Parochieblad voor de parochies
H. Michael Berg aan de Maas
HH. Martinus en Antonius Urmond
Zaterdag 5 juni t/m 4 juli 2021
Misintenties en berichten voor vermelding in het
volgende parochieblad opgeven vóór 22 juni
Website: www.rkkerkenstein.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.

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen m.i.v. 29 april
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte
verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij
vieringen. De verruiming geldt alleen voor kerkgebouwen die meer
dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze kerken mag m.i.v. 29
april maximaal 10 % van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.
Dit houdt in, dat in de kerk van Berg a/d Maas 40 kerkgangers
aanwezig mogen zijn en in Urmond 50. Daarom zal de H. Mis in Urmond om 11.00 uur komen te
vervallen. Indien er meer kerkgangers zich aanmelden, zullen we een extra H. Mis vieren.

Aftredende kerkbestuurslid
Onlangs heeft dhr. Harrie Stijnen kenbaar gemaakt, dat hij per 1 juni wil gaan stoppen als lid van
ons clusterbestuur. 16 jaar lang heeft hij zitting gehad in het voormalige kerkbestuur van de
parochie H. Jozef te Stein-Kerensheide en vanaf 1 januari 2020 in het bestuur van ons cluster.
Jarenlang heeft hij met grote toewijding en zorg het kerkgebouw van Kerensheide onderhouden.
We zijn hem zeer dankbaar en erkentelijk voor zijn inzet en de fijne samenwerking, die wij
mochten ondervinden.
Pastoor Schwillens, mede namens het clusterbestuur.
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Rondleiding St. Martinuskerk oud-Stein
Er is een video ‘Rondleiding in de St. Martinuskerk’ gemaakt door de cineasten van ‘ Stein
Lokaal’. Pastoor Schwillens leidt u met enige trots rond door de prachtige monumentale St.
Martinuskerk van Oud-Stein. Via het betreffende youTube-kanaal kunt u deze video bekijken. In
de komende maanden komen de kerken van Urmond en Berg a/d Maas aanbod.
OVER ONZE HEILIGEN (17)

HEILIG HART 11 JUNI 2021

Naast het feit dat er in ons Limburgs land, als uiting van onze gelovige
cultuur, nogal wat kruisen langs de weg staan en Mariakapellen te vinden zijn,
mag je ook het grote aantal Heilig Hartbeelden niet vergeten. Bijna iedere
parochie heeft wel op de een of andere plaats een beeltenis van het Heilig Hart
in de openbare ruimte staan. In de St. Martinusparochie van Stein staat een
Heilig Hartbeeld aan de Assevedostraat, in Berg aan de Maas aan de
Kerkstraat, naast de opgang naar de Sint Michaëlkerk.
Vaak zijn die beelden in het begin van de vorige eeuw opgericht (1900–1935).
Het is de tijd waarin de Heilig Hartdevotie een nieuwe impuls krijgt.
In de middeleeuwen is er plaatselijk al een bijzondere verering voor het Heilig Hart.
De visioenen van Margaretha Maria Alacoque aan het einde van de 17e eeuw zorgden ervoor dat
de devotie wat meer verbreid raakte. In de Sint Martinuskerk van Oud–Stein geeft een glas-inlood raam, vooraan in de kerk, naast het orgel, aandacht aan die visioenen.
Aan het einde van de 19e en begin 20e eeuw kreeg de devotie tot het Heilig Hart opnieuw meer
aandacht. We zien dan dat de industrie toeneemt en dat de plattelandsbevolking een minderheid
gaat vormen. De wantoestanden en de uitbuiting van arbeiders waren er de oorzaak van dat de
Katholieke Kerk een duidelijker sociale leer ontwikkelde. De Kerk gaat de strijd aan met de
neutrale en socialistische vakbonden en richt katholieke vakbonden op. In Nederland is deze
beweging nauw verbonden met de priesters Alfons Ariëns en Henri Poels. De vakbonden gaven
aandacht – naast de persoonlijke vroomheid – aan de verbetering van de situatie waarin de
arbeiders vaak verkeerden. Beroemd is de zogenaamde ‘Noodkist Rede’ van Henri Poels in 1917
in Maastricht waarin hij de slechte woonomstandigheden van de arbeiders aan de kaak stelde.
De verering van het Heilig Hart kenmerkt zich dan niet alleen door een persoonlijke verering van
de bron van liefde, die Jezus’ hart symboliseert, maar het is ook een oproep tot daadwerkelijke
naastenliefde.
De devotie tot het Heilig Hart bestaat niet alleen uit de jaarlijkse feestdag van het Heilig Hart (dit
jaar op vrijdag 11 juni ), ook wordt iedere maand de Eerste Vrijdag van de Maand ter ere van het
Heilig Hart gevierd. Het was niet ongebruikelijk – op aangeven van Margaretha Maria Alacoque
– negen eerste vrijdagen de H. Mis mee te vieren om te hopen op een zalige dood en niet te
sterven voordat het Sacrament van de Zieken was toegediend. Vaak was ook de ziekencommunie
gekoppeld aan deze vrijdag.
Ofschoon er al lange tijd devotie op verschillende plaatsen bekend was, toch
werd het feest pas in 1854 voor de hele Kerk ingesteld.
In de dertiger jaren van de vorige eeuw was het niet ongebruikelijk dat bij
het Heilig Hartbeeld in de openbare ruimte de hele parochie werd toegewijd
aan het Heilig Hart van Jezus..
Ook kende men een persoonlijke toewijding van het gezin aan het H. Hart.
Daarbij werd een Heilig Hartbeeld centraal in de woonkamer van het gezin
gezet en werd samen met de parochiepriester de ‘Akte van Toewijding’
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gebeden. Soms werd daar zelfs een oorkonde van gemaakt, die ingelijst een waardige plek in
huis kreeg.
De devotie tot het Heilig Hart hoeft niet tijdgebonden te zijn, als men beseft dat het een goede
manier van uitdrukken is van Gods liefde voor ieder mens. Het blijft ook in onze dagen gepast
om bij die liefde stil te staan en zich uitgenodigd te weten om je naaste lief te hebben. Het hart is
toch een symbool van de liefde!
J.P. Janssen, pr.ass.

