Parochieblad voor de parochies
H. Michael Berg aan de Maas
HH. Martinus en Antonius Urmond
Zaterdag 1 mei t/ 6 juni 2021
Misintenties en berichten voor vermelding in het
volgende parochieblad opgeven vóór 25 mei
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 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-4331674 of email:
h.martinusstein@kpnmail.nl.

De meimaand is vanouds de Mariamaand. Jaarlijks vieren we in deze maand de
H. Missen aan de Kapel Maria in de Nood te Stein. Daarom willen we u van
harte uitnodigen om deze Heilige Missen mee te vieren. Op maandag- en
donderdagavond zullen deze om 19.00 uur in de kapel Maria in de Nood
plaatsvinden. Vooraf zal om 18.40 uur de rozenkrans gebeden worden. U dient
zich wel vooraf aan te melden bij de medewerkers van ons parochiekantoor. Het
parochiekantoor is telefonisch (046-4331674) op maandag, woensdag en vrijdag
van 9.00-11.00 uur bereikbaar of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl.
Pastoor Schwillens
Beste Parochianen,
Mag ik namens onze klanten en vrijwilligers U hartelijk danken voor U
bijdragen in de Vastenactie voor het Uitdeelpunt Stein van de
Voedselbank Limburg-Zuid.
Ook in deze ‘Corona’ -tijd hebben we behoefte aan Uw donaties.
Wij zijn een noodzakelijke voorziening dus mogen, ‘moeten’ in de
‘Corona-tijd’ doordraaien.
Steeds meer personen of gezinnen hebben onze steun nodig.
Hartelijk dank.
Groeten Frans Rademaker, teamleider Uitdeelpunt Stein van de Voedselbank.
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EXTRA KERKDEURCOLLECTE PINKSTEREN WEEK NEDERLANDSE
MISSIONARIS
In het weekend van Pinksteren, 22 – 23 mei 2021, wordt weer de jaarlijkse collecte gehouden
voor de Nederlandse Missionarissen.
In onze parochies krijgt die collecte vorm door een speciale Kerkdeurcollecte.
Met deze collecte steunen we onze missionarissen financieel in hun persoonlijk welzijn. Zo wordt
uit de collecte de ziektekostenverzekering betaald of de AOW-premie aangevuld en krijgt iedere
missionaris op verlof een bijdrage om ook daadwerkelijk wat vakantie te houden en daarvoor niet
de hand te hoeven ophouden bij familie of vrienden.
Daarnaast helpt de collecte ook mee om uitzending mogelijk te maken van missionaire werkers.
Deze bevlogen mensen treden in de voetsporen van de missionarissen. Zij ontvangen als het
nodig is een kleine maandelijkse onkostenvergoeding. Ook wordt bijgedragen in de kosten van de
verzekeringen en van hun veiligheidstraining.
Het thema van de Pinksteractie dit jaar is: ‘ Geloven in de ander. Samen één missie!’
We willen met elkaar een thuisfront zijn voor hen, die vaak ver van huis, de Blijde Boodschap
van het Evangelie brengen. Helpt u mee dat ook daadwerkelijk waar te maken door uw bijdrage
aan deze collecte?

WAT BRACHTEN WIJ VOOR DE VASTENACTIE BIJ ELKAAR ?
In de week na Pasen hebben we de jaarlijkse Vastenactie afgesloten en nu zijn de resultaten
bekend:
Vastenactie maaltijd:
574,-.
Sint Michaël, Berg aan de Maas
282,50
Sint Martinus en Antonius, Urmond
253,Sint Martinus, Oud Stein
757,30
O. L. Vrouw, Hulp der Christenen, Nieuwdorp
376,Machtigingen
310,__________
--------2552,80
Een resultaat waar we trots op mogen zijn. Onze bijdrage maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat 12
mensen een beroepsopleiding kunnen gaan volgen en bakker, monteur, lasser of kleermaker
kunnen worden.
Dank aan u allen omdat we zo met elkaar het verschil maken door zelf te minderen, een ander
echte kansen te bieden. Nogmaals: dank u wel !

