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BELANGRIJK NIEUWS I.V.M. HET CORONAVIRUS
Geachte parochiaan,
Wij hebben bericht gekregen van de Nederlandse bisschoppen dat er t/m 31 mei (Tweede
Pinksterdag) geen vieringen in onze kerken zullen plaatsvinden.
De parochiekantoren van Stein en Nieuwdorp zijn per direct gesloten. Mensen die een misintentie
voor deze periode hebben opgegeven, kunnen - als de maatregelingen door de overheid zijn
ingetrokken - contact opnemen met de parochiemedewerkers. Er wordt dan een nieuwe datum
gepland.
Ik heb het besluit genomen, om de kapel Maria in de Nood per 23 maart te sluiten voor het
publiek. Mensen konden zich niet houden aan de 1,5 meter afstand, omdat in de kapel niet
voldoende ruimte is om de vereiste afstand tussen mensen te bewaren.
Tevens wil ik u ook kenbaar maken dat we al een aantal besluiten genomen hebben:
. Maandag 6 april zullen de kerken binnen ons cluster van 10.00-12.00 uur geopend worden, zodat
u een palmtakje mee naar huis kunt nemen. Momenteel is onze leverancier uit Utrecht ernstig
ziek. Inmiddels heb ik een nieuwe gevonden, maar het kan zijn, dat we niet de aantallen krijgen
als voorgaande jaren. Daarom wil ik u vragen om niet meer dan 1 takje mee te nemen.
·Tevens bent u in de gelegenheid om 6 april tussen 10.00 en 12.00 uur lang houdbare producten te
doneren voor de voedselbank of de Vastenactie te steunen.
·Ook bestaat de mogelijkheid om een kaarsje op te steken en het noveengebed van de Nederlandse
bisschoppen mee naar huis te nemen.
Omdat we geen publieke paaswake kunnen vieren, zullen pastoor Janssen en ik één paaswake
gezamenlijk vieren. Tijdens de wake zullen alle vier de paaskaarsen gezegend worden. Momenteel
ben ik in gesprek met de medewerkers van de lokale omroep om een aantal H. Missen via de
lokale omroep te kunnen uitzenden. Als dit mogelijk is, zal dit via de kabelkrant van de lokale
omroep ‘Bie Os’ kenbaar gemaakt worden.
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Overal kun je lezen dat grote evenementen afgelast worden.
Daarom zal de dodenherdenking op 3 mei in Urmond, de dodenherdenking op 9 mei in Berg a/d
Maas en de Pinksterjaarmarkt op 1 juni (2de Pinksterdag) in Nieuwdorp niet plaatsvinden. Deze
zullen ook niet verplaatst worden naar een andere datum.
De communievieringen van 24 mei in Berg a/d Maas en 31 mei in Nieuwdorp en de dankvieringen
zullen verplaatst worden naar een andere datum. Ik zal de laatste ontwikkelingen volgen en daarna
ontvangen de ouders een nieuwe datum.
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen wil ik u verwijzen naar onze website:
www.rkkerkenstein.nl of de facebookpagina ‘parochie Stein, Urmond en Berg ad Maas’.
We mogen hopen en bidden dat dit virus zo gauw mogelijk verdwenen is.
In gebed voelen we ons ook nauw verbonden met de zieken thuis en in het ziekenhuis, met de
mensen in de zorg, de senioren die thuis verblijven, maar ook met de overledenen en de
nabestaanden.
Dat God ons allen bijstaat met zijn genade in deze bizarre tijd.
Groet en blijf gezond,
Maria in de Nood, bidt voor ons.
Pastoor Schwillens en het clusterbestuur

We gedenken onze dierbare overledenen:
Piet Janssen, Raadhuisstraat 3A, Urmond, 71 jaar
Huub Hendrix, Kloosterpad 2A, Urmond, 79 jaar
Tiny Kuijpers-Houben, Gulickerstraat 18, Urmond, 72 jaar
René Jacobs, Grotestraat 48, Urmond, 91 jaar
Roger Strijkers, Molenweg Noord 10, Berg a/d Maas, 53 jaar
Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen.
