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VERTROUWEN OP AFSTAND….
Het is voor mij de gewoonste zaak van de wereld dat ik mijn voornemen om naar Lourdes op
bedevaart te gaan, deel met de parochianen. Vaak krijgt het vorm in de uitnodiging om mee op
bedevaart te gaan. Verschillende keren zijn er ook parochianen mede – pelgrim geworden en
hebben de bedevaart meegemaakt. Anderen vragen me om aandacht te schenken aan hun intenties
en een kaars bij de Grot aan te steken. Meestal vervul ik deze verzoeken meteen de eerste dag dat
ik in Lourdes ben en bij het eerste bezoek aan de Grot.
Soms komt ook de vraag om een kaars mee te brengen. Die “boodschappen” bewaar ik vaak tot de
laatste dag voor het vertrek.
In de loop van de jaren heb ik ook ontdekt hoe belangrijk het is, dat je rechtstreeks via het internet
verbinding kunt maken met het Heiligdom van Lourdes en direct een beeld van de Grot van de
Verschijningen kunt zien. Die verbinding is niet alleen fijn voor de thuisblijvers die met de
bedevaartgangers zo mee kunnen vieren bij de verschillende diensten, het is ook fijn dat je op
tijdstippen dat je het zelf nodig hebt virtueel naar de Grot kunt gaan om te bidden, om mee te
vieren.
Zelfs op afstand kun je samen aan de Grot bidden: om hulp, om uitkomst, om kracht, om genezing,
om te kunnen aanvaarden, om te danken. En met elkáár kun je dat gebed ook delen, zo heb ik
mogen ervaren.
Het was een gevecht tegen kanker van een dierbare, dat me helder voor ogen staat. Een gevecht dat
bijna tien jaar duurde. Een gevecht ook om al het mogelijke te doen en te ondergaan om te kunnen
genezen. In het begin van het proces werd me gevraagd, toen ik op bedevaart naar Lourdes ging,
een kaars op te steken en met elkaar te bidden voor genezing. Die vraag werd telkens herhaald
voor iedere nieuwe bedevaart. De laatste jaren kwam er een vraag bij: “Wil je ook een kaars
meebrengen uit Lourdes?” Vanzelfsprekend werd aan dat verzoek voldaan.
Die kaars brandde telkens wanneer er een bezoek aan de oncoloog werd gebracht of wanneer een
uitslag van een onderzoek verwacht werd. En bij de brandende kaars werd er gebeden. In het begin
om genezing, om kracht, om volharding. Naderhand kreeg het gebed het karakter om hulp om het
vol te houden. Uiteindelijk werd het een gebed om aanvaarding, zeker toen de medische
mogelijkheden uitgeput raakten. Aanvaarding voor de zieke zelf, het gezin, de ouders. De
brandende kaars en het gebed, – samen – , bleven een belangrijke steun in die moeilijke dagen.
De toediening van het Sacrament van de Zieken werd een feest: Het samen vieren van de
aanvaarding, het afscheid, de toekomstplannen van de nabestaanden. Zo kreeg ook het afscheid in
de kerk vorm tijdens de eucharistieviering. Niet dat er geen tranen van verdriet waren, maar ook
was er een diepe berusting: Het was goed zo. Veilig door Maria in Gods handen. Ook bij de
nabestaanden overheerste dat gevoel: het was goed zo en het diepe gevoel dat de liefde en het
leven over de grenzen van de dood heen gaan.
1

