Parochieblad voor de parochies
H. Michael Berg aan de Maas
HH. Martinus en Antonius Urmond
Zaterdag 6 november t/m 5 december 2021
Misintenties en berichten voor vermelding in het
volgende parochieblad opgeven vóór 23 november
Website: www.rkkerkenstein.nl
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl

Overledenen HH. Martinus en
Antoniusparochie Urmond 2020-2021
NAAM
LEEFTIJD
Jan Janssen
83
Paul Hendrix
96
Annie Huisman-Janssen
90
Harry Gelissen
97
Liesbeth van Mulken
90
Elly de Bruin-Janssen
81
Rina Moonen-Cattenstart
68
Lambert Heutmekers
81
Lien van Mulken
73

Overledenen H. Michaelparochie Berg a/d Maas
2020-2021
NAAM
LEEFTIJD
Sjeng van den Bongard
88
Jeanne Ploem-Hendrix
83
Lenie Horssels-van Mulken
93
Corrij Fijten-Luijten
87
Jet Snijders-Nelissen
94
Loek Habets
84
Lia Strijkers-Horssels
97
Mieke Michiels-Hendrix
83

Allerzielendiensten:
Urmond: 13.30 uur aansluitend grafzegening
Berg a/d Maas: 14.30 uur aansluitend grafzegening

Een woord van dank…
Geachte parochiaan,
Zoals u via diverse mediabronnen heeft kunnen vernemen, ben ik een aantal maanden ziek
geweest. Tijdens een bezoek aan de tandarts werd een zwelling geconstateerd en de zwelling zou
met een penicilline kuur na 48 uur verminderd moeten zijn. Echter deze werd groter en daardoor
heeft de tandarts mij met spoed doorverwezen naar het ziekenhuis. De kaakchirurg schreef mij
twee zware antibiotica kuren voor. Nadat ik deze heb afgemaakt, bleek nog steeds een klein
gedeelte aanwezig. In september verslechterde de situatie en ben ik naar de KNO-arts
doorgestuurd. Deze concludeerde dat het lichaam zelf bezig is, om antistoffen aan te maken en
het moet het resterende gezwel zelf afbreken. Dit zou de oorzaak zijn van een verhoging.
Langs deze weg wil ik iedereen die d.m.v. een kaart, een boeket bloemen, een fruitmand of via de
email, whatsapp, facebook of telefoon mij heel veel beterschap toewenste, heel hartelijke
bedanken. Het was voor mij een grote steun.
Pastoor Schwillens
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OVER ONZE HEILIGEN ...(22)