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SAMENVATTING MEDEDELINGEN:
· Tot 1 juni zullen er geen publieke H. Missen gevierd worden
· De parochiekantoren van Stein en Nieuwdorp zijn gesloten tot 1 juni
· Er vinden geen doopsels plaats tot 1 juni
· De 1e H. Communie die gepland stond op 9 mei in Berg a/d Maas en op 31 mei in Nieuwdorp
gaan niet door, maar worden verplaatst
· Kapel Maria in de Nood is per 23 maart gesloten tot 1 juni
· Begrafenissen vinden wel doorgaan, maar met een zeer beperkt aantal
· Eenzaamheid op de 1e zondag van de maand gaat niet door tot 1 juni
· Palmtakje afhalen kan op 6 april tussen 10-12; tevens mogelijkheid donatie voor voedselbank,
kaarsje opsteken en meenemen noveengebed van de Nederlandse bisschoppen
· De dodenherdenking op 3 mei in Urmond en op 9 mei in Berg a/d Maas gaat niet door
· De pinksterjaarmarkt op 1 juni in Nieuwdorp is afgelast

OVER ONZE HEILIGEN (3.) Heilige Bernadette Soubirous. (16 april)
Niet in ieder land worden de herdenkingen van de heiligen op dezelfde dag gehouden.
Zo wordt het feest van de heilige Bernadette in Frankrijk en België gevierd op 18 februari en in
ons land op 16 april. “Waarom?”, zult U zich misschien afvragen.
In Frankrijk en België is de feestdag gekoppeld aan de laatste dag van het octaaf van het feest van
O.L.Vrouw van Lourdes (11 februari) en in ons land kiest men voor de sterfdag van de heilige op
16 april 1879. In het gelovige denken wordt de sterfdag gezien als de geboortedag van het nieuwe
leven in de hemel. Zo is het verschil in data te begrijpen.
Bernadette werd in 1844 geboren als eerste kind in het gezin van François Soubirous en Louise
Casterot. Het gezin woonde in de watermolen Boly, die vader gehuurd had en er actief was als
molenaar. Bernadette noemde haar geboortehuis altijd: de molen van het geluk. Het was ook een
gelukkig gezin in die dagen. Maar het bleef niet zo. Door een ongeluk met het bewerken van de
molenstenen trof een steensplinter het oog van vader Soubirous. Hij kon daardoor nog maar met
één oog zien en geen diepte meer schatten. Dat kwam de kwaliteit van zijn maalwerk niet ten
goede. Daarbij kwamen in die dagen de stoommolens op, die veel secuurder en veel sneller het
werk konden doen. De boeren konden daar hun graan goedkoper en beter laten malen.
Het gezin Soubirous kon om die reden de huur van de molen niet meer opbrengen en moest
verhuizen. Dankzij een familierelatie mochten zij wonen in het Cachot, de afgekeurde gevangenis
van Lourdes. Een vochtige, tochtige, kleine plek, die iets leefbaarder werd als het vuur brandde.
Op 11 februari 1858 vroeg moeder Soubirous aan Bernadette, haar zusje en een vriendinnetje om
hout te gaan sprokkelen in de buurt van Massabiele. De plek was verlaten en in de grot was vaker
hout te vinden, dat door de rivier de Gave aangespoeld was. De zus van Bernadette en haar
vriendinnetje hadden hun kousen en schoenen al uitgetrokken en waren de stroom al overgestoken.
Ze riepen waar zij bleef. Ze aarzelde nog, omdat ze bang was voor het koude water.
