Parochieblad voor de parochies:
H. Michaël-Berg aan de Maas
H. Martinus-Urmond
St. Antonius-Urmond
zaterdag 30 november t/m zondag 12 januari 2020
Misintenties en berichten voor vermelding in het
volgende parochieblad opgeven vóór 17 december

Berg aan de Maas

Urmond

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com
Website: www.rkkerkenstein.nl
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl

H. Missen Rondom Kerstmis
Dinsdag 24 december
15.00 uur
Moutheuvel
18.00 uur
H. Martinuskerk Oud-Stein (gezinsmis)
18.00 uur
H. Michaëlkerk Berg aan de Maas (gezinsmis)
19.30 uur
O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp (nachtmis)
20.00 uur
H. Martinuskerk Oud-Urmond (nachtmis)
21.00 uur
H. Martinuskerk Oud-Stein (nachtmis)
Woensdag 25 december
9.30 uur
H. Michaëlkerk Berg aan de Maas (m.m.v. harmonie)
9.30 uur
Kapel van het Bitter Lijden Stein
11.00 uur
H. Martinuskerk Oud-Stein (m.m.v. fanfare)
Donderdag 26 december
9.30 uur
H. Martinuskerk Oud-Urmond (m.m.v. fanfare)
10.30 uur
Urmonderhof
10.00 uur
Kapel van het Bitter Lijden Stein
11.00 uur
O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp
GEACHTE PAROCHIAAN,
In het kerkblad van november jl. is een korte uitleg gegeven wat er staat te gebeuren in de toekomst met
betrekking tot de kerken en parochiegemeenschappen. Recentelijk hebben de informatiebijeenkomsten
plaatsgevonden in de kerk van Nieuwdorp, de kerk van Berg aan de Maas en de kerk van Stein. Tijdens
deze bijeenkomsten is vermeld dat de huidige kerkbesturen van de afzonderlijke parochies per 1 januari
2020 worden opgeheven en 1 nieuw clusterbestuur wordt benoemd voor de gezamenlijke parochies van
Stein. De samenstelling van het clusterbestuur bestaat uit pastoor Schwillens en 6 leden. Er is in deze
sprake van een gelijkwaardige verdeling. De leden zijn Pierre Claessens en Henk van Mulken van de
parochie Nieuwdorp, Carin Hollanders en Piet van Mölken van de parochie Stein, Urusula Cuijpers-Heijen
en Eric Scheijen van Berg aan de Maas/Urmond. Ook Hary Stijnen van de parochie Kerensheide maakt
nog onderdeel uit van het clusterbestuur totdat een definitief besluit is genomen met betrekking tot de
toekomst van deze parochiekerk.
Om de zelfstandigheid van de afzonderlijke parochies te waarborgen zullen voor de parochianen geen
veranderingen plaatsvinden. De parochies blijven zelfstandig en behouden elk een parochieteam.
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HET KERKELIJK JAAR…. (20) CHRISTUS KONING.
We waren vroeger gewend het feest van Christus Koning te vieren op de laatste zondag van oktober; nu
gedenken wij dit feest op de laatste zondag van het Kerkelijke Jaar. We sluiten met dit bijzondere feest het
Kerkelijke Jaar af. Op de kerkelijke kalender hebben de grote gedenkdagen gestaan: Kerstmis, Pasen,
Pinksteren. Daarmee hebben we de hoogtepunten uit het gelovige leven herdacht en met elkaar gevierd.
Met de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijke jaar. Maar voor we een nieuwe start
maken, wordt eerst het oude jaar afgesloten met de gedachtenis, dat Jezus Christus koning is van het
heelal. Het feest werd door Paus Pius XI in 1925 ingesteld om te herdenken dat 1600 jaar eerder het
Concilie van Nicea werd afgesloten. Dit concilie was van grote betekenis omdat de geloofsbelijdenis, zoals
we ze nu nog kennen, daar werd vastgelegd. Er was dus alle reden om deze gebeurtenis te herdenken.
In de bijbel wordt Jezus vaker “koning” genoemd. Het is een onderdeel van de drievoudige functie van de
Messias: Koning, Priester en Profeet. Hij is Koning om leiding te geven, Priester om voor te gaan bij het
offer en Profeet om de weg te wijzen naar Gods bedoelingen.
We zouden verwachten dat het toepasselijke lied: “Aan U, o Koning der eeuwen” geschreven werd voor
dit feest. Dat is niet zo, want het lied werd eerder geschreven dan de instelling van het feest van Christus
Koning. Het lied is het begin van de Pius Cantate, geschreven door dr. Herman Schaepman (priester en
