNODIGING SYMPOSIUM
De Stichting Vrijheid Urmond nodigt u gaarne uit voor alweer ons vijfde
Symposium
De gemeente Urmond in de Tweede Wereldoorlog
Woensdag 18 september 2019, 19.30 uur, Protestantse Kerk Urmond
Urmond en Berg aan de Maas, die tot in1982 samen de gemeente Urmond vormden, werden op 18
september 1944 door geallieerde troepen bevrijd van de Duitse overheersing. De Stichting Vrijheid
Urmond verkoos de datum van 18 september 2019, exact 75 jaar na dato, niet in stilte voorbij te
laten gaan. Besloten werd een publicatie uit te geven met als titel “de gemeente Urmond in de
Tweede Wereldoorlog”. Deze wordt op 18 september gepresenteerd.
DEEL I van de publicatie bevat een chronologisch en feitelijk verslag van de belangrijkste
ontwikkelingen en gebeurtenissen in Urmond en Berg in de oorlogsjaren 1940-1945, waarbij niet
alleen aandacht wordt besteed aan de inval in 1940 en de bevrijding in 1944, maar ook aan de
tussenliggende jaren.
DEEL II heeft een geheel ander karakter. Een groot aantal (voormalige) inwoners van Urmond en
Berg, die als jeugdige de oorlog meemaakten, zijn geïnterviewd en haalden herinneringen uit die
tijd op. De verhalen van deze thans langstlevende generatie zijn kostbaar, want zij zijn de enigen
onder ons die een oorlog aan den lijve ondervonden, ons de impact daarvan kunnen vertellen en
ons waarschuwen voor het ontstaan van huidige ontwikkelingen die onze vrijheid bedreigen
Het symposium op 18 september start met een spreekbeurt door Jacquo Silvertant.
Hij schreef meerdere boeken en artikelen over de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Limburg in het
zicht van de vrijheid.
Tussen spreekbeurt en presentatie wordt een kort bij het thema van de avond passend toneelstukje
opgevoerd, gespeeld door o.a. Luuk Bellemakers (bekend van het Bergse tienertoneel).
Deelname aan het symposium is gratis. De Protestantse Kerk biedt plaats aan circa 100 personen.
Indien u het symposium wilt bijwonen, verzoeken wij u dat ons zo snel mogelijk te laten weten.
Immers, vol is vol. U krijgt van ons een bevestiging als wij voor u een plaats hebben gereserveerd.
U kunt uw komst (alleen of met meerderen) aanmelden door
- een mailtje aan hmra.wijnands@kpnmail.nl of
- een telefoontje naar 0621400012 of 046 4334256
- een bericht te sturen naar info@vrijheidurmond.nl
De Stichting Vrijheid Urmond hoopt u op 18 september as. te mogen begroeten.
Namens de Stichting Vrijheid Urmond,
Hein Wijnands, secretaris
Hoogaers 6, 6129 NC Urmond
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Door plaatsgebrek in vorige edities, deze keer 2 nog niet geplaatste artikelen over het Kerkelijk
jaar. (nr.15 word te zijner tijd nog nageleverd)
HET KERKELIJK JAAR…(13) ZONDAGEN NA PINKSTEREN.
In de kerkelijke kalender worden de zondagen na Pinksteren de “Zondagen door het Jaar”
genoemd. De liturgische kleur op deze zondagen is groen. Deze kleur geeft aan dat er een rustige
sfeer in de liturgie heerst. We krijgen ruim de tijd om stil te staan bij de teksten uit het Evangelie
en daarmee in verband staande teksten uit het Oude Testament. Sinds het Tweede Vaticaans
Concilie kennen we de “Lectio continua” in de liturgie van de Kerk. Dat wil zeggen dat we de
teksten uit het evangelie niet selecteren, maar dat we het levensverhaal van Jezus ononderbroken
lezen, zoals het door de evangelisten werd opgetekend. Deze teksten zijn verdeeld over een drietal
jaren:
het A-jaar, waarin de evangelist Matheus aan het woord komt
het B-jaar met teksten van Marcus en Johannes
het C-jaar waarin de teksten uit het Lucas-evangelie worden gelezen.
Door dit leesrooster te hanteren krijgen de toehoorders in drie jaar tijd een groot deel van alle
evangeliën te horen.
Deze keuze van lezingen is ook een uitdaging voor degene, die de preek moet voorbereiden. Je
wordt iedere keer opnieuw weer gedwongen te kijken naar de structuur van de tekst van de
evangelist en probeert daarbij de beleving voor onze tijd te ontdekken. Dat is vaker een spannend
gebeuren en soms lukt dat wel. Een andere keer is het resultaat minder aansprekend, maar het
blijft een speuren naar de relatie tussen toen in Palestina en nu in onze eigen leefwereld.
Ook de weekdagen kennen zo’n doorlopende lezing uit de Heilige Schrift. Alleen is voor de
weekdagen een tweejaarlijks leesschema voorzien: Jaar I en Jaar II. Opmerkelijk daarbij is dat op
de weekdagen ook voor een doorlopende lezing is gekozen uit de verschillende boeken van het
Oude Testament en uit de brieven van St. Paulus.
Ofschoon we mogen spreken van een liturgisch rustige tijd van het jaar, wil dat niet zeggen dat er
geen feesten te vieren zijn! Denk daarbij aan 24 juni: de geboorte van St. Jan de Doper; 29 juni: de
apostelen Petrus en Paulus; 15 augustus: Maria ten Hemelopneming. Het zijn feestdagen waar we
vroeger misschien meer aandacht voor hadden, maar die in alle opzichten een uitdaging zijn om er
bij stil te staan. Ook in onze dagen.
J.P.Janssen, ass.
HET KERKELIJK JAAR…(14) GEBOORTE VAN ST. JAN DE DOPER
Op 24 juni vieren we het feest van de geboorte van St. Jan de Doper. Voor sommigen van ons is
deze datum ook verbonden met het einde van het asperges-seizoen. Na 24 juni verliest de asperges
zijn malsheid en wordt houterig. Daarnaast is het nodig om de aspergeplanten weer op krachten te
laten komen voor het volgende seizoen.
Asperges kunnen een lekkere traktatie zijn, maar in kerkelijk verband is de verjaardag van St. Jan
de Doper belangrijker
Zijn geboorte is al heel bijzonder. Zijn ouders, Elisabeth en Zacharias, zijn kinderloos. In bijbels
opzicht betekent dat, dat er voor hen geen toekomst is. Er is niemand die voor hen kan zorgen op
hun oude dag. Kinderen werden beschouwd als een zegen omdat ze zorg droegen voor de ouders
en de ouders op hen konden rekenen in de laatste fase van het leven. Voor Elisabeth en Zacharias
was die toekomst niet weggelegd.
Toch wordt hun gebed om een kind verhoord. Elisabeth raakt zwanger. Zacharias wordt daarvan
door een engel op de hoogte gebracht terwijl hij de liturgie in de tempel verzorgd. Hij kan het niet
geloven. Hij wordt letterlijk met stomheid geslagen en kan geen woord meer uitbrengen. Het
verlies van zijn stem wordt pas doorbroken wanneer het kind geboren is en de pasgeborene een
naam moet krijgen. Elisabeth zegt dat hij “Johannes” moet heten.
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Die naam wekt verwondering, omdat het een naam is, die in de familie niet voorkomt.
Als dan aan Zacharias gevraagd wordt hoe zijn zoon moet heten, schrijft hij op een schrijftablet:
“Johannes moet hij heten.” Zacharias krijgt zijn spraak terug en dankt God uitbundig in een
lofzang.
Van Johannes’ jeugd vinden we in de Bijbel niets. In de evangelie komt Johannes weer in het
vizier als de profeet die de komst van de Messias voorbereidt. Hij treedt op aan de rivier de
Jordaan, waar hij de mensen oproept zich te bekeren om de komst van de Messias inderdaad voor
te bereiden. Als zichtbaar teken dat men serieus werk wilde maken van die bekering, doopte
Johannes hen met water in de Jordaan. Ook Jezus kwam naar Johannes om zich door hem te laten
dopen. Tijdens dat doopsel ging de hemel open en de Heilige Geest daalde in de gedaante van een
duif op Jezus neer. En uit de hemel klonk de stem: “Dit is Mijn Zoon, Mijn veelgeliefde, luistert
naar Hem.” Daarmee was het duidelijk dat Jezus inderdaad in Gods Naam de Blijde Boodschap
van de liefde ging verkondigen. Johannes beaamt dit en kan uit de grond van zijn hart zeggen: “Na
mij komt Hij, die groter is dan ik ben. Ik ben niet waard de riem van zijn sandalen los te maken.”
J.P.Janssen, ass.
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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:
Dat ze mogen rusten in Gods vrede. Amen.
Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

