Parochieblad voor de parochies
H. Michael Berg aan de Maas
HH. Martinus en Antonius Urmond
Zaterdag 3 april t/m 2 mei 2021
Misintenties en berichten voor vermelding in het
volgende parochieblad opgeven vóór 20 april
Website: www.rkkerenstein.nl
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl

Aanmelden voor iedere H. Mis in het weekend:
Berg a/d Maas: Margriet Simons-Deuss, Achter de Hegge 10, Berg a/d Maas, tel: 046-4234568 of via mail:
simonsmargriet@gmail.com
Urmond: parochiekantoor Stein, Halstraat 36, Stein. Dit is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.0011.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl.

VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST
Dankzij de hulp van de Vastenactie en daarmee ook dankzij onze bijdrage aan dat doel, hebben de afgelopen drie
jaar meer dan vierduizend mensen in de Derde Wereld een beroepsopleiding kunnen volgen en nog eens meer dan
tienduizend jongeren onderwijs.
Daardoor werd het mogelijk dat zij een zelfstandig bestaan opbouwen en zo voor zichzelf én hun familie kunnen
zorgen. Ook kunnen zij daardoor een bijdrage leveren aan hun gemeenschap.
Misschien heeft u uw bijdrage aan de Vastenactie nog niet kunnen geven.
Wij willen u daarom alsnog uitnodigen het zakje van de
Vastenactie af te geven in een van onze parochiekerken of in de
brievenbus van :
* Stein – Nieuwdorp: Pastorie Heisteeg 66,
* Oud – Stein: Parochiekantoor, de Halstraat 36,
* Stein – Kerensheide: Pastorie, Eburonenstraat 14,
* Oud – Urmond: Sacristie, Sint Maartensstraat 1,
* Berg aan de Maas: Sacristie, Kerkstraat 17
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening:
NL21 INGB 0000 0058 50, Vastenactie, Den Haag.
Dank voor uw hulp en uw inzet !

POP – UP VASTENACTIE MAALTIJD : ECHT EEN SUCCES !
Omdat vanwege de corona–crisis in 2020 de Vastenactie Maaltijd afgelast werd, waren
uiteindelijk degenen in de Derde Wereld, die hoopten op steun van de Vastenactie om een
vakopleiding te beginnen en een eigen bedrijf(je) op te zetten, de dupe.
Daarom hebben we nagedacht hoe we deze jongeren op een andere manier konden steunen.
We kwamen op het idee om een Pop–Up Vastenactie Maaltijd te organiseren: niet samen met
elkaar aan tafel, maar de maaltijd aan huis bezorgd.
Het werd een groot succes. Normaal gesproken konden er aan de Vastenactie Maaltijd 30
personen deelnemen vanwege de beschikbare ruimte. In de vorm die we voor dit jaar kozen namen er 55 personen
deel, bijna een verdubbeling. Dat laat zich ook zien in de opbrengst: 574,- euro !
Een prima resultaat. Ook dankzij de sponsoren van de groenten en de broodjes!
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Er kwamen ook leuke reacties bij het bezorgen: ‘Ik ben nu tomatensoep aan het eten, kan ik deze Vastenactie-soep
invriezen? ‘Komt u nu iedere maand met dit aanbod?‘
‘Mogen ook parochianen uit andere parochies van deze maaltijd eten?’
Een leuk idee was dat ouders ook een aantal maaltijden bestelden voor kinderen die buitenshuis woonden en
vanwege de corona–pandemie niet konden komen. Hierdoor werd wel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is te
delen met elkaar!
Dank aan ieder, die meegewerkt heeft aan dit prima resultaat!