Al geruime tijd is het mogelijk om via het internet een gebedsintentie achter te laten bij de Grot en
eventueel een kaars op te steken. Die mogelijkheid wordt via Lourdes-France.org geboden.
Wanneer je er gebruik van maakt merk je dat er zeer zorgvuldig wordt omgesprongen met de
verzoeken. Het gebed wordt opgenomen in de gebeden die dagelijks aan de Grot klinken. Daarvan
wordt een melding gemaakt via het antwoord dat je vanuit Lourdes ontvangt, wanneer je een
gebedsintentie opgeeft.
Ook krijg je bericht wanneer de kaars, die je besteld hebt om je gebed te ondersteunen, gebrand
wordt. De betaling van de kosten voor de kaars kan via internetbankieren geregeld worden.
Een kaars geeft licht en warmte.
Dat heb ik ook gemerkt aan de reacties die ik kreeg, wanneer ik voor iemands intentie een kaars in
Lourdes liet branden. Omdat je de bevestiging vanuit Lourdes kunt uitprinten, kun je ook degenen
die om gebed gevraagd hebben, op de hoogte brengen. Uit alle reacties, die ik daarop kreeg,
spreekt een diep vertrouwen in de kracht van het gebed.
Een aantal van hen deden en doen hun werk in de frontlinie tijdens deze coronavirus-pandemie. Zij
voelden zich gesterkt door het gebed en maakten me daar deelgenoot van. Op mijn beurt wil ik het
met U delen:
“We kunnen alle steun en hulp van boven gebruiken. Het is vreselijk om niet de zorg te kunnen
geven, die je zou willen geven. Het wij-gevoel daarentegen is heel groot, nog nooit zo
meegemaakt. Hoop dat ik de juiste keuzes blijf maken en vertrouwen heb dat Hij mij leidt.”
“Ik vind het in deze tijd met name zwaar voor de families en de geliefden van onze patiënten die
hun naasten niet bij kunnen staan aan het ziekbed. Zo schrijnend. Familieleden die niet op de
Intensive Care mogen komen en alleen gebeld (soms met beeld) worden om te horen hoe het gaat.
Terwijl ze zo graag hun geliefde willen vasthouden. Bid voor hen en onze medewerkers die zelf
zieke familieleden of kennissen hebben en soms machteloos tijdens hun dienst alleen maar kunnen
toekijken hoe iemand onder hun handen overlijdt. Bid voor hen dat ze na de crisis weer met
vertrouwen en passie hun werk kunnen voortzetten.”
Telkens opnieuw klinkt in de reacties het vertrouwen door.
Vertrouwen dat vorm krijgt in het gebed.
Vertrouwen in de verbondenheid met elkaar.
Vertrouwen op de voorspraak van onze Lieve Vrouw van Lourdes, zelfs als dat van op een afstand
van de Grot moet gebeuren.
Ook dan kan een kaarsje met gebed licht en warmte schenken in donkere en kille tijden.
Jan Pieter Janssen, pr.
PAROCHIEBLAD BERG A/D MAAS EN URMOND
Enkele weken geleden heeft Els Habets besloten, dat zij vanwege diverse omstandigheden per
1 augustus stopt met het maken van het parochieblad. We zijn haar heel erg erkentelijk en
dankbaar voor hetgeen zij achter de schermen allemaal voor ons gedaan heeft. Het is niet alleen
maar het tot stand brengen van het kopiëren van teksten. Vele uren werk heeft zij er inzitten.
Daarom willen wij via deze weg een oproep plaatsen of er nieuwe vrijwilligers zijn die het stokje
van haar willen overnemen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot pastoor Schwillens
Het clusterbestuur