Opeens was er het geluid van een windvlaag maar de boomtakken bewogen niet. In de grot, in een
nis, zag Bernadette een witte verschijning, een jong meisje, die om haar witte jurk een blauwe
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gordel droeg. Bernadette wilde een kruisteken maken om het verschijnsel te verjagen. Maar het
lukte haar niet, haar arm bleef stijf, totdat zij samen met de Verschijning het kruisteken kon
maken.
Er volgen nog zeventien verschijningen tussen die 11e februari en de 16e juli 1858.
Bij de verschijning op 25 maart maakt de Verschijning, – na lang aandringen van Bernadette- ,
haar naam bekend: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.”
Nu begreep pastoor Peyramale dat het O. L. Vrouw was die verscheen aan Bernadette.
De menigte mensen die inmiddels naar Lourdes kwam maakte het Bernadette soms moeilijk. Zij
wilde gewoon blijven, niet opvallen. Daarom werd ze wat op de achtergrond gehouden en verbleef
ze een aantal jaren in het Hospice van Lourdes. Daar groeide haar verlangen om religieuze te
worden en ze vertrok naar Nevers naar het klooster St. Gildard, waar ze intrad bij de Zusters van
Liefde.
Daar overleed zij op 16 april 1879. Haar lichaam werd naderhand, – bekleed met een fijne
waslaag- , in een glazen sarcofaag in de kapel van het klooster gezet. Daar kun je de heilige ook nu
nog bezoeken.
J.P.Janssen, pr.ass.

VASTENACTIE: EEN BETER LEVEN DANKZIJ GOED ONDERWIJS.
Het doel van de Vastenactie 2020 is goed onderwijs te ondersteunen, waardoor een beter leven
mogelijk wordt voor mensen in de Derde Wereld.
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede.
Een beroepsopleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten.
Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorg te maken over de eerstvolgende maaltijd
of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te
nemen aan de samenleving.
Het voorbeeld van Patrick Siluyele maakt dat duidelijk.
Patrick is nu 23 en woont in Mbala, Zambia. Hij was vijf toen zijn vader ziek werd en overleed.
Zijn moeder was niet in staat om voor hem en de oudere broertjes en zusjes te zorgen. Toen het
echt niet meer ging bracht zijn moeder Patrick naar het tehuis voor wees- en kwetsbare kinderen
van de zusters. Daar kreeg hij kleren, eten en ze stuurden hem naar school. Ook leerde hij groenten
verbouwen. Hij mocht een vakopleiding volgen en werd kleermaker. Hij kan nu op eigen benen
staan en voor de familie zorgen. In zijn vrije tijd geeft hij naailes aan gehandicapten. Mensen met
een beperking hebben het extra moeilijk. Daarom wil Patrick helpen, zoals hij zelf geholpen is en
een bijdrage leveren aan de samenleving.
De Vastenactie heeft ook onderzoek gedaan naar de resultaten van voortgezet onderwijs.
*Een extra jaar scholing levert 10 % méér inkomen op.
*Tien procent meer deelname aan voortgezet onderwijs dan gemiddeld, vermindert oorlogsgevaar
met 3 %.
*Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de kans dat een kind trouwt vóór de 18-jarige leeftijd met
5%
*Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes vermindert de ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen.
*Mensen die voorgezet onderwijs hebben gevolgd nemen vaker een leidende rol op zich in de
gemeenschap, bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten.
4

Het is dus alleszins de moeite waard om de Vastenactie te steunen.
Met betrekkelijk weinig middelen kan veel bereikt worden.
Zo kost een technisch leerboek: € 1,20;
Een pakket om weer een nieuwe start op school te maken: € 40;
De inrichting van een klaslokaal: € 650.
We kunnen het mogelijk maken door zelf even te minderen voor een ander!
In iedere kerk van onze samenwerkende parochies staan de bussen klaar om uw bijdrage hiervoor
te ontvangen. Ook kunt u de bijdrage in de envelop in de brievenbus van het parochiekantoor
stoppen of afgeven tijdens de openingsuren. Dank!

