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Geachte parochiaan,  

 

Als u dit artikel leest, bevinden we ons al in het nieuwe jaar van 2022. Vorige week 

werd er op verschillende manieren teruggeblikt op het jaar 2021. Ondanks het 

coronavirus waren er ook andere vreugdevolle momenten, maar ook droevig nieuws. 

In 2021 kwamen de woorden steeds terug zoals lockdown, anderhalve meter afstand, 

mondkapjes, desinfecteermiddel en vaccinatie. 

Wat brengt ons dit nieuwe jaar? Die vraag zullen we ons in deze tijd dikwijls stellen. 

Blijven we gezond? Hoe zal het met de werkgelegenheid gaan? Zal ik dit jaar slagen voor…? Zal het ons 

goed gaan? Verdwijnt het virus, zodat we weer het normale leven kunnen oppakken?  

In 2022 gaat het leven gewoon door. Vreugde zal er zijn, maar ook verdriet. Blij zijn we rond de 

geboorten van kinderen, huwelijken, jubilea en verdrietig bij het overlijden van dierbaren. We zullen 

goede, maar ook slechte tijden gaan ervaren. 

Nieuwjaardag was een dag, dat we elkaar een zalig en een gelukkig Nieuwjaar toewensen, maar vooral 

ook een gezond 2022. Het zijn de woorden, die nu een diepere betekenis krijgen. Op die dag voeren 

hopen en wensen de boventoon. Blijkbaar is er behoefte om de jaarwisseling te vieren, want we merken 

dat alles gewoon doorgaat. We mogen de hoop nooit verliezen. God zal ons ook in 2022 met ons meegaan 

en bijstaan. Bij Hem kunnen we altijd terecht, wat er ook gebeurt. Moge dat onze wens zijn: voor en met 

elkaar de zegen van God zijn in dit jaar. U allen wens ik een gezegend 2022 toe.  

 

Pastoor Schwillens en het bestuur van ons parochiecluster 

 

 

Kerstmis 2021 

 

Enkele weken geleden hebben we het hoogfeest van Kerstmis gevierd. Ondanks de 

diverse maatregelen hebben we geprobeerd, om er een prachtig en indrukwekkend feest 

van te maken. Daarom zijn woorden van dank op zijn plaats aan al die vrijwilligers, die dit 

mogelijk gemaakt hebben. Mijn gedachten gaan uit naar de scoutingsgroep St. Tarcicius 

Urmond, die in de nachtelijke uren vanuit Merode naar ons parochiecluster gewandeld 

zijn, om ons het Vredeslicht van Bethlehem te komen brengen. De vrijwilligers, die de 

kerken schoongemaakt hebben of het koper gepoetst hebben, de kersttallen gebouwd hebben, de kerken 

versierd hebben, de kosters en lectoren, maar ook mogen we denken aan het dameskoor van Stein, de 

organisten,  het kwintet van Société St. Martin Fanfare de Stein, de 

klarinettisten van Harmonie St. Joseph van Berg aan de Maas. Zij hebben de H. 

Missen muzikaal opgeluisterd. Gezamenlijk hebben wij ons ingezet, om dit 

hoogfeest te vieren. Daarom heel hartelijke dank voor alles wat jullie gedaan 

hebben.  

 

Pastoor Schwillens en het bestuur van ons parochiecluster 
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 OVER ONZE HEILIGEN… (24)  PATER KAREL   (5 januari)  

 

 

Een heilige uit onze eigen omgeving is pater Karel Houben.  

Een echte Limburgse heilige!   

Hij werd geboren op 11 december 1821 op de watermolen, 

gebouwd aan de Geleenbeek, op de grens van Geleen en 

Munstergeleen.  

Zijn geboortehuis is in de loop van de tijd ingericht als kapel en 

er is een klein museum te vinden. Het is geen plek waar grote 

bedevaarten naar toe komen, maar zeker sinds zijn 

heiligverklaring op 3 juni 2007, ben je er zelden alleen.  

De kaarsen, die er branden en de intenties die neergeschreven 

worden in het intentieboek, maken duidelijk dat er vele mensen komen om hun zorgen te delen 

maar ook om te bedanken voor zijn voorspraak.  