MEIMAAND – MARIAMAAND
Naar mijn inschatting is een afbeelding van Maria de meest voorkomende afbeelding in de
religieuze kunst. Niemand durft te schatten hoeveel schilderijen en beelden of beeldjes er zijn, die
de afbeelding van Maria laten zien. Maar het zijn er ontelbaar veel.
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Je kunt je afvragen hoe dat komt.
Waarom spreekt Maria zo aan?
Als ik daarover nadenk, geloof ik dat het komt omdat Maria herkenbaar is voor
ons, mensen. Het beeld van een hemelse moeder is herkenbaar omdat we
allemaal kennis hebben van onze aardse moeder. Voor velen is dat beeld een
vertrouwd beeld van liefde, van zorg en aandacht.
Naast de menselijke ervaringen die Maria als onze moeder oproept speelt haar
voorbeeld een grote rol. Niet dat zij zelf ervoor kiest om in de belangstelling te
staan. Nee, in alles wat zij doet en zegt verwijst zij ons naar Jezus, haar Zoon.
Om Hem en om Zijn boodschap van Gods liefde voor de mensen, daar is het om te doen. Maria is
ons behulpzaam op die weg naar Jezus. Zonder de komst van Jezus – Gods mensgeworden Zoon
– in onze wereld, zou er nooit over Maria gesproken zijn. Wanneer Jezus niet geboren was als
mens onder de mensen, zouden we nooit iets over Maria gehoord hebben.
Behulpzaam is Maria voor ons door haar geloof. Wanneer de engel Gabriël haar de boodschap
van Gods uitverkiezing brengt, is Maria in eerste instantie met stomheid geslagen: ‘ Hoe moet dit
dan? Ik heb geen omgang met een man! ‘ De engel maakt haar duidelijk dat het Gods plan is en
dat de Heilige Geest er bij betrokken is. Overtuigd van Gods goede bedoelingen durft zij
volmondig te zeggen: ‘Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Deze toezegging van Maria’s medewerking aan Gods plannen getuigt van haar geloof. Ook al
kent ze niet alle details, zij vertrouwt op het goede van Gods bedoelingen. Maria is voor ons een
voorbeeld, een hulp in geloof, omdat zij de eerste is van alle gelovigen die Jezus, de Mensenzoon,
wil volgen.
Dat geloof wordt ook zichtbaar op de bruiloft in Kana. Zij heeft weet van de problemen die er
spelen en de dreiging dat de bruiloft te vroeg moet eindigen. Omdat zij gelooft in Jezus kan zij de
knechten zeggen: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal.’ Het is het eerste wonderteken dat Jezus
verricht. Maar nog het werkelijkheid wordt, gelooft Maria in datgene wat Jezus bewerkt. Zij
gelooft in Zijn betrokkenheid bij het lief en leed van de mensen. Ook in Zijn betrokkenheid bij
ons lief en leed. Daarom kunnen we Maria vragen ook voor ons ten beste te spreken en onze
zorgen én onze dankbaarheid bij Jezus te brengen.
Als moeder nodigt ze ons uit: ‘Zeg het me maar… vertel maar wat je dwars zit en waar je
aandacht voor vraagt. Spreek het maar uit. Ik zal het overbrengen aan mijn Zoon.’
Dat schept een band van vertrouwen tussen Maria en ons.
J.P. Janssen, pr.ass.