OVER ONZE HEILIGE (15) HEILIGE GEMMA GALGANI

11 APRIL

In onze omgeving staat de devotie tot de heilige Gemma zeker in Sittard sterk in de
belangstelling. Er is een kapel, die haar naam draagt. Een kapel, die vroeger verbonden was
met het klooster van de zusters Passionistinnen.
Bij die zusters is er – net zoals bij hun mannelijke collega’s: de Passionisten – een speciale
verbondenheid met het lijden van Jezus. Die Passie, dat Lijden, wordt in hun naam
meegedragen.
Lijden speelt ook een grote rol in het leven van Gemma Galgani. Aan haar leven is het
lichamelijke leed niet voorbijgegaan.
Zij werd geboren op 12 maart 1878 in een dorpje in de Italiaanse landstreek Toscane.
Al op jonge leeftijd overleed haar moeder. Gemma is dan 7 jaar oud. Het verdriet dat zij
daarvan heeft, wilde zij ook een religieuze betekenis geven. Zij droeg haar leed op aan God voor de mensen, die
Zijn steun nodig hadden.
Door het overlijden van haar broer in 1894 en haar vader in 1897 kwam de zorg voor het gezin dat achterbleef op
haar schouders terecht. Geen lichte taak in een tijd waarin armoede ook een grote rol speelt. Zij is dan 19 jaar oud.
Om de kracht te vinden, om die zware taak voor het gezin te zorgen aan te kunnen, zocht zij steun in het gebed en
in het overwegen van het lijden, dat Jezus doorgemaakt had. Ook las zij graag in de beschrijvingen van het leven
van de heiligen. Zij wilde daarin een voorbeeld vinden om te kunnen navolgen.
Heel bijzonder in haar leven is dat haar lichaam getekend werd door stigmata, de wonden die ook Jezus’ lichaam
tekenden. Haar handen, voeten en zijde lieten dezelfde wonden zien als Jezus. Veel mensen, die Gemma gekend
hebben, getuigen ervan dat zij zelf die wonde-tekenen hebben gezien.
Haar huisgenoten hadden moeite met haar manier van leven en kwamen in verzet. Als Gemma wilde bidden,
maakten zij veel lawaai en ze werd door hen belachelijk gemaakt vanwege de tekenen op haar lichaam.
Zij wilde graag intreden bij de zusters, de vrouwelijke tak van de paters Passionisten. Maar ze werd geweigerd,
waarschijnlijk vanwege het feit dat haar gezondheid steeds kwetsbaarder was geworden. Lichamelijk zwak kon zij
geen taken vervullen in het klooster. Uiteindelijk stierf zij op paaszaterdag 1903. Gemma was toen 25 jaar.
Paus Pius XII sprak haar heiligverklaring uit in 1940.
Haar verering kwam snel op gang. In de eerste jaren na haar heiligverklaring kregen veel meisjes ook haar naam. In
ons land krijgt zij ook nu nog volle aandacht in de Heilige Gemma – kapel in Sittard, voor veel mensen een
vertrouwde plek.
Cabaretier en Sittardenaar Toon Hermans kende een grote devotie tot de heilige Gemma. Hij werd ook – vanuit
haar kapel – op de algemene begraafplaats in Sittard begraven.

Vier Pasen.
Onder dat motto zijn de gezamenlijke Nederlandse bisdommen een campagne gestart om
gelovigen te helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven.
Deze week is de speciale website vierpasen.nl online gegaan, die bezoekers de gelegenheid
biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De site helpt mensen ook om de
eigen parochie te vinden. De Nederlandse bisschoppen zijn deze campagne gestart, omdat
de kans groot is dat de huidige beperkende coronamaatregelen nog wel even zullen
aanhouden. Dat betekent dat voor het tweede achtereenvolgende jaar Pasen anders gevierd
moet worden. De campagne VierPasen wil net als de eerdere campagne VierKerstmis
mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar in kleine kring stil te staan bij de betekenis ervan.
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100e Geboortedag zieners van Banneux
De datum 25 maart staat natuurlijk bekend als het feest van Maria Boodschap. Maar het is ook
de geboortedatum van Mariette Beco, het meisje dat in 1933 op 11-jarige leeftijd in Banneux
Maria ontmoette. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat ze werd geboren. Later dit jaar is
het tien jaar geleden dat ze overleed. Na de verschijning van Maria aan Mariette Beco
ontwikkelde Banneux zich tot een bekend Mariabedevaartsoord.
Mariette Beco was de oudste in een groot en arm gezin. In januari 1933 zag ze vlakbij haar
ouderlijk huis in Banneux een ‘mooie dame’, die zichzelf de ‘Maagd der armen’ noemde. Ze
wees ook een bron aan en vroeg om de bouw van een kapel. In totaal zou Maria zeven keer
aan Mariette Beco verschijnen. In 1949 werden de verschijningen door het bisdom Luik
erkend en in 1952 door het Vaticaan. Na de verschijningen leidde Mariette Beco een rustig
leven op de achtergrond. Ze bleef altijd in de buurt van Banneux wonen, stichtte een gezin en
kwam regelmatig bij de bron bidden. in 2011 is ze op 90-jarige leeftijd overleden.
De organisatie Caritas Banneux Bisdom Roermond organiseert in samenwerking met het Huis
voor de Pelgrim regelmatig bedevaarten naar Banneux. Dit jaar staat er een dagtocht gepland
op 4 oktober en een meerdaagse bedevaart (triduüm) van 1 t/m 5 oktober. Kijk voor meer
informatie hierover op www.huisvoordepelgrim.nl