politicus), en op muziek gezet door Johannes Verhulst.
We schrijven dan 1871. Paus Pius IX heeft dan afstand moeten doen van de Kerkelijke Staat. De cantate
wil dan ook niet alleen hulde brengen aan Christus Koning, maar ook de aanhankelijkheid aan de paus tot
uitdrukking brengen en hem steunen in die moeilijke tijd.
Het lied wordt vaak gezongen op het feest van Christus Koning, maar het klonk ook in menige
Sacramentsprocessie bij het rustaltaar of aan het einde van de processie. Het lied lijkt af en toe het karakter
te hebben van een strijdlied, voortkomend uit de tijd dat de katholieken hun plaats in de maatschappij
moesten bevechten.
Wanneer we Christus als onze koning willen huldigen en Hem willen navolgen, dan mogen we zien dat Hij
een koning in dienstbaarheid is. Geen koning hoog te paard, maar de koning die Jeruzalem binnenkomt op
de rug van een ezel, het lastdier van de armen. Een koning, die niet wil heersen, maar wil dienen. En daarin
is Hij voor ons als gelovige mensen een aansprekend voorbeeld. Omdat ook wij vaker het idee hebben de
baas te moeten spelen, in plaats van dienend te zijn.
J.P.Janssen, pr.ass.
CYCLAMENACTIE BERG A/D MAAS.
Het dames-comité van Harmonie St. Joseph zal op zaterdag 7 december haar jaarlijkse cyclamenactie
houden.
Vanaf 10 uur zullen de dames met hulp van de harmonieleden aanbellen en Uw mooie cyclamen in
verschillende kleuren te koop aanbieden.
MVG het Dames-comité.
MARTINUSKERK URMOND POETSEN
Woensdag 8 januari zal de kerk weer een poetsbeurt krijgen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 9.00 uur. Voor koffie en vlaai is na afloop gezorgd.
OPBOUWEN KERSTSTAL MARTINUSKERK URMOND
Mensen die het leuk vinden om de kerststal mee op te bouwen kunnen contact opnemen met Eugene
Penders. (06 12289066)
KERSTMARKT OUD-URMOND 2019
Het kerstmarktcomité nodigt u van harte uit voor de nostalgische kerstmarkt in Oud-Urmond.
De kerstmarkt wordt gehouden op zondag 8 december 2019 van 14.00 uur tot 19.00 uur in o.a. de
Grotestraat, de Fanfarezaal, de Terpkerk en het Schippershuis.
Voor de kerstmarkt kunnen standhouders zich via mail of telefonisch aanmelden bij marktmeester: John
Jongen; kerstmarkt-urmond@ziggo.nl of 06-22667879.In de loop van de middag kunnen we genieten van
optredens van het Kinderkoor Kerensheide en groepjes muzikanten van de fanfare van Urmond.
Voor de inwendige mens: koffie en vlaai, soep en broodje hamburger, een “'dröpke” (van Barbara) enz.
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SINTERKLAAS: FEEST VAN VERRASSEN EN SCHENKEN.
Uit een vroegere godsdienstles over het Sinterklaasfeest in de hoogste klas van de toen nog “lagere
school”, herinner ik me de uitspraak van een van de kinderen: “Wij doen het niet met Sinterklaas. Wij doen
het met Kerstmis.” De jongen gaf aan dat bij hem thuis het hele vieren van het Sinterklaasfeest verschoven
werd naar Kerstmis. De discussie daarover barstte meteen los. Sommige kinderen vonden het niet leuk,
omdat voor hen de sfeer van Kerstmis heel anders was dan de sfeer van surprises en gedichten, die zo
duidelijk bij Sinterklaas hoort. En geschenken horen nu eenmaal uitdrukkelijk bij Sinterklaas zoals de vele
verhalen over hem duidelijk maken.
Sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw. Hij was afkomstig uit Klein Azië, langs de zuidkust van het huidige
Turkije. Hij werd bisschop van Myra. Zijn faam als weldoener ging rond en werd ons overgeleverd in vele
legenden en verhalen. Twee van deze verhalen laten ons iets meer begrijpen van het Sinterklaasfeest:
De herbergier: Een verhaal uit Frankrijk vertelt ons dat er drie kinderen tijdens hun spel verdwaald waren
en bij een herberg terecht kwamen. De herbergier had wrede plannen. Hij vermoordde de kinderen en borg
het vlees op in een ton met pekel. Sint Nicolaas bezocht diezelfde herberg en droomde ’s nachts van de
misdaad, die de herbergier begaan had. Sint Nicolaas roept de herbergier ter verantwoording. Hij bidt tot
God en de kinderen worden ten leven gewekt. Sint Nicolaas geeft ze terug aan hun ouders. Vandaar dat