2

OVER ONZE HEILIGEN (6) : SINT ODILIA (18 JULI)
In onze omgeving is de jaarlijkse blindenbedevaart naar Sweikhuizen niet bij iedereen bekend. Je
moet bij wijze van spreken al tot de wereld van blinden en slechtzienden behoren om weet te
hebben van deze jaarlijkse bedevaart.
En spijtig genoeg is ook deze bedevaart dit jaar van de kalender gehaald vanwege het corona –
virus.
Sinds 1851 is er in Sweikhuizen sprake van een Sint Odiliaverering en sinds 1929 wordt jaarlijks
een blindenbedevaart gehouden.
Er is bij deze verering sprake van twee Odilia’s: Sint Odilia van de Elzas en Sint Odilia van
Keulen.
Rond het jaar 660 werd Odilia van de Elzas geboren als dochter van de Hertog van de Elzas. Zij
kwam blind ter wereld en werd door haar adellijke familie verstoten en ondergebracht bij een
familie op het platteland. Toen ze twaalf was werd zij naar een klooster gebracht, waar zij haar
zicht terugkreeg. De vrome legende zegt dat zij weer kon zien door het Heilig Doopsel dat de
bisschop van Regensburg haar toediende. Daarop werd zij weer in haar familie opgenomen. Zij
stichtte een klooster – Mont Sainte Odile – en werd er abdis. Zij wordt aangeroepen tegen
oogkwalen. Haar feestdag is 13 december.
De andere Odilia behoorde tot de gezellinnen van de heilige Ursula van Keulen. De overlevering
wil dat zij samen met Ursula en andere meisjes uit Engeland naar Rome vluchtten. Op de reis over
de Rijn werden zij in Keulen vermoord door de Hunnen rond het jaar 300.
De relieken van Odilia werden in juli 1287 van Keulen overgebracht naar het klooster van de
Kruisheren in Hoei. De dag van de overbrenging van de relieken wordt beschouwd als haar
feestdag: 18 juli.
Naast de verering van Sint Odilia in Sweikhuizen wordt haar gedachtenis in onze provincie ook in
Baarlo gevierd.
De jaarlijkse blindenbedevaart en processie werd voor het eerst in 1929 gehouden. Pater Lucianus,
minderbroeder – conventueel, uit Urmond die zelf blind was, heeft aan de wieg van deze jaarlijkse
bedevaart gestaan.
J.P.Janssen, pr.ass.
DE LITANIE VAN LORETO UITGEBREID.
Paus Franciscus heeft in juni van dit jaar de Litanie van onze Lieve Vrouw , ook wel de litanie van
Loreto genaamd, uitgebreid met een drietal nieuwe aanroepingen.
De litanie is een gebed, – zoals iedere litanie – , waarin we de voorspraak van Maria of een andere
Heilige aanroepen.
De Marialitanie van Loreto vindt haar oorsprong in de zestiende eeuw en in de loop van de tijd
zijn er vaker aanroepingen toegevoegd.
Dat paus Franciscus begaan is met de noodlijdende mens is een bekend gegeven. Daarom is het
ook niet verwonderlijk dat hij dit drietal titels voor ogen heeft om Maria’s hulp en steun te vragen.
Maria krijgt als titel: Moeder van barmhartigheid, Moeder van de hoop en Troost voor de
migranten.
De bede: “Moeder van barmhartigheid” wordt gebeden ná de titel: Moeder van de Kerk.
“ Moeder van hoop” klinkt na de bede: Moeder van de goddelijke genade.
“Troost voor de migranten” zal in de litanie volgen op de bede: Toevlucht van de zondaars.
Uit het evangelie krijgen we het beeld dat de leerlingen van Jezus Maria prezen en samen met haar
waren zij in gebed bij het eerste Pinksterfeest. We staan dan ook in een goede traditie als we ons
tot haar richten en om steun en voorspraak vragen voor ieder die het nodig heeft.
Jan Pieter Janssen, pr.
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OPENING KERKGEBOUW
Vanaf 1 juli mogen we in de parochiekerken met maximaal 100 personen de H. Missen vieren
m.u.v. Berg aan de Maas. Daar is het met maximaal 60 mensen mogelijk, omdat het middenschip
te klein is.
De voorschriften vragen dat ieder, die naar de H. Mis wil komen in het weekend of door-de-week,
zich vooraf aanmeldt. Dit geldt ook voor degenen die een misintentie opgegeven hebben. Dit heeft
een tweetal redenen. Op de eerste plaats weten we de aantallen en indien er een uitbraak is, dan
kunnen we deze lijst overhandigen aan de GGD. Als u zich aanmeldt, dan vragen wij naar uw
naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
U kunt 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 voor de volgende H. Mis zich aan te melden. Dit geschiedt bij een
aparte tafel in iedere kerk. Houdt u a.u.b. rekening met de gepaste afstand van 1,5 meter.
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. 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.
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.
Het clusterbestuur
DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen pastoor Schwillens en de
coördinatoren van Berg a/d Maas en Nieuwdorp. Ze hebben gesproken over
de stand van zaken. In principe gaat de viering voor beide parochies op
zondag 13 september door. Ook heeft de pastoor het voorstel aangereikt, dat,
wanneer ouders toch hun kind niet op deze dag de H. Communie wil laten ontvangen, volgend jaar
in de maand mei zowel in de parochie van Berg a/d Maas als in Nieuwdorp nog een extra
Communiemis wordt gevierd.
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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KRUISEN EN KAPELLEN ONLINE OPZOEKEN
Maar liefst meer dan drieduizend zijn het er: de kruisen en kapellen die langs de Limburgse
wegen staan. Sommige zijn al eeuwenoud, andere pas recent opgericht. Het zijn kleine
monumentjes van volksvroomheid in het landschap. Zeker in deze vakantietijd is het de moeite
waard om al wandelend of fietsend er eens een paar te bezoeken.
De stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich al meer dan 65 jaar in voor het behoud en
beheer van dit klein-religieus erfgoed. Honderden vrijwilligers zijn in Limburg in de weer om de
monumentjes te onderhouden. Sinds kort heeft de stichting een nieuwe website waarop alle
informatie over kruisen en kapellen in Limburg te vinden is, evenals links naar leuke wandel- en
fietsroutes. Kijk eens op www.kruisenenkapellenlimburg.nl
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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 overledene:
Tiny Driessen-Duckers,
Raadhuisstraat 47, Urmond, 87 jaar
Dat ze moge ruste in Gods vrede. Amen.

Misintenties
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 MeersmanMuris en dochter Mia.
ZONDAG 5 JULI
14de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden echtgenoot
Ida Hendrix-Westhovens
Sef Stoffens
DINSDAG 7 JULI
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 10 JULI
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
ZATERDAG 11 JULI
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Ouders Vaessen-Scheeren en ter intentie van dochter
Leny en zoon Math
Dré Fijten echtgenoot van Corry Fijten-Luyten en ter
intentie van overleden familieleden
Jrd. Gerrit Wijnands en ter intentie van ouders
Wijnands- Bovens en ouders Janssen-Knoors
(stichting)
Jrd. Paulina Houben-Wenmakers en Arnold Houben
(stichting)
Jrd. Elisabeth Wenmakers en Peter Engels (stichtig)
ZONDAG 12 JULI
15de zondag door het jaar
09.30 u. H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Jose Penders
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DINSDAG 14 JULI
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 17 JULI
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 18 JULI
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
1ste Jrd. Wil Meuffels en ter intentie van echtgenote
Jeanne Meuffels-Bouts
Jrd. Zef Bouts echtgenoot van Mia Bouts-Wijnands
ZONDAG 19 JULI
16de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Wies Chorus-Arets
DINSDAG 21 JULI
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
VRIJDAG 24 JULI
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 25 JULI
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Anna Mevis-Ritzen
Jrd. ouders Gijs van Breemen en Coba Govers
ZONDAG 26 JULI
17de zondag door het jaar
09.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Millian Uittenhout
DINSDAG 28 JULI
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Piet Vaasen
VRIJDAG 31 JULI
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 1 AUGUSTUS
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZONDAG 2 AUGUSTUS
18de zondag door het jaar
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden echtgenoot

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.

