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OPENING KERKGEBOUW
Vanaf 1 juni mogen we in de parochiekerken ook weer H. Missen vieren, voorlopig met maximaal
30 personen. Vanaf 1 juli is dit met maximaal 100 personen toegestaan
Omdat het organisatorisch nogal wat werk vraagt om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen en
alle aanpassingen te regelen, beginnen wij pas in het weekend van 13 en 14 juni.
De voorschriften vragen dat ieder, die naar de H. Mis wil komen in het weekend of door-de-week,
zich vooraf aanmeldt. Dit heeft een tweetal redenen. Op de eerste plaats weten we de aantallen en
indien er een uitbraak is tijdens een dienst, dan kunnen we deze lijst overhandigen aan de GGD.
Aanmelding voor het weekend van 13 en 14 juni is alleen mogelijk via het parochiekantoor van
Stein, de Halstraat 36 tel 046-4331674. Wij vragen naar uw naam, adres, woonplaats en
telefoonnummer.
Na het weekend van 13 en 14 juni kunt u zich aanmelden bij:
Berg aan de Maas: Margriet Simons, Achter de Hegge 10 te berg aan de Maas, tel: 046-4234568
ofwel simonsmargriet@gmail.com
Nieuwdorp: pastorie, Heisteeg 66 te Stein, tel: 046-4331328 ofwel olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
Voor Stein en Urmond: parochiekantoor, de Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 ofwel
h.martinusstein@kpnmail.nl
Ook bestaat de mogelijkheid om na iedere H. Mis zich voor de volgende aan te melden. Dit
geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk.
Vanaf 1 juli zijn de kerken voor 100 personen ingericht. Echter voor Berg a/d Maas is dit alleen
mogelijk met 60 personen, omdat het middenschip te klein is.
In de kerken liggen groene kaartjes met het woord Vrij. Daar mag u plaatsnemen. Het is niet de
bedoeling dat echtparen of gezinsleden naast elkaar kunnen gaan zitten. Dit heeft allemaal te
maken met de geringe mogelijkheden in de kerk. Anders zitten zij binnen de 1,5 meter. Ook
worden lijnen van waarschuwingstape getrokken, zodat u precies weet waar u kunt lopen, om naar
de zitplaats te gaan. De misboekjes worden uit de kerk verwijderd om overdracht te voorkomen.
Bij de ingangen, de offerblokken en de plek waar de H. Communie wordt uitgereikt, staan flessen
met desinfecteermiddel. Het is de bedoeling dat u daar u handen ontsmet.
1

Er zal niet gecollecteerd worden, om besmetting te voorkomen. Bij de uitgangen komen de
collecteschalen te staan om daar de collecte in te deponeren. De koster zal aansluitend aan de H.
Mis de schalen ophalen.
OPENING KAPEL MARIA IN DE NOOD
Vanaf 1 juni zullen de deuren van deze kapel geopend zijn om hier te bidden, om hier een kaars te
ontsteken. Het blijft wel nodig om de gepaste afstand van 1, 5 meter te waarborgen. Ik wil u
vragen om hier rekening mee te houden, om elkaar te beschermen.
Langs deze weg wil ik ook een woord van dank uitspreken aan de medewerkers van Stein Lokaal
en de streekomroep Bie OS, het echtpaar De Koning, dhr. Stijnen en de verkeersregelaars Het
Kruispunt. Zij hebben het mogelijk gemaakt, dat we op zondagen in de maand mei de H. Missen in
de kapel mochten vieren en muzikaal werden opgeluisterd. Tevens hebben we op zondag 31 mei
het beeld van de Maria in de Nood vanaf de St. Martinuskerk te Stein via de Moutheuvel naar de
kapel teruggebracht. Iedereen die hier zijn steentje heeft bijgedragen. Heel hartelijke dank.