Sinterklaas een bijzondere kindervriend is.
De goudstukken: Een arme man had drie dochters. Het gebruik was dat de vader bij het huwelijk van zijn
dochters een bruidsschat meegaf aan de bruidegom. Zonder die bruidsschat kon er geen sprake zijn van een
huwelijk en waren de dochters veroordeeld tot een kommervol leven en wellicht tot slavernij. Sint Nicolaas
raakte op de hoogte van de situatie in het gezin en wierp drie zakjes met goudstukken door het venster. De
toekomst van de meisjes was zo veilig gesteld.
Het gebeuren verklaart wellicht waarom er gouden chocolademunten rond Sinterklaas verkocht worden en
waarom er royaal gestrooid wordt en de schoentjes gevuld voor de gelovige kinderen.
Veel gezelligheid en hartelijkheid hoort bij Sinterklaas. Van harte toegewenst!
J.P.Janssen, pr.ass.
ADVENT, OP WEG GAAN NAAR KERSTMIS.
Het is een goede traditie om je voor te bereiden op grote gebeurtenissen in het leven. Bij tal van
hoogtepunten in het leven, past een goede voorbereiding. Voor veel mensen is Kerstmis een van de
hoogtepunten van het jaar. Ook in kerkelijk opzicht wordt aan de viering van het Kerstfeest, - de geboorte
van Jezus -, alle aandacht besteed. De voorbereidingstijd op het Kerstfeest noemen we de Advent. Het
woord betekent “Komst.” Met de komst van Jezus komt het licht in onze soms donkere wereld. Daarom
steken we iedere week een kaars meer aan op de groene adventskrans om duidelijk te maken, dat het licht
van Jezus steeds dichterbij komt om de duisternis onder de mensen te verdrijven.
Jesaja is een van de profeten, die in de Advent vaker aan het woord komt. Hij leeft in de tijd van de
Babylonische Ballingschap. Het Joodse volk is weggevoerd naar Babylon om als dwangarbeiders te
werken aan de sleuven en kanalen voor de bevloeiingswerken van Babylon. Het is zwaar werk en het
gevoel begint de overhand te krijgen dat Jahwe God hen heeft verlaten. Ook al beseffen ze, dat het hun
eigen schuld is dat ze zo op de proef worden gesteld, ze dreigen de moed te verliezen en hun vertrouwen
op God. Hun bestaan was donker, uitzichtloos. Dan is het de profeet Jesaja, die hen wil bemoedigen. Hij
doet dat met beelden die een heerlijke toekomst, een helder perspectief aankondigen. Hij spreekt over het
omsmeden van zwaarden tot ploegijzers; over de wolf en het lam die samenhuizen. Een ideale, licht
brengende, toekomst.
Aan het begin van Jezus’ komst is het Johannes de Doper, die de mensen in zijn tijd bemoedigt; mensen,
die te lijden hebben van onderdrukking en geweld. Mensen die hun bestaan donker ervaren. Johannes biedt
perspectief: Hij spreekt dan over doven, die zullen horen en blinden, die zullen zien. Over onderdrukten,
die in vrijheid zullen gaan. Die toekomst breekt aan wanneer Jezus geboren wordt.
Met Kerstmis vieren we de komst van de Verlosser, die in Zijn leven waarmaakt, wat de profeet Jesaja en
Johannes de Doper aankondigen. Gods Zoon wordt mens onder de mensen. Alle reden om dit feest met
dankbaarheid te vieren, omdat God ons niet in de steek laat. Hij ziet naar ons, - zijn mensen -, om en
schenkt ons zijn Zoon: Jezus, Emmanuel, God-met-ons.
Goede advent en zalig Kerstmis toegewenst.
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D-E PUNTEN SPAREN VOOR DE VOEDSELBANK !
Het is alweer enkele jaren geleden dat wij in onze samenwerkende parochies de bekende Douwe
Egbertspunten inzamelden voor de Voedselbank. Inmiddels heeft U misschien weer een
voorraadje bij elkaar gespaard, die U af wil staan aan de Voedselbank. De Voedselbank krijgt voor
iedere 1000 punten een pak koffie van 500 gram. Daarmee kunnen ze voor de Kerstdagen de
pakketten voorzien van een extra pak koffie. Een prima doel dus!
We voeren deze actie vanaf 1 november tot en met 23 december 2019.
Wilt U mee doen en uw punten beschikbaar stellen, dan kunt U deze op de volgende adressen in de
brievenbus stoppen:
·
·
·
·
·
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Heisteeg 66,
De Halstraat 36,
Eburonenstraat 14
Kerkstraat 17
St. Maartensstraat 1