Bericht namens de Nederlandse Hartstichting aan alle inwoners van Berg aan de Maas, Nattenhoven en Oud
Urmond.
Aangezien wij in oktober 2020 deelgenomen hebben aan een gezamenlijke collecte van de
Nederlandse Hartstichting, hebben wij besloten om dit jaar tijdens de collecteweek van 11 –
17 april a.s. een collecte te houden met gebruikmaking van een flyer.
U kunt dan vrij eenvoudig d.m.v. de QR-code een bijdrage overmaken. Een bijdrage
overboeken per bank kan natuurlijk ook. Volgend jaar zullen wij weer met de collectebus gaan
collecteren.
Doneer makkelijk, eenmalig en veilig.
Bij voorbaat hartelijk dank namens de Nederlandse Hartstichting

KRO-televisiemis live vanuit openluchttheater De Doolhof in Tegelen
Op zondag 18 april komt de televisiemis van de KRO live vanuit openluchttheater De
Doolfhof in Tegelen. Later op de dag gaat daar de nieuwe editie van de Passiespelen in
première. Hoofdcelebrant tijdens de tv-mis is bisschop Harrie Smeets van Roermond.
Voorafgaand aan de eucharistieviering is om 9.45 uur het programma Geloofsgesprek
te zien. Daarin praat Leo Fijen deze keer met een van de medewerker van de
Passiespelen. Beide programma’s zijn op 18 april bij de KRO te zien op NPO2. Het
geloofsgesprek begint om 9.45 uur en de openluchtmis om 10.00 uur.

Passiespelen alsnog in première
Op zondag 18 april gaan in Tegelen de uitgestelde Passiespelen in première. Eigenlijk had de
theatervoorstelling over het lijden van Christus vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar
vanwege de coronapandemie werd dit uitgesteld. De nieuwe Passiespelen gaan in een
aangepaste vorm coronaproof door.
Het wordt een compacte, iets kortere voorstelling, zonder pauze, die daardoor twee keer per dag
gespeeld kan worden. Per voorstelling zal er minder publiek zijn. Aan de voorstelling doen ook
minder acteurs en figuranten mee, zodat iedereen op gepaste afstand van elkaar kan blijven. In
totaal staan er tussen 18 april en 5 september zestig voorstelling gepland. Dat wil zeggen: als de
lockdown is opgeheven en het geven van voorstellingen op deze manier is toegestaan.
Kaarten bestellen kan via www.passiespelen.nl
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Pastoraal team
-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328
of in noodgeval: 06-10901080
-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200

Opgeven misintenties
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. U kunt 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
HH. Martinus en Antonius, Urmond
Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op maandag, woensdag en
vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl.
Het geldbedrag kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond
rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72

Ziekencommunie
Deze wordt thuisgebracht op de 1 ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan contact
opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)

H. Doopsel
Voor het aanmelden van 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

ZATERDAG 3 APRIL:
19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas –
paaswake
Ouders Wil Meuffels en Jaenne Meuffels-Bouts;

DINSDAG 6 APRIL:
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
jrd Sjaak Larik

ZONDAG 4 APRIL: - 1e paasdag
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Piet Janssen en tevens voor ouders Broens-Swillens;
jrd ouders Janssen-Bohnen en tevens voor hun beide
dochters, zoon en schoonzoon;
Gerard Segers en overleden familieleden;
Jan Coolen en overleden familieleden.

VRIJDAG 9 APRIL:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Sjeng van den Bongard en ter intentie zoon Paul;
ZATERDAG 10 APRIL:
18.00 en 19.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas.
Zeswekendienst Corrij Fijten-Luijten en t.i.v. Dré
Fijten;
Zeswekendienst Jet Snijders- Nelissen en tevens
Jrd. Michel Snijders:(Stichting)
Jrd. Piet Meersmans en ouders Meersmans-Muris en
dochter Mia;
1ste Jrd. Betsie-Peerbooms-Wenmakers en t.i.v.
Hub Peerbooms.