Toch is de verering van Pater Karel in het Ierse Mount Argus veel groter dan in onze eigen 

omgeving. Daar is het klooster waar hij in de kloosterkapel begraven is. Daar heeft hij het 

grootste deel van zijn leven doorgebracht. Daar is in de kapel ook de graftombe van de heilige.  

Karel Houben trad op 24 jarige leeftijd in bij de paters Passionisten in het Belgische Ere, een 

plaatsje in de buurt van Kortrijk. Daar was het eerste klooster van de Passionisten buiten Italië, 

waar de congregatie gesticht werd. In 1850 werd pater Karel tot priester gewijd en kreeg zijn 

eerste benoeming in het klooster van Mount Argus, bij Dublin, in Ierland. 

Daar werd hij vooral bekend om zijn genezingskracht. Velen kwamen naar hem toe om troost en 

hulp te vragen. Zijn faam verspreidde zich en hij werd met een bijnaam genoemd: “De man met 

de zegenende handen.” In de ogen van vele bezoekers aan het klooster werd hij als een heilige 

beschouwd. Na zijn dood op 5 januari 

1893 bleven de mensen zijn graf 

bezoeken. In 1935 werden de eerste 

stappen gezet door de paters 

Passionisten voor de heiligverklaring 

van hun bijzondere confrater.  

Voor een heiligverklaring is het nodig 

dat er bijzondere genezingen zijn, die 

op voorspraak van de kandidaat–

heilige plaats vinden. Die 

gebeurtenissen worden op 

verschillende niveau ’s onderzocht. 

Zo werd in het heiligverklaringsproces van pater Karel een langdurig onderzoek ingesteld naar de 

wonderbaarlijke genezing van een inwoner van Munstergeleen. Die genezing werd als een 

wonder erkend en niets stond de heiligverklaring van Pater Karel nog in de weg.  

Op 3 juni 2007 werd hij heilig verklaard tijdens een indrukwekkende viering in Rome.  De 

zaligverklaring vond plaats op 16 oktober 1988 door paus Johannes Paulus II en de 

heiligverklaring door paus Benedictus XVI . 

Vaak roepen mensen de voorspraak van de nu Heilige Pater Karel in om verlichting van hun 

lijden te ontvangen en hemelse aandacht voor hun zorgen.  

Op 5 januari staat zijn naam op de kalender van de Heiligen van de Rooms Katholieke Kerk, de 

dag van zijn aardse sterven en dus van zijn hemelse geboorte!  

 

J.P. Janssen, pr.ass.  
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GAAT U MEE? 

 

‘Gaat u mee?’  

Dat wil ik u vragen.  

Enkele parochianen hebben al aangegeven dat ze mee willen gaan op Bedevaart 

naar Lourdes. Misschien heeft u ook wel interesse om met ons mee te gaan.  

De bedevaart wordt gehouden van 8 – 13 mei 2022. We reizen samen met de 

Limburgse Bedevaart en het Huis voor de Pelgrim in Maastricht verzorgt onze 

reis. De mogelijkheid bestaat om met het vliegtuig te reizen, maar ook is een 

busreis mogelijk. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maastricht Aachen Airport.  

Wilt u meer informatie dan kunt u dat even laten weten aan pastoor J. P. Janssen, telefoon 

4331200. Er is ook een brochure beschikbaar waarin alle informatie te vinden is. 

Voor degenen die belangstelling hebben wordt een informatiebijeenkomst gehouden, als de 

omstandigheden dat toelaten. Laat daarom even weten als u belangstelling voor deze bedevaart 

hebt.  

Fijn als u mee wil gaan om samen Maria in de Grot van Lourdes te bezoeken.  

 

 

SPECIALE DAGEN IN FEBRUARI… 

 

Aan het begin van de maand februari staan twee kerkelijke feestdagen op de 

kalender die verband houden met elkaar.  

Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, gedenken we dat Jezus, als 

eerstgeborene werd opgedragen aan God in de tempel in Jeruzalem. In de 

Joodse traditie werd het kind als het ware “ vrij gekocht”. Uit dankbaarheid 

werd dan een offer gebracht. Door de rijke mensen werd een schaap geofferd, 

voor de arme was een koppel tortels of jonge duiven voldoende. Daarnaast was 

het nodig voor de moeder van de boreling om een zuiveringsoffer te brengen.  

In de katholieke traditie wordt het feest voorafgegaan door een zegening van kaarsen en een 

processie met deze gezegende kaarsen. Deze processie staat als symbool voor de opgang van 

Maria en Joseph met hun eerstgeborene, – Jezus – ,  naar de Tempel van God. 

In de tempel ontmoeten zij de grijsaard Simeon, die een profetie uitspreekt over het Kind en over 

Maria, de moeder van het kind. Die profetie  vinden we terug in het Lukas - evangelie en die tekst 

klinkt die dag ook in de H. Mis.  

De gewijde kaarsen worden gebruikt op 3 februari, de feestdag van de 

Heilige Blasius. Deze heilige wordt aangeroepen als beschermheilige 

tegen keelziekten en ander kwaad.  

De priester zegent degenen, die de Blasiuszegen willen ontvangen door de 

gekruiste kaarsen rond de hals van degene, die gezegend wil worden te 

houden en de tekst klinkt: “Moge op voorspraak van de Heilige Blasius, God U behoeden voor 

keelziekten en alle ander kwaad. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”  

De heilige Blasius dankt zijn taak als beschermheilige aan de overlevering, die vertelt dat hij door 

in te grijpen een kind heeft gered van de verstikkingsdood. Het kind had zich verslikt in een 

visgraat en door het verwijderen van deze visgraat door Blasius werd het leven van het kind 

gered.  

Op woensdagmorgen 2 februari is om 9.00 uur de viering van Maria Lichtmis in de Sint 

Martinuskerk van Oud – Stein. In alle parochies wordt in het weekend na de H. Mis de 

Blasiuszegen gegeven.  

J.P.Janssen, pr.ass.  
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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 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: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 
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MISINTENTIES  

  

ZONDAG 9 JANUARI:  

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

11.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Voor een Bijzondere Intentie. 

 

DINSDAG 11 JANUARI: 

9.00 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 14 JANUARI:  

09.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas.  

 

ZONDAG 16 JANUARI:  

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

zwd Hilda Vaassen-Hendrix, 

herinneringsdienst Maan Vaassen, voor 

Martha en Lei Claessens-Hendrix; 

 

11.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd.Ouders Meersman-Muris en t.i.v. 

zoon Piet en dochter Mia. 

 

DINSDAG 18 JANUARI:  

9.00 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 21 JANUARI:  

09.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

  

ZONDAG 23 JANUARI: 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

Zwd Henri Verhaeg 

 

11.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd. Christien Suntinger-Janssen. 

Jrd. No Janssen. 

Mieke Michiels-Hendrikx echtgenote 

vanTjeu Michiels. 

 

DINSDAG 25 JANUARI:  

9.00 uur H. Martinuskerk Urmond 

VRIJDAG 28 JANUARI:  

09.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 30 JANUARI: 

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Jan Coolen en overleden familie; 

Jrd Jo Swillens-Meuwissen en ter intentie 

van zoon Jos; 

Ouders Janssen-Bohnen en overleden 

familieleden. 

 

11.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

1ste Jrd. Lenie Horssels- van Mulken. 

Jrd. Pastoor Bosch (Stichting) 

Ouders Harie Scheeren en Ida van 

Mulken.(Stichting) 

Loek Habets en t.i.v. overleden familieleden 

Habets-Verhagen. 

 

DINSDAG 1 FEBRUARI: 

9.00 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 4 FEBRUARI:  

09.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas.  

Ter Intentie H Wijnands-Van Mulken. 

   

  

ZONDAG 6 FEBRUARI:  

09.30 uur H. Martinuskerk Urmond 

 

11.00 uur H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
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Actie Kerkbalans 2022 is van start!  