SINT HUBERTUS

3 NOVEMBER

In de Sint Michaël – kerk van Berg aan de Maas is een beeldje te vinden van de
Heilige Hubertus. Een mooi, – levensecht – beeldje. De heilige is afgebeeld als jager
en niet als bisschop. Wanneer je goed naar het beeld kijkt krijg je in een oogopslag te
zien welke gebeurtenis in het leven van Hubertus een beslissende rol speelde.
Hubertus werd geboren in 655 in een adellijke familie. Hij was de zoon van Bertrand,
de hertog van Aquitanië. Dit hertogdom lag in de omgeving van Bordeaux. Hubertus
ging voor zijn opvoeding en scholing naar Parijs en van daar naar Metz. Daar kreeg hij
van Pepijn van Herstal een hoge functie. Hubertus koppelde aan zijn baan een werelds
leven en genoot volop van de mogelijkheden die dit leven hem bood.
Bij de geboorte van zijn zoon Floribertus overleed zijn vrouw en Hubertus trok zich terug in de
Ardennen, waar hij veel op jacht ging.
De legende over zijn leven vertelt dan dat hij ook op Goede Vrijdag op jacht was. Hij kreeg een groot hert
in het vizier en opende de jacht op het dier. Toen hij dicht genoeg in de buurt was om het dier af te
schieten, bleef het hert stilstaan en tussen het gewei werd een lichtend kruis zichtbaar. Daardoor kwam
Hubertus tot inkeer.
Hij ging naar Lambertus, die toen in Maastricht bisschop was., om daar tot priester opgeleid te worden.
Hubertus’ zoon kwam onder de voogdij van een broer van Hubertus te staan.
Tijdens een pelgrimstocht naar Rome die Hubertus ondernam, – een hele onderneming in die dagen – ,
werd Lambertus door volgelingen van Pepijn om het leven gebracht. Hubertus werd gekozen als de
opvolger van Lambertus als bisschop van Maastricht.
Door alle mogelijke vijandelijkheden was Tongeren en Maastricht niet meer veilig in die tijd en daarom
verplaatste Hubertus rond 718 de bisschopszetel van Maastricht naar Luik. Het gebeente van St.
Lambertus nam hij mee en bouwde boven het graf in Luik de Sint Lambertuskathedraal. Deze kerk werd
in 1794 verwoest.
Hubertus verkondigde het evangelie rondtrekkend in Brabant, Limburg en in de Ardennen. Dat is ook de
reden dat er in deze streken veel parochiekerken aan de Heilige Hubertus zijn toegewijd. En ook vele
mannen hebben bij hun Heilig Doopsel de naam Hubertus gekregen. Een naam die vaak van geslacht op
geslacht in de familie werd doorgegeven.
Hubertus overleed in 727 en werd opgevolgd door zijn zoon Floribertus. Het lichaam van Hubertus werd
overgebracht in 825 naar de abdij van Andage. Er trokken vanaf die tijd vele pelgrims naar zijn graf. Na
enige tijd werd de plaatsnaam Andage veranderd in de huidige naam: Saint Hubert.
Een van de legendes over de heilige vertelt dat op zijn voorspraak iemand van hondsdolheid genezen
werd. Daar stamt het gebruik van om op 3 november, de feestdag van de Heilige Hubertus,
Hubertusbrood te zegenen.
In Berg aan de Maas draagt ook de schutterij in ruste de naam van de Heilige Hubertus.
Bij uitstek is 3 november de dag om iedereen die Hub, Huub of Hubertine heet te feliciteren met hun
naamdag!
J.P.Janssen, pr.ass.

Gezongen vespers in de adventstijd.
De vespers, ook wel kerkelijk avondgebed genoemd, behoren tot de getijden van
onze RK Kerk. Ze worden gebeden tussen 17.00 en 18.00 uur. Het woord is van
het Latijnse woord vespera afgeleid, dat avond betekent.
Daarom wil ik jullie uitnodigen om op de vier zondagen voorafgaand aan het
hoogfeest van Kerstmis deze vespers te zingen in de St. Martinuskerk te Stein,
om ons ook innerlijk en geestelijk voor te bereiden op de geboorte van de Heer.
Iedere zondag beginnen we om 17.00 uur.
Pastoor Schwillens
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WERELDKLIMAATCONFERENTIE 1- 12 november 2021
GLASGOW
Wie een beetje het nieuws rond de klimaatproblemen volgt weet dat er
in 2015 in Parijs een grote klimaatconferentie is geweest waarbij de
aanwezige landen zich hebben uitgesproken uitdrukkelijk meer zorg te
besteden aan onze omgang met het klimaat.
Kort voor die conferentie verscheen de pauselijke encycliek ‘Laudato si’ waarin paus Franciscus
ons oproept om als christenen meer verantwoordelijkheid te nemen om de klimaatverandering
een halt toe te roepen. In november van dit jaar is er een vervolg van de Parijse conferentie in het
Schotse Glasgow.
In de aanloop naar die conferentie in Glasgow hebben de christelijke leiders van drie
wereldgodsdiensten een oproep gedaan tot ecologische bekering.
Wat moeten we verstaan onder ‘ecologische bekering‘?
Ieder van ons is in staat én heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan de bescherming van het
milieu en de strijd tegen de klimaatverandering. Niet alleen de overheid heeft daarin een taak.
Ook wij zelf hebben een steen bij te dragen.
Een van de gevolgen van de klimaatverandering merken we ook zelf in onze eigen omgeving:
Soms extreme hitte; soms felle en overvloedige regenbuien, met overstromingen tot gevolg. En
we zien hoe groot de ellende is, voor de mensen die er door getroffen worden.
Paus Franciscus, hoofd van de Rooms Katholieke Kerk, aartsbisschop Justin Welby, hoofd van de
Anglicaanse Kerk en Patriarch Bartholomeüs, hoofd van de Oosters Orthodoxe Kerk, doen
samen een beroep op de harten en geesten van alle christenen, alle gelovigen en alle mensen van
goede wil. Zij onderstrepen in hun verklaring dat het zéér dringend nodig is maatregelen te
nemen tegen de klimaat – en milieucrisis.
De klimaattop is de aanleiding om ons allen uit te nodigen tot gebed en tot nadenken.
Hoe we ook geloven of wat we ook denken, het is nu belangrijk om te luisteren naar de roep van
de aarde en smeekbede van de arme mensen, om ons eigen gedrag te onderzoeken en om zinvolle
offers te brengen.
In hun oproep uiten de kerkleiders felle kritiek op de heersende levensstijl en het economische
systeem, die gekenmerkt worden door egoïsme en verspilling. Daarbij staat ons eigenbelang
voorop ten koste van de komende generatie.
In de oproep wordt ons voorgehouden anders te gaan eten, reizen, consumeren, in plaats van ons
toe te spitsen op eigenbelang en winst.
Het is een forse oproep die ons voorgehouden wordt. Misschien schrikken we er van. Maar het
biedt ons ook de mogelijkheid na te denken over onze eigen omgang met het milieu en ons eigen
consumptiegedrag. Het is de uitnodiging om te komen tot bekering omwille van de aarde en
omwille van alle mensen die de aarde samen met ons bewonen.
J.P.Janssen, pr.ass.

