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VAKANTIE… VRIJ ZIJN VAN  EN VRIJ ZIJN VOOR. 

 

Sommigen onder ons hebben het de afgelopen dagen misschien wel 

benauwd gekregen. Niet vanwege de warmte, die bij zomerse dagen 

hoort, maar vanwege het feit dat een geplande vakantiereis niet door kan 

gaan. Stel het je voor: je hebt gespaard, lang gedubd, gewikt en 

gewogen en eindelijk een reis geboekt naar een zonnige plek om 

vakantie te houden. Wanneer dan het bericht komt dat je vlucht 

misschien gecanceld wordt, dan komt dat hard aan.  

Het nodigt uit om eens na te denken over “vakantie’. Dat woord stamt af 

van het Latijnse werkwoord “ vacare. ” en  betekent : “ vrij zijn, leeg zijn.” 

Voor ons is het niet alleen zo dat wij vakantie beschouwen als vrij zijn van je werk of van school, 

maar ook dat we er op uit gaan om van die vrijheid te genieten. Als dan je vakantievlucht 

geschrapt wordt, is dat erg zuur. En misschien wel moeilijk om te aanvaarden. 

Een wat optimistischer insteek lijkt me ook een mogelijkheid om er naar te kijken.                          

Of om een gevleugeld woord van Johan Cruyf te gebruiken: “ Elk nadeel heb z’n voordeel.” 

Als je ergens vrij van bent, ben je ook vrij voor iets ! 

Uit ervaring weet ik dat veel ouderen en alleenstaanden deze vakantietijd niet echt fijn vinden. 

Het gewone patroon wordt doorbroken en dat is niet altijd even leuk. Omdat mensen met vakantie 

weg van huis gaan, wordt het bezoek en contact voor hen minder. Vaak genoeg verzuchten 

ouderen aan het einde van de vakantietijd: “Blij dat het weer achter de rug is en dat het gewone 

leven weer op gang komt. ” 

Misschien is het daarom nog niet zo gek,  om, – als je vakantiereis niet doorgaat – , tijd vrij te 

maken voor een bezoekje aan iemand, die al lang op je lijstje staat om op te zoeken, maar waar 

het nog niet van gekomen is. 

In alle drukte van het gewone leven ontbreekt het soms aan de mogelijkheid om een alleenstaande 

of oudere te bezoeken. Te druk. Geen tijd. 

Daarom wil ik U de volgende suggestie meegeven ter overweging: “Als je vrij bent van de 

geplande vakantiereis, ben je misschien vrij voor het bezoek aan iemand die er naar uitkijkt.” 

Wie weet krijg je voldoening als beloning ervoor ! 

 

J.P.Janssen, pr.ass. 

 

Communiedatum 2023  

Op zondag 28 mei 2023 kunnen de kinderen van groep 4 en 5 van OBS de Maaskei in de St. 

Martinuskerk te Urmond hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Een brief zullen ze t.z.t. 

ontvangen.  

Parochieblad voor de parochies 

H. Michael Berg aan de Maas 

HH. Martinus en Antonius Urmond 

 

Zaterdag 2 juli  t/m 7 augustus 2022 

 

Misintenties en berichten voor vermelding in het 

volgende parochieblad opgeven vóór 26 juli 

 

Website: www.rkkerkenstein.nl 

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl 
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OVER ONZE HEILIGEN (30) HEILIGE TITUS BRANDSMA  27 JULI  

 

Nieuw op de kalender van de Heiligen vinden we dit jaar op 27 juli het feest van de Heilige Titus 

Brandsma, een Nederlandse heilige. Op zondag 15 mei 2022 werd hij tijdens een plechtigheid op 

het Sint Pietersplein in Rome door Paus Franciscus heilig verklaard. Het was een 

indrukwekkende gebeurtenis waarbij ook vele pelgrims uit Nederland aanwezig waren. 

Wie was Titus Brandsma ?  

 
Hij werd geboren in een kleine gemeenschap bij Bolsward in Friesland op 23 februari 1881. Na 

de lagere school gaat hij studeren aan het Sint Antonius van Padua Gymnasium van de paters 

Franciscanen in Megen. Toch wordt hij geen Franciscaan maar treedt in bij de Karmelieten en 

kiest als kloosternaam Titus. Zijn verdere filosofische en theologische studies volgt hij in 

Nederland en promoveert tot doctor in de filosofie in Rome in 1909. Daarna wordt hij benoemd 

tot docent aan het studiehuis van de Karmelieten in Oss en volgt in 1923 zijn benoeming tot 

hoogleraar aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hij krijgt als Rector 

magnificus de leiding van de universiteit in