Misintenties
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 v. Mulken-Cosemans
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden
echtgenoot
Lambert Gelissen
DINSDAG 3 SEPTEMBER
H. Gregorius de Grote
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 6 SEPTEMBER
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Annie Geraeds (stichting)

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Kruisverheffing
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
ZONDAG 15 SEPTEMBER
O.l.v. van Smarten/24ste zondag door het jaar
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. Funs van Mulken (stichting)
Ouders Heijen-Tholen
Rie Mennen-Crauwels
DINSDAG 17 SEPTEMBER
H. Lambertus
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 20 SEPTEMBER
HH. Andreas Kim Taegon en Paulus Chong
Hasang
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 21 SEPTEMBER
H. Matteüs
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
2de collecte voor onderhoud van de kerk.
Jrd. voor Paula de Welf en ter intentie van Theo
Janssen
Jrd. voor Mia Kurvers en ter intentie van Piet
Heuts
Jrd. voor Fien de Welf-de la Haye en Armond de
Welf

ZONDAG 8 SEPTEMBER
Maria geboorte/23ste zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Jan Coolen en familie

ZONDAG 22 SEPTEMBER
25ste zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
Jrd. Nico Knops
Ouders Meuwissen-Spee
Wies Chorus-Arets
Jo Swillens-Meuwissen

DINSDAG 10 SEPTEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius

DINSDAG 24 SEPTEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius

VRIJDAG 13 SEPTEMBER
H. Johannes Chrysostomus
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
H. Vincentius de Paul
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
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ZATERDAG 28 SEPTEMBER
H. Michaël, patroonheilige
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Jeanne Rombout-Demandt voor haar verjaardag
en ter intentie van echtgenoot Johan Rombout
Toos Willems-Ploem echtgenote van Jef Willems

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

ZONDAG 29 SEPTEMBER
HH. Gabriël en Rafaël/26ste zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Hub Meulenberg

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

DINSDAG 1 OKTOBER
H. Teresia van het Kind Jezus
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Jrd. Tjeu Bovens en overleden familieleden
Mientje Bovens-Berghs
VRIJDAG 4 OKTOBER
H. Franciscus van Assisi
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 5 OKTOBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
1ste Jrd. Gerrit Strijkers echtgenoot van Corrie
Strijkers- Wenmeekers
Gré Horrichs-Vaessen en Ignatius Horrich en
zoon Paul
ZONDAG 6 OKTOBER
27ste zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Ouders v. 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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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.