MOEILIJK …
Het is een vreemde gewaarwording afscheid te moeten nemen van een dierbare die overleden is,
terwijl je er zelf vanwege de opgelegde beperkingen niet bij kunt zijn. Je wilt niet alleen de laatste
eer brengen aan de dierbare overledene, maar ook je steun en medeleven laten voelen aan de
nabestaanden. Maar hoe kun je dat doen als je er niet bij mag of kunt zijn?
Manu Keirse, – een expert op het gebied van omgaan met rouw en verdriet – , heeft een suggestie,
die ik met U wil delen:
* Schrijf een brief aan de familie of geef een reactie via de sociale media.
Wat kun je dan schrijven?
Je kunt enkele herinneringen opschrijven aan de persoon die overleden is. De kenmerken en
kwaliteiten die je waardeert, de inzet, de moed.
Ook de manier waarop de overledene zich heeft ingezet en waardoor je respect en genegenheid
voor de dierbare hebt gekregen.
Het doet de nabestaanden altijd goed te kunnen lezen hoe een dierbare gewaardeerd wordt
Je kunt ook aandacht schenken aan de manier waarop de nabestaanden hun dierbare tot het laatste
toe hebben begeleid en verzorgd. Hoeveel aandacht ze daar in de laatste levensfase aan hebben
besteed en hoe je dat in hen waardeert.
Het versterkt voor de nabestaanden ook het gevoel dat ze gezien zijn en dat er aandacht voor hen is
in deze moeilijke dagen van afscheid en rouw.
De schriftelijke reacties kunnen jezelf het gevoel geven dat je toch iets hebt kunnen doen om de
nabestaanden nabij te zijn. Vaak worden die brieven gelezen en herlezen. Daardoor kunnen ze ook
op langere termijn een steun zijn en verbondenheid tot uitdrukking brengen.
J.P.Janssen, pr.ass.
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OVER ONZE HEILIGEN ( 4.) Sint Servaas (13 mei)
De overlevering wil dat op 13 mei 384 in Maastricht bisschop Servatius is overleden.
Over hem wordt ons verteld in de Sint Servaas – legende, geschreven door Henric van Veldeke.
Deze tekst geldt als het begin van de Nederlandse literatuur. Voor het eerst werd een verhaal
opgeschreven in de volkstaal. Daardoor wordt het verhaal ook toegankelijk voor alle mensen, die
in die tijd konden lezen.
Dat Sint Servaas een bijzonder man was bleek al gauw, omdat er vele pelgrims naar zijn graf
kwamen. De stroom van bedevaartgangers bleef gestadig groeien en men bouwde boven zijn graf
een kleine houten kapel. Van heinde en verre kwamen de mensen naar Maastricht om de hulp van
Servaas in te roepen. Zo wil het verhaal dat de heilige Gerlachus iedere zaterdag te voet vanuit
Houthem naar Maastricht pelgrimeerde om op het graf van St. Servaas te bidden, om daarna weer
naar zijn holle eik terug te keren.
Over Sint Servaas worden veel legenden verteld: Hoe hij een waterbron tot leven brengt; hoe een
adelaar zijn vleugels spreidt boven zijn hoofd om hem tegen de verzengende zon te beschermen.
Oorspronkelijk wordt deze Armeniër gekozen om Valentinus, de overleden bisschop van
Tongeren, op te volgen. Een engel reikt hem daartoe de bisschopsstaf aan, die op het altaar in
Tongeren lag. Dat de engel hem deze staf aanreikt is een teken van zijn uitverkiezing. Onder de
druk van de Hunnen verplaatst Servaas de bisschopszetel van Tongeren naar Maastricht en wordt
deze laatste stad de centrale stad van zijn bisdom.
Ondanks het feit dat zijn geschiedenis ons op schrift wordt overgeleverd door Henric van Veldeke,
blijft het heel bijzonder dat we ook nu nog, – na zovele eeuwen – , terugdenken aan deze heilige.
Meer dan 1600 jaar geleden leefde hij onder ons en over wie van ons zal men over 1600 jaar nog
spreken? Alleen als je heel bijzonder bent, zal dat gebeuren!
Ook nu nog speelt het graf van Sint Servaas een grote rol. Pelgrims uit onze eigen streken, maar
ook pelgrims uit het buitenland bezoeken zijn graf in de crypte van de Sint Servaasbasiliek.
Hoogtepunt in deze bedevaarten is de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart. Dan worden opnieuw de
relieken getoond, zijn er tal van vieringen en vormen de processies een belangrijk onderdeel van
de bedevaarten.
Heel bijzonder is de Noodkist. In deze schrijn wordt het gebeente van de heilige bewaard. De
Noodkist dankt haar naam aan het gebruik om in tijden van nood speciaal te bidden. Ook in de
dagen van de Coronavirus – crisis heeft de Noodkist de schatkamer verlaten en staat opgesteld in
het hart van de Basiliek om ieder de gelegenheid te geven te bidden dat de nood wordt gelenigd,
dat er een einde komt aan de crisis.
De laatste keer dat dit ook plaats vond was bij de Golf-oorlog in1990.
We vragen, op voorspraak van Sint Servaas, dat de nood in onze dagen tot een einde mag komen.
J.P.Janssen, pr.ass.
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OVER ONZE HEILIGEN (5) Heilige Antonius van Padua ( 13 juni)
Voor velen van ons heeft de heilige Antonius van Padua een grote betekenis.
Iedere dinsdag-avond wordt in de kerk van Urmond een Heilige Mis opgedragen ter ere van de
heilige en bidden we met elkaar een gebed om zijn voorspraak bij God te vragen. Ook is er dan
gelegenheid een reliek van de heilige te vereren.
Maar wie was hij eigenlijk?
Antonius werd op 15 augustus 1195 in Lissabon geboren uit gegoede ouders. Je zou dus
verwachten dat hij niet Antonius van Padua zou heten, maar Antonius van Lissabon. Maar het
grootste deel van zijn leven heeft hij in Italië doorgebracht. Op 15 jarige leeftijd sluit hij zich aan
bij de Augustijnen in zijn geboortestad. Twee jaar later verhuist hij naar de oude universiteitsstad
Coïmbra voor zijn verdere studies. Hij raakt onder de indruk van de eerste martelaren van de
Minderbroeders en sluit zich dan bij hen aan om te leven naar het voorbeeld van Franciscus van
Assisi. Na zijn priesterwijding vertrekt hij voor korte tijd als missionaris naar Noord Afrika.
Zijn werk als predikant werpt vruchten af en velen kiezen voor het katholieke geloof.
Van 1222 tot 1224 trekt hij als geloofsverkondiger rond in Italië.
Franciscus zelf vraagt hem de vorming van zijn volgelingen op zich te nemen. Hij geeft hen een
degelijke theologische en spirituele basis.
In 1227 benoemt zijn generaal-overste hem tot verantwoordelijke voor de Franciscanen in een
groot deel van Italië. Ook die taak neemt hij op zich. Het blijkt niet goed te gaan met zijn
gezondheid en daarom vraagt hij al in 1230 om van zijn taak ontheven te worden. Op 13 juni 1231
sterft hij in Padua op 35-jarige leeftijd.
Nog geen jaar later wordt hij door paus Gregorius IX heilig verklaard.
Dat deze heiligverklaring zo snel na zijn sterven een feit wordt, zegt iets over de devotie tot de
heilige Antonius. Wanneer hij geen grote betekenis voor de mensen had gehad, zou hij allang
vergeten zijn in de loop der tijden. Zijn voorbeeld is aansprekend voor vele mensen, ook nu nog.
Als voorbereiding op zijn feestdag houden we jaarlijks de Sint Antonius – noveen op de negen
dinsdagen die aan de feestdag voorafgaan.
Vaak roepen we ook de voorspraak in van Sint Antonius, wanneer iets zoek geraakt is. We zijn iets
kwijt en vragen hem uitdrukkelijk ons te helpen zoeken en het vermiste te vinden. We staan er dan
niet alleen voor omdat we hulp van de heilige Antonius verwachten. Misschien mogen we daar
ook eens aan denken wanneer we iets anders kwijt zijn dan materiële goederen. Wanneer we het
gevoel hebben de diepgang in ons leven te missen, de belangstelling voor anderen, onze inzet voor
de gemeenschap.
Heilige Antonius wij vragen U ook dan onze hulp en toevlucht te zijn, dat we die waarden in ons
leven weer vinden.
J.P.Janssen, pr.ass.
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BESTE PAROCHIANEN,
Wij, als klanten en vrijwilligers willen U hartelijk danken voor de producten en gelden van de
Vastenactie voor het uitdeelpunt Stein van de Voedselbank. Het waren 17 bananendozen met
producten, een prachtig resultaat. Een verrassing was de geldelijke bijdrage.
Ons team bestaat uit 5 vrijwilligers waarvan er nu 3 niet kunnen komen door het virus
Zij behoren tot de kwetsbare groep en het is onverantwoord nu met uitdelen van het voedsel aan
onze klanten bezig te zijn. Door de gelden kan ik nu studenten die komen helpen met uitdelen en
sorteren iets extra’s geven. Er zijn natuurlijk risico’s voor onze gezondheid maar met gepaste
maatregelen lukt het ons om toch nog onze klanten te voorzien van een pakket. We kunnen
onmogelijk onze klanten een aantal maanden in de kou laten staan. We zijn aangemeld als een
noodzakelijke voorziening. Er wordt in deze moeilijke tijd regelmatig voor een noodpakket
gevraagd door de Gemeente of door Partners in Welzijn. Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die
zich voor deze actie heeft ingezet. Groeten Frans Rademaker, teamleider uitdeelpunt Stein van de
Voedselbank