MAANDAG 5 APRIL: - 2e paasdag
9.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
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ZONDAG 11 APRIL:
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
1ste jrd Agnes van Geldorp-Bovens en tevens voor haar
overleden ouders Bovens-Lexis;
2de jrd Rie Mennen-Crauwels;
Paul Hendrix;
Jrd Mirjam Smeets in het Panhuis en overleden
familieleden

VRIJDAG 23 APRIL:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

DINSDAG 13 APRIL:
18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond Antoniusnoveen
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius

ZONDAG 25 APRIL:
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Millianne Uittenhout
Piet Janssen en voor ouders Ophelders-Wackers

ZATERDAG 24 APRIL:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Ouders Gertruda Alberts- Willems en Harie Alberts
(Stichting)
Jrd. Tiny Jeurissen-Claessens en Huub Jeurissen
(Stichting);

DINSDAG 27 APRIL:
18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond Antoniusnoveen
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius
Jrd Thei en Keet Driessen-Consten

VRIJDAG 16 APRIL:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 17 APRIL:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas.
ZONDAG 18 APRIL:
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Lysanne Heutmekers
1ste jrd en verjaardag Huub Hendrix tevens voor Mia
Hendrix-Cosemans ivm verjaardag;
1ste jrd Peter Ahrens;
Jan Janssen.

VRIJDAG 30 APRIL:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 1 MEI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor een bijzondere intentie.
ZONDAG 2 MEI:
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk Urmond –
Lector: Marie-Jose Penders
Jrd Gerrit en Lenie Meulenberg-Smits.

DINSDAG 20 APRIL:
18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond Antoniusnoveen
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius

PELGRIMINI ’ S: BEDEVAARTEN VAN ÉÉN DAG…
Omdat parochianen de behoefte hebben om op bedevaart te gaan, zeker als men dat
gewend is, is het in deze dagen moeilijk dat voornemen waar te maken. Grote
bedevaarten naar Lourdes, Rome of Banneux kunnen onder voorbehoud pas in het
najaar plaatsvinden.
Om toch in de behoefte te kunnen voorzien heeft het Huis voor de Pelgrim in
Maastricht een aantal mini-pelgrimages op het programma staan:
1.
Op woensdag 12 mei Klein – Lourdes, Tienray. Programma: Lourdesmis; Lunch;
Feestelijke Mariahulde; afsluiting met koffie/thee en vlaai kosten: 19,- euro
2.
Dinsdag 25 mei: Echt – Susteren. Programma: Ontvangst met koffie en vlaai in Susteren. Rondleiding met
gids door de Amelberga- basiliek; Middag- officie in de abdijkerk Lilbosch – Echt; Uitgebreide warme
Livarlunch in het proeflokaal van de
abdij; Rondleiding met gids door de abdij; Documentaire over het
verblijf van Edith Stein in Echt; Rondleiding met gids langs de “Edith Stein – plekken “ in Echt;
Afsluiting met drankje en reflectiemoment. Kosten: 50,- euro.
3
Donderdag 3 juni: Pater Karel, Munstergeleen. Programma: Ontvangst met koffie en vlaai; H.Mis in de
kapel; Rondleiding op het Heiligdom: museum en kapel; Eenvoudige broodjeslunch; wandeling door de
beeldentuin met uitleg; Afsluiting;
kosten: 29,- euro.
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Alle pelgrimini’s gaan alleen door als het op anderhalve meter kan in kleine groepen: maximaal 20 deelnemers. Het
is nodig zich vooraf aan te melden. Op de dag van de bedevaart gaan de deelnemers op eigen gelegenheid naar de
betreffende locatie.
Informatie en aanmelding kan via het Huis voor de Pelgrim, Raadhuisplein 1, Maastricht.
Telefoon: 043 3215715. Of via de website: www.huisvoordepelgrim.nl. Op de website vindt U ook een
aanmeldingsformulier, waarmee U zich online kunt aanmelden.
Ook staan op de website nog andere mini-pelgrimages vermeld.