ONTMOETING - 800 JAAR GELEDEN.
Op 30 mei van dit jaar 2021 was het precies 800 jaar geleden dat Antonius van Padua
de eerste keer Franciscus van Assisi ontmoette. Een opmerkelijke ontmoeting.
Antonius – bij zijn geboorte in Lissabon werd hij Fernando gedoopt – was op zoek
naar zingeving in zijn leven. Op jonge leeftijd trad hij in bij de kanunniken, die
leefden naar de kloosterregel van Sint Augustinus. Hij kwam enkele jaren later in
contact met jonge volgelingen van Franciscus en raakte door hun voorbeeld zo
geïnspireerd dat hij zich bij hen aansloot. Met hen ging hij naar Noord Afrika om, door te preken
en de naastenliefde te beoefenen, de Moren te bekeren. Hij koos toen voor de naam Antonius, die
verwees naar een van de oude woestijnvaders: Antonius (abt).
Omdat Antonius ziek werd, vertrok hij naar Noord Italië. In die dagen was Franciscus juist bezig
zijn volgelingen bij elkaar te brengen.
In het klooster waar Antonius toen verbleef hadden zijn medebroeders geen hoge dunk van hem.
Hij hield zichzelf vrij rustig en op de achtergrond. Sommigen twijfelden er zelfs aan of hij wel
helemaal bij verstand was.
In die dagen werd op een hoge feestdag vergeefs gewacht op de feest-predikant, die de preek zou
verzorgen in de Hoogmis. Er waren nogal wat belangrijke gasten. Niemand van de kloosterlingen
durfde onvoorbereid de taak om te preken op zich te nemen en gekscherend werd gezegd: ‘We
laten het Antonius maar doen…’ Bij wijze van grap.
En Antonius nam de uitdaging aan. Zijn preek was zo voortreffelijk dat iedereen onder de indruk
was. Franciscus gaf hem daarom de taak erop uit te trekken en te gaan preken in de wijde omtrek.
Hij kwam zo zelfs in Zuid Frankrijk en Noord Spanje.
De ontmoeting met Franciscus en de opdracht die Antonius van hem kreeg om rond te trekken en
het evangelie te verkondigen hebben er toe geleid dat we ook nu nog aandacht en bewondering
voor hem hebben. Iedere dinsdagavond vieren we met elkaar in Urmond de Heilige Mis ter ere
van Sint Antonius en bereiden we ons ook voor op de feestdag van de heilige (13 juni) door het
houden van de noveen van de negen dinsdagen voorafgaande aan deze feestdag.
Voor postzegelverzamelaars een tip: Op 25 mei bracht de Postdienst van het
Vaticaan een aparte postzegel uit ter herinnering aan de 800e verjaardag van de
ontmoeting tussen Franciscus en Antonius.
J.P. Janssen, pr.ass.

Nieuwe aanplant rondom kerk en kerkhof
We hebben dit kunnen realiseren dankzij een gulle gave van de Neutelingsstichting en het
hoveniersbedrijf van Ed Ploem.
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Onze werkgroep in en om de kerk heeft er voor gezorgd dat alle nieuwe planten er mooi bij staan.
Namens de Bergse parochianen hartelijk dank voor iedereen die zijn bijdrage hieraan heeft
geleverd.