Op Verzeuk Op Bezeuk bij Fanfare St.Martinus Urmond
Op zaterdag 6 november aanstaande komt Rob Mennen Op Verzeuk Op
Bezeuk bij Fanfare St.Martinus Urmond.
In onze Fanfarezaal aan de Urmonder Maasstraat 5 wordt u getrakteerd op een
afwisselend muzikaal programma met diverse intermezzo’s waarbij Rob u op
verrassende wijze door het programma zal leiden. Kom genieten van dit concert!
We beginnen om 20.30 uur. Toegang met coronabewijs; Entreeprijs € 5,00
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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: 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
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MISINTENTIES

VRIJDAG 12 NOVEMBER
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

Wij feliciteren onze dopelingen en hun
ouders:
Dimfy Aarts, dochter van Frank Aarts en
Sanne Dreessen
Chuck Janssen, zoon van Sven Janssen en
Jacqueline Vos

ZATERDAG 13 NOVEMBER
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Voor een bijzondere intentie.
ZONDAG 14 NOVEMBER
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond –
patroonsfeest
M.m.v. fanfare St. Martinus
Jrd Jo Smits en jrd Lida Smits-Gelissen;
Jrd Lambert Gelissen;
Piet Janssen;
Elly de Bruin-Janssen;
ouders Meulenberg-Worms en zoon John;
Hub Meulenberg;
voor de leden en overleden leden van de Jeu
de Boulesclub i.o.;
voor de levende en overleden leden van
Fanfare St Martinus Urmond met name Piet
Janssen, Thieu Cosemans, Jan Janssen en
Paul Hendrix.

Opdat ze mogen leven als gelukkige
christenen.
ZATERDAG 6 NOVEMBER
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
M.m.v. zangkoor Sursum Corda
1ste. Jrd.Ouders Zef Ploem en
Jeanne Ploem-Hendrix.
Jrd.Hans Coenen echtgenoot van Leny
Coenen -Bouts.
Loek Habets en t.i.v. overleden
familieleden Habets- Verhagen.

DINSDAG 16 NOVEMBER
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
VRIJDAG 19 NOVEMBER
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

ZONDAG 7 NOVEMBER
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Jrd ouders Demandt-Wagemans en overleden
familieleden;
Sef Stoffens.

ZATERDAG 20 NOVEMBER
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Jrd. ouders Vencken-Deuss en voor
zonen Frans en Hub en dochter Jacqueline.