WAT HEBBEN WE SAMEN BEREIKT IN 2020?
De opbrengst van de Vastenactie 2021 is nog niet bekend en daarom is er over de resultaten nog niets te zeggen.
Wel kunnen we iets laten weten over het jaar 2020
In 2020 werd voor de Vastenactie in Nederland 1.777.000 euro bij elkaar gebracht. Hiermee hebben we samen
meer dan 100.000 mensen kunnen helpen. Het gaat dan om kleinschalige ontwikkelingsprojecten wereldwijd.
Zo hebben we 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen geholpen in hun strijd om hun landrechten veilig te
stellen. Daarmee blijft hun bestaan overeind.
Drie klinieken kregen toegang tot duurzame energie. Meer dan 16.000 mensen volgden een opleiding, een
landbouw training of konden een eigen bedrijfje beginnen.
Meer dan 2800 mensen kregen toegang tot schoon water en betere sanitaire voorzieningen.
Om hoeveel mensen gaat het dan:
– Opleiding en training:
16.165 mensen
– Schoonwater en sanitair
2.855 mensen
– Gezondheidszorg
21.287 mensen
– Covid –19 Noodhulp
18.530 mensen
– Land– en mensenrechten
27.920 mensen
– Welzijn en herwaardering
8.169 mensen
– Duurzame energie
5.557 mensen.
We mogen er trots op zijn dat dit allemaal bereikt is in 2020 met de hulp van de Vastenactie. Het is dus niet een
druppel op een gloeiende plaat en ook het verhaal van
‘wat aan de strijkstok blijft hangen’ gaat niet op.
Met onze bijdragen wordt ook daadwerkelijk geholpen en krijgen mensen in de Derde Wereld kansen op een beter
leven. We mogen dankbaar zijn voor uw bijdrage en natuurlijk ook delen in de trots dat dit allemaal waargemaakt
wordt.
J.P. Janssen, pr.ass.

Paters montfortanen 140 jaar in Limburg
Op 28 april viert de Kerk de gedachtenis van Louis Marie Grignion de Montfort. De Franse
priester leefde eind 17e en begin 18e eeuw. Hij is de stichter van drie congregaties, waarvan
er één naar hem werd vernoemd: de paters montfortanen. Dit jaar is het precies 140 jaar
geleden dat de congregatie zich in Nederland vestigde en de eerste paters in Schimmert
kwamen wonen.
In september 1881 streek een groep Franse montfortanen neer in Huize Willems in
Schimmert. Ze moesten Frankrijk verlaten vanwege de anti-kerkelijke wetten die daar op dat
moment golden. Net als veel andere Franse congregaties zochten ook de montfortanen naar een veilige
vestigingsplaats en kwamen zo in Limburg terecht. De paters dachten dat ze maar even in ‘Holland’ zouden
blijven, maar hun komst was blijvend. Tot op de dag van vandaag wonen er montfortanen in Schimmert.
In totaal heeft de Nederlandse provincie meer dan duizend leden geteld, van wie ongeveer de helft als missionaris
naar het buitenland is uitgezonden. In Nederland waren de montfortanen in tal van parochies en bedevaartplaatsen
in het hele land actief. In Limburg niet alleen in Schimmert, maar ook in Valkenburg, Meersen, Bunde, Hoensbroek
en Schaesberg, In totaal heeft de congregatie veertien kloosters in ons land gehad. Op dit moment zijn er twee
communiteiten: Schimmert en Valkenburg.
Kijk voor meer informatie op www.montfortanen.nl
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Roepingenzondag
Priester of religieus worden, is niet meer zo gebruikelijk als het vroeger was. Maar dat wil niet zeggen dat God
niemand meer roept. Elk jaar zijn er mensen die gehoor geven aan de oproep van Christus om Hem te volgen en
‘vissers van mensen’ te worden. Elk jaar op de vierde zondag van Pasen bidden we in de Kerk heel nadrukkelijk
voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat of het godgewijde leven. Dit jaar valt Roepingenzondag op 25
april. Tijdens de vieringen staan we stil bij de bijzondere roeping die een mens in zijn leven kan ervaren. Ook vindt
er een extra collecte plaats ten behoeve van de priesteropleiding in ons bisdom.
Heb je er zelf ook wel eens over nagedacht of een leven als priester, diaken of religieus iets voor jou zou zijn? Kom
eens vrijblijvend praten. Of neem contact op met de rector van de priesteropleiding via rector@rolduc.nl of kijk
voor meer informatie op www.rolduc.nl.
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