Aan alle vrijwilligers van het parochiecluster Stein
Beste vrijwilligers, in verband met de corona pandemie kan ook dit jaar de vrijwilligers
morgen/middag niet plaatsvinden.
Net nu in deze periode zijn de sociale contacten zo belangrijk. Samen zijn wij verantwoordelijk
voor de gezondheid van de medemens en nu maar hopen dat na de vaccinatie de corona snel
voorbij gaat en er betere tijden gaan komen zodat het leven weer normaal wordt.
Het clusterbestuur en de parochieteams bedanken iedereen voor de inzet, want zonder
vrijwilligers kunnen de parochies niet bestaan. Nogmaals dank.
Het clusterbestuur en de parochieteams

VERANTWOORDING AFLEGGEN
Er zijn natuurlijk veel redenen te verzinnen om niet bij te dragen aan een
collecte voor het goede doel. Wanneer je wel eens mee hebt geholpen bij
een huis-aan-huiscollecte sta je versteld van de vindingrijkheid van mensen
om niet mee te doen. Vaak hoor je: ‘Ja, maar er blijft zoveel aan de
strijkstok hangen…’ Daarom is het goed dat de kerkelijke instellingen, die
jaarlijks hun collecte houden aan onze kerkdeuren, openheid betrachten en laten weten wat de
opbrengst is en waar het geld aan besteed werd.
Zo laat Missio, de Pauselijke Missiewerken, weten dat in ons land de collecte op
Wereldmissiedag in oktober jl. € 82.382,- opbracht en de gaven van donateurs € 131.496,Ons parochiecluster heeft hieraan meegewerkt.
Uit de opbrengst werd bijgedragen aan het werk van Zuster Marie Catherine Kingbo voor de
vrouwen in Maradi (Niger) en aan de opvang van vluchtelingen in Yola (Nigeria) door bisschop
Stephen Mamza.

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
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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)
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

ZATERDAG 5 JUNI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Zeswekendienst Harrie Heuts.

Kees Verhoeve en overleden familie en voor
een hele bijzondere intentie.
DINSDAG 15 JUNI:
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond

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

VRIJDAG 18 JUNI:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Ouders Wenmaekers-Kersten en voor de
zussen Nieke en Mien en zwager Sjeng en voor
Clement.

DINSDAG 8 JUNI:
18.45 uur: H. Martinuskerk Urmond Antoniusnoveen
VRIJDAG 11 JUNI:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

ZATERDAG 19 JUNI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Bella Hoffmans -Heutmekers vanwege haar
verjaardag.

ZATERDAG 12 JUNI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
3de Jaardienst Annie Hamers-Knoors
echtgenote van Jos Hamers.
Jet Snijders-Nelissen en t.i.v. echtgenoot
Michel Snijders.

ZONDAG 20 JUNI:
9.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Millian Uittenhout
Jrd Meuwissen-Spee, dochter Jo en
schoonzoon Sef en kleinzoon Jos;
Jan Janssen;
Paul Hendrix;
Hub Meulenberg;
Piet Janssen en overleden familieleden;
Peter Ahrens vanwege zijn verjaardag.

ZONDAG 13 JUNI:
9.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Lysanne Heutmekers
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Odette Maes-Wertelaers
DINSDAG 22 JUNI:
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond

11.00 uur: Presentatiemis Eerste Heilige
Communie
Ouders, broertjes en zusjes van de
communicanten zijn toegestaan

VRIJDAG 25 JUNI:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas.

DINSDAG 29 JUNI:
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond

ZATERDAG 26 JUNI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Sjang Bouts vanwege zijn verjaardag en t.i.v.
echtgenote Antje Bouts.
Lenie Horssels-van Mulken en t.i.v. echtgenoot
Zef Horssels en Bea Horssels-Gijzen.

VRIJDAG 2 JULI:
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
ZATERDAG 3 JULI:
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

ZONDAG 27 JUNI:
9.30 uur: H. Martinuskerk Urmond –
Lector: Hilda Meulenberg
1ste jrd Annie Verhaeg
Jrd. ouders Cosemans-Bovens.

ZONDAG 4 JULI:
9.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Jose Penders

Inloop Zuyderland in het Taterheukske, Urmond: iedere woensdag van 12.30 tot 16.30 uur
Het doel van onze inloop is heel laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Iedereen die
behoefte heeft aan een praatje, een luisterend oor of gezelligheid, is welkom.
We bieden een kopje koffie of thee en de mogelijkheid om een spelletje te doen. Vanuit
Zuyderland zal altijd een vaste kracht aanwezig zijn die dit allemaal in goede banen zal leiden.
Adres: het Taterheukske, Kampstraat 1, 6129 EK Urmond.
We willen graag in de toekomst nog uitbreiden door activiteiten aan te bieden in de vorm van een
bakmiddag, een wandeltocht en ontbijt en ga zo maar door.
Sanne Bastiaens Coördinator/activiteitenbegeleider Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg

Zoeken en vinden – speurtocht voor kinderen
Heilige Antonius, goede vrind
Help mij dat ik mijn … terugvind.
Een oud versje; St. Antonius van Padua werd altijd aangeroepen als men iets kwijt was.
Op zondag 13 juni – feestdag van de H. Antonius – is daarom in Klooster Wittem een speurtocht
door de kloostertuin: kinderen kunnen dingen zoeken die kwijt zijn en daarmee een puzzeltje
oplossen.
De speurtocht kan worden gestart tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de kloosterkerk en hij duurt
ongeveer een half uur (of iets langer voor de minder goede zoekers).
Alle kinderen, met ouders of grootouders; zijn hartelijk welkom! Opgeven is niet nodig.
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Werkgroep Kindernevendienst
Klooster Wittem
Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem
043 4501741
www.kloosterwittem.nl
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