HAMSTEREN…
In de Bijbel staan veel verhalen, zelfs verhalen over hamsteren.
Een van die verhalen is alleszins de moeite van het overwegen waard.
Jozef, één van de zonen van aartsvader Jacob, kwam in Egypte terecht omdat zijn broers een hekel
aan hem hadden. In de woestijn dumpten ze hem in een put, maar toen een karavaan handelaars
langs kwam, haalden de broers hem uit de put en verkochten hem aan de handelaars. Zo kwam
Jozef terecht in Egypte. Omdat hij het talent had dromen uit te leggen, werd hij aangesteld aan het
hof van de Farao. Hij maakte de Farao de betekenis van één van Farao’s dromen duidelijk. Er
waren in een droom zeven vette koeien gekomen die door zeven magere koeien werden opgegeten.
Jozef legde uit dat je moest verwachten dat er na zeven vette jaren zeven magere jaren kwamen.
Daarom kreeg Jozef als onderkoning de opdracht voldoende voorraden aan te leggen in de zeven
vette jaren om de magere jaren door te komen. Hij bouwde daarom grote schuren om voorraden
tarwe op te slaan.
Het noodlot sloeg toe en er kwamen inderdaad magere jaren. De Egyptenaren leden geen honger
omdat Jozef voor voorraden had gezorgd.
Dat er in Egypte volop tarwe was, kregen ook de zonen van Jacob te horen. Ze leden honger en
trokken de stoute schoenen aan om in Egypte te proberen graan te kopen.
Ze werden ontvangen door de onderkoning, in feite hun broer. Maar ze herkenden hem niet. Via
slinkse wegen ontdekte Jozef dat zijn vader nog in leven was en hij stemde in met het verzoek
graan te mogen kopen. Hij had gehamsterd voor slechte tijden maar deelde, – nu de slechte tijden
er waren – , uit aan ieder die het nodig had.
Wat kunnen we hieruit leren?
Vaak is hamsteren alleen maar ten dienste van de eigen voorraad en de angst om tekort te komen.
Ook al zeggen de mensen, die het weten kunnen, dat er geen tekorten zullen ontstaan, toch wordt
er gehamsterd. Voor jezelf.
Daardoor ontstaan er tekorten:
– voor degenen die in de zorg gewerkt hebben en pas na hun werk boodschappen kunnen doen,
– voor de Voedselbank,
– voor degenen die op de Vastenactie rekenen.
Kunnen wij toch nog met hen delen ?
Hen niet vergeten en geven uit onze eigen voorraad.
Dat zij niets tekortkomen
J.P.Janssen, pr.ass.
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EENZAAMHEID OP DE 1ste ZONDAG VAN DE MAAND. (VERVALT VOORLOPIG
TOT JUNI)
Iedereen zal wel eens een keer het 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. 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, op de 1ste zondag van de maand tussen 14.00-16.00 uur.
In de huiskamer is iedereen welkom. Adres Buurtcentrum, Bergènkenstraat 1 Nieuwdorp-Stein.
Kunt u niet op eigen gelegenheid bij het buurtcentrum van Nieuwdorp komen, maak dan op de
woensdag vóór de 1ste zondag van de maand een telefonische (06-55744953) afspraak, zodat de
buurtauto u kan ophalen en later ook weer kan thuisbrengen.
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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

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
via 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
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 1ste dinsdag van de
maand, op afspraak, plaats in het parochiekantoor
van Stein, Halstraat 36 en begint om 20.00 uur.
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Doopweekenden in het Cluster Stein-BergUrmond:
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
Tarieven geldende voor het cluster Berg Urmond:
€ 10 H. Mis door de week
€ 25 H. Mis in het weekend
€ 25 Zeswekendienst / 1ste jaardienst
€ 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
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.
Deze pagina kunt U bewaren, U heeft dan alle
belangrijke informatie bij de hand.