13.30 uur: Allerzielendienst
14.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas – Allerzielendienst
M.m.v. zangkoor Sursum Corda
Mieke Michiels-Hendrikx echtgenote van
Tjeu Michiels.

ZONDAG 21 NOVEMBER
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Gerard Segers;
bijzondere intentie.

DINSDAG 9 NOVEMBER
DINSDAG 23 NOVEMBER
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Piet Vaessen

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
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VRIJDAG 26 NOVEMBER
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

DINSDAG 30 NOVEMBER
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
VRIJDAG 3 DECEMBER
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
H Wijnands-Van Mulken.

ZATERDAG 27 NOVEMBER
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
M.m.v. zangkoor Sursum Corda
Jrd.Fien Alberts van den Bongarth.
T.i.v. Corry Fijten-Luyten en tevens Jrd .
voor
Dré Fijten.
Jrd. Zus Birken en overleden familieleden.

ZATERDAG 4 DECEMBER
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Jrd.Lei Vraets en Anna Heffels;
Gerrit Wijnands bij gelegenheid van zijn
verjaardag.

ZONDAG 28 NOVEMBER
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
1ste jrd Paul Hendrix;
Funs van Mulken en overleden familieleden.

ZONDAG 5 DECEMBER
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond

Met Advent begin het Lucasjaar
Het jaar van de vrijwilliger, het jaar van het erfgoed, het jaar van de duurzaamheid. Veel jaren
krijgen een internationaal thema mee. In de Kerk hebben we net een jaar van Sint-Jozef achter de
rug en tot halverwege volgend jaar is er nog extra aandacht voor het gezin. In de liturgie van de
Kerk kennen we ook een systeem van ‘themajaren’: we beginnen nu aan het Lucasjaar.
De eerste zondag van de Advent is in de liturgie de start van een nieuw kerkelijk jaar. Dan begint
de jaarkring van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en alle periodes
daartussen. In de vieringen op zondag begint dan ook een nieuwe reeks lezingen uit het Oude en
Nieuwe Testament. Deze zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het B-jaar en
op eerste Advent begint het C-jaar. Dat betekent dat komend jaar op de zondagen vooral uit het
Lucasevangelie wordt voorgelezen. Afgelopen jaar was dat het Marcusevangelie en eind 2022
begint weer het A-jaar en dan staat het evangelie van Matteüs centraal.
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Zo komen we aan de adventskrans
Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben
een heel diepgaande betekenis, andere zijn om meer praktische redenen
ontstaan. De adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene
krans kaarsjes te zetten, is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een
protestantse uitvinding.
In het begin van de 19e eeuw leefden in de omgeving van Hamburg veel gezinnen in armoede.
De predikant Johann Hinrich Wichern trok zich het lot van deze kinderen aan. In een
boerenschuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde dat ze onderwijs kregen. In de weken voor
Kerstmis stelden ze hem kreeg steeds dezelfde vraag: wanneer is het Kerstmis? Om de tijd van de
Advent voor de kinderen zichtbaar te maken bedacht hij in 1839 de adventskrans.
Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij de eerste
adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte
kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het
Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met dennentakken, omdat de naalden hem
deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus. Zo werd de adventskrans tevens
verwijzing naar Pasen.
Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die wij nu kennen: een groene krans met
vier kaarsen en een rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op licht. Elke zondag van de
Advent wordt er één kaars meer aangestoken. Het wordt steeds lichter, totdat met Kerstmis het
volle licht van de geboorte van Christus mag stralen.
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Yogagroep “Lotus”
Donderdagochtend van 9.15 uur tot 10.15 uur
We hebben plaats om andere deelnemers in onze groep te verwelkomen.
De les wordt al diverse jaren door Marly, een gediplomeerde lerares, verzorgd.
Heb je interesse, kom dan gerust eens kijken en doe een les mee.
Op de donderdagochtend vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom in ’t ‘Taterheukske’,
Kampstraat 1 te Urmond. De les begint om 9.15 uur en na afloop staat er een kopje koffie of thee
klaar.
Voor informatie kunt u bellen met Ann Penders - 06 2527 6910
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