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 

De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden in ons dorp. De parochie 

is er om samen met u lief en leed te beleven. Bij doopsels, eerste 

communies of huwelijken staat de kerk open, maar evengoed bij de 

uitvaart van een dierbare. Vanuit ons parochiecluster zijn we op veel 

meer plekken aanwezig om catechese te geven, mensen die het 

moeilijk hebben een hart onder de riem te steken of om gewoon aanwezig te zijn bij activiteiten 

als onderdeel van de gemeenschap. 

De parochie doet dit al vele jaren en hoopt dit ook nog heel lang vol te kunnen houden, maar 

daarbij is wel uw steun nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan de parochie haar belangrijke rol 

in de gemeenschap niet blijven vervullen.  

Een aantal maanden geleden heeft het clusterbestuur aan alle parochianen van de parochie H. 

Michaël in Berg aan de Maas een brief huis-aan-huis bezorgd. Het bestuur heeft de financiële 

situatie van de parochie uiteengezet. Menig parochiaan heeft er gehoor aangegeven. Daarom 

willen we via deze weg alle mensen bedanken, maar ook een woord van dank aan de mensen die 

jaarlijks hun kerkbijdrage aan de parochie van Berg aan de Maas en Urmond overmaken. We 

hopen dat we dit jaar ook op uw steun mogen rekenen. 

 

Het clusterbestuur 

 

CORONAMAATREGELEN en AANGEPASTE MISTIJDEN 

 

1. Aanmeldingsplicht voor het bijwonen van de H. Missen: 

 

Urmond: via email of telefoon tijdens kantooruren vd parochie 046-4331674 of email: 

h.martinusstein@kpnmail.nl 

Berg aan de Maas: via Margriet Simons-Deuss, Achter de Hegge 10, Berg aan de Maas, tel:046-

4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com 

 

2. Het nieuwe weekrooster ziet er derhalve als volgt uit:  

- Dinsdag om 09.00 uur in H. Martinuskerk Urmond 

- Vrijdag  om  09.00 uur H. Mis in de St. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

- Zondag om 9.30 uur H. Mis in de H. Martinuskerk Urmond 

- Zondag om 11.00 uur in de St. Michaëlkerk Berg aan de Maas 

 

We hanteren dit nieuwe rooster tot nadere berichtgeving. 

 

Wat vieren we deze maand? 

Een hoogfeest, een gedenkdag voor een heilige of een dag om te vasten. In de liturgie van de 

katholieke kerk is elke dag wat te vieren. Sommige feesten hebben een duidelijke relatie met onze 

eigen regio. Wat vieren we deze maand in Limburg? 
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5 januari: Sint-Gerlachus  

Deze datum is van oudsher de feestdag van Gerlachus, de kluizenaar van Houthem. 

Hij leefde in de 12e eeuw in een holle Eik. Zijn graf in de voormalige kloosterkapel, 

nu parochiekerk in Houthem, groeide uit tot een heus bedevaartoord. 

 

 

 5 januari: Pater Karel van Sint Andries 

De tweede Limburgse heilige die we vandaag mogen vieren is pater Karel Houben 

uit Munstergeleen. Hij leefde in de 19e eeuw, trad in bij de paters passionisten en 

werd uitgezonden naar Ierland. Daar stond hij bekend als de ‘pater met de zegenende 

handen’. Pater Karel ligt in Dublin begraven, maar ook zijn geboortehuis in 

Munstergeleen werd een bedevaartoord 

 

 15 januari: Arnold Janssen 

“Deze man is gek of heilig,” moet bisschop Paredis ooit hem hebben gezegd. De 

Duitse priester Arnold Janssen uit Goch vluchtte eind 19e eeuw naar Nederland om 

in Steyl zijn ideaal vorm te geven: hij stichtte maar liefst drie missiecongregaties, die 

tot op de dag vandaag in Steyl hun moederhuizen hebben: de missionarissen van 

Steyl (S.V.D.), de zusters dienaressen van de Heilige Geest (blauwe zusters) en de 

dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (roze zusters). De heilige 

Arnold Janssen overleed in 1909. Hij ligt in het Missiehuis in Steyl begraven. 
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