Stein - Nieuwdorp
Oud – Stein
Stein – Kerensheide.
Berg aan de Maas
Urmond.

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 overledene:
Sef Stoffens, Urmonderhof 1, Urmond, 82 jaar
Dat hij moge rustte in Gods vrede. Amen.

ZONDAG 8 DECEMBER
2de zondag van de Advent /
H. Vormsel
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Remie Wauben

Misintenties
ZATERDAG 30 NOVEMBER
H. Andreas
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. Kinderkoor Stein

Gerrit Wijnands bij gelegenheid van zijn
verjaardag
ZONDAG 1 DECEMBER
1ste zondag van de Advent
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Jubileummis zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders

Vormelingen
Yeri Bergevoet
Mike op den Camp
Fenne Cremers
Danu Hendrix
Simon lemmens
Suze Meulenberg
Tycho Storcken
Izzie Wetzels

Dinesh Bogman
Yfke Coumans
Dean Giesen
Jessy Kuipers
Lina Lochs
Liam Pelzer
Zino Verboekend
Evi van de Westelaken

DINSDAG 10 DECEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 13 DECEMBER
H. Lucia
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

Voor alle leden van ons kerkelijk zangkoor in het
bijzonder de jubilarissen en alle overleden leden
van de afgelopen 50 jaar
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden
echtgenoot
Funs van Mulken en overleden familieleden
Rie Mennen-Crauwels
Hub Meulenberg en familie

ZATERDAG 14 DECEMBER
H. Johannes van het Kruis
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Jrd. John Paulissen echtgenoot van Gertie
Houben
Jrd. Herman Reijans echtgenoot van Ria ReijansBouts en ter intentie van zonen Ger en John
6de Jrd. Wil Michiels en ter intentie van overleden
familieleden Michiels- Hendrikx

DINSDAG 3 DECEMBER
H. Franciscus Xaverius
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius

ZONDAG 15 DECEMBER
3de zondag van de Advent

VRIJDAG 6 DECEMBER
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 7 DECEMBER
H. Ambrosius
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Lei Vraets en Anna Heffels (Stichting)
Jrd. Fien Crijns-Schmeitz en Lei Crijns
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09.30 u. H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. Mia Hendrix-Cosemans
Ouders Demandt-Wagemans en overleden
familieleden
18.30 u. Kerstconcert Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus, Fanfare en
Drumband St. Martinus

DINSDAG 17 DECEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 20 DECEMBER
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 21 DECEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
2de Collecte voor onderhoud kerk
ZONDAG 22 DECEMBER
4de zondag van de Advent
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Zwd. Sef Stoffens
Jrd. Jean Dreesen en zoon Ron
Mientje Bovens-Berghs
DINSDAG 24 DECEMBER
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. zangkoor Sursum Corda
Ouders Wiel Mevis en Anna Mevis-Ritzen en
dochter Fientje
Ouders Gijs van Breemen en Coba Govers
Chelsey Franken
Familie Fijten- Luyten
Toos-Willems-Ploem echtgenote van Jef Willems
Fien Crijns-Schmeitz voor haar verjaardag en Lei
Crijns
Voor levende en overleden leden van Senioren
Vereniging De Oude Garde
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20.00 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
Jo Swillens-Meuwissen
Hub Meulenberg en familie
Riet Meex-Bergevoet en overleden familieleden
Nico Knops en ouders
Jan Coolen en familie
Gérard Segers en overleden familie
Ouders Penders-Knols
Ouders Bolton-Hamers
Ouders Remie en Tillie Wauben-Demandt
Ouders Mia en Chiel Strijkers-Damoiseaux,
Sjeng Strijkers en overleden familieleden
Ouders Lotz-Dols, ouders Smeets-Wessels en
zonen Pierre en Gerard Smeets
Ouders Anneke en Zef Heijen-Hendrix en zoon
Huub
Ouders Meulenberg-Worms en zoon John
Ouders v.d. Berg-Smeets
Ouders Meuwissen-Spee en familie
WOENSDAG 25 DECEMBER
1ste Kerstdag
09.30 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. Harmonie St. Joseph
Jrd. Harie Wagemans echtgenoot van Fien
Bongers en ter intentie van ouders WagemansWenmakers
Wil Meuffels en ter intentie van echtgenote
Jeanne Meuffels-Bouts
DONDERDAG 26 DECEMBER
2de Kerstdag / H. Stefanus
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. Fanfare St. Martinus
Lector: Hilda Meulenberg
Jrd. Claartje Visser-van Daal
Jrd. Nic en José Muris-Wijnands
Jrd. ouders van Mulken-Hendrix (Stichting)
Ouders Vaassen-Hendrix
Ouders Leo Claessens en Martha ClaessensHendrix
Wies Chorus-Arets, ouders Arets-Palm en ouders
Chorus-Smeijsters
Kees Verhoeve en overleden familieleden
Zef en Lida Hendrix-Wenmakers
Mia Hendrix-Cosemans

VRIJDAG 27 DECEMBER
H. Johannes
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 28 DECEMBER
HH. Onnozele Kinderen
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZONDAG 29 DECEMBER
H. Familie Jezus, Maria en Jozef
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor St. Martinus (niet zeker)
Lector: Millian Uittenhout
DINSDAG 31 DECEMBER
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
WOENSDAG 1 JANUARI
H. Maria, moeder van God
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
VRIJDAG 3 JANUARI
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 4 JANUARI
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZONDAG 5 JANUARI
H. Pater Karel Houben
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Ouders Kitzen-Peeters en dochter Leentje
DINSDAG 7 JANUARI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 10 JANUARI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
ZATERDAG 11 JANUARI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
ZONDAG 12 JANUARI:
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. zangkoor H. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders

De redactie wenst u
PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2020
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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, woensdag en
vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer
046-4331674 of via de email:
h.martinusstein@kpnmail.nl