5

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:
Bertus Hermsen,
Urmonderhof 1, Urmond, 89 jaar
Betsie Peerbooms-Wenmakers,
Molenweg noord 10, Berg a/d Maas, 80 jaar
Peter Ahrens,
Urmonderhof 1, Urmond, 77 jaar
Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen.

Misintenties
ZATERDAG 13 JUNI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Paul Horrichs, Gré Horrichs-Vaessen en
Ignatius Horrichs (stichting)
2de Jrd. Annie Hamers-Knoors echtgenote van
Jos Hamers
ZONDAG 14 JUNI:
9.30 u. H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Funs van Mulken en overleden familieleden
Kees Verhoeve en overleden familieleden
Hele bijzondere intentie
DINSDAG 16 JUNI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Piet Vaasen
VRIJDAG 19 JUNI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 20 JUNI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jean Dols en overleden familieleden
ZONDAG 21 JUNI:
12de zondag door het jaar / Vaderdag
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Jrd. ouders Heijen-Tholen (stichting)
Sef Stoffens
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DINSDAG 23 JUNI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 26 JUNI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 27 JUNI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Bij gelegenheid van de verjaardag Sjang-Bouts
en ter intentie van echtgenote Antje Bouts
ZONDAG 28 JUNI:
13de zondag door het jaar
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. ouders Cosemans-Bovens (stichting)
DINSDAG 30 JUNI:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 3 JULI:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 4 JULI:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
1ste Jrd. Toos Willems-Ploem echtgenote van
Jef Willems
Piet Meersmans en ter intentie van ouders
Meersman-Muris en dochter Mia
ZONDAG 5 JULI:
14de zondag door het jaar
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Lysanne Heutmekers
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden
echtgenoot
Ida Hendrix-Westhovens

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
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
€ 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.