OVER ONZE HEILIGEN (16) MARIA, HULP DER CHRISTENEN,
24 MEI
In ons parochiecluster is de kerk van Stein–Nieuwdorp toegewijd aan Onze
Lieve Vrouw, Hulp van de Christenen. Er zijn niet veel kerken onder haar
patronage gebracht onder deze titel.
In de litanie van Maria, zoals wij die doorgaans bidden na de rozenkrans,
vinden we deze eretitel van Maria terug. Deze litanie, de litanie van Loreto,
werd door paus Clemens VIII in het jaar 1601 in het leven geroepen.
Verschillende pausen hebben aan deze litanie titels voor Maria toegevoegd, zoals onlangs in 2020
paus Franciscus drie nieuwe titels toevoegde: Maria, Moeder van barmhartigheid; Maria, Moeder
van Hoop; Maria, Troost van de migranten.
De titel ‘ Maria, Hulp der Christenen’ is al veel ouder dan 1601.
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Het is de beroemde Johannes Chrysostomus (349 – 407) die al in de vierde eeuw deze titel voor
Maria gebruikte in zijn preken.
Aan de Maria, Hulp der Christenen, werd de overwinning in de slag bij Lepanto toegeschreven in
1571. Bij die zeeslag werd de Turkse vloot verslagen door de vloot van de Heilige Liga. Deze
Heilige Liga was een verbond van enkele christelijke staten, waarbij ook de Kerkelijke Staat zich
aangesloten had.
Na de zeeslag dankte de Paus in Loreto Maria om haar hulp en haar voorspraak.
Toen werd de eretitel ‘ Hulp van de Christenen’ toegevoegd aan de litanie van Maria.
Dat de feestdag op 24 mei gevierd wordt, vindt zijn oorsprong in het feit dat op die dag in 1808
Paus Pius VII terugkeerde naar Rome als vrije man, nadat hij eerder door Napoleon gevangen
was gezet. Uit dankbaarheid voor zijn vrijlating stelde de paus het feest ter ere van Maria, Hulp
der Christenen, in op deze datum.
Een bijzondere aandacht voor Maria, Hulp der Christenen, kwam er door Don Bosco. Deze zette
zich er onder andere voor in dat er kerken onder het patronaat van deze titel van Maria werden
gebracht. Don Bosco was de stichter van de congregatie van de paters Salesianen en de
vrouwelijk tak van de Salesianen noemde hij: Dochters van Maria, Hulp der Christenen.
In Nederland zijn er maar twee kerken die de naam dragen Onze Lieve Vrouw, Hulp der
Christenen. Een parochiekerk staat in Nieuwenhagen, de andere hier bij ons in Stein–Nieuwdorp.
J.P. Janssen, pr.ass.

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: 0464331674 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 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil
komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)
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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: 0464331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl

Wij feliciteren onze dopeling en haar
ouders:

Lenie Horssels-van Mulken.
Jrd. Leo Vaessen.

Mackenzie Massen, dochter van Stephanie
Tegelaers en Andy Massen

ZONDAG 9 MEI:
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
Jrd ouders Breuls-Tholen
DINSDAG 11 MEI:
18.45 uur: H. Martinuskerk UrmondAntoniusnoveen
19.00 uur: Ter ere van St. Antonius

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen.

DONDERDAG 13 MEI: Hemelvaartsdag
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg

ZATERDAG 1 MEI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Voor een bijzondere intentie;

VRIJDAG 14 MEI:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

ZONDAG 2 MEI:
9.30 en 11.00 uur H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Jose Penders
Jrd Gerrit en Lenie Meulenberg-Smits

ZATERDAG 15 MEI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas.
Jrd. Mia Detische (Stichting)
Sjeng van den Bongard en t.i.v.
Familie van den Bongard- Verhoeve;

DINSDAG 4 MEI:
18.45 uur:H. Martinuskerk Urmond Antoniusnoveen
19.00 uur: Ter ere van St. Antonius

ZONDAG 16 MEI:
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk
Urmond
Lector: Millian Uittenhout
Jrd. ouders Hellenbrand-Gelissen;
ouders Van Mulken-Leers en overleden
familieleden;
Riet Meex-Bergevoet en overleden
familieleden.

VRIJDAG 7 MEI:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Jrd. Wil Bervoets en Mai Snijders( Stichting);
ZATERDAG 8 MEI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas - dodenherdenking
Voor de gesneuvelde en overleden militairen
van 1-2-37 RI”
Jrd.Mia Bohnen-van de Wauw en t.i.v.Arnold
Bohnen
Jrd. Anna Birken - Salden en Joseph Birken

DINSDAG 18 MEI:
18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond Antoniusnoveen
19.00 uur: Ter ere van St. Antonius
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VRIJDAG 21 MEI:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
ZONDAG 30 MEI:
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Penders

ZATERDAG 22 MEI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

DINSDAG 1 JUNI:
18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond Antoniusnoveen
19.00 uur: Ter ere van St. Antonius

ZONDAG 23 MEI: - 1e Pinksterdag
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Lysanne Heutmekers
DINSDAG 25 MEI:
18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond. Antoniusnoveen
19.00 uur: Ter ere van St. Antonius

VRIJDAG 4 JUNI:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
ZATERDAG 5 JUNI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

VRIJDAG 28 MEI:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

ZONDAG 6 JUNI:
9.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve

ZATERDAG 29 MEI:

PELGRIM MINI’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: Lourdes Mis; 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 Livar lunch 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.
3Donderdag 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 pelgrim mini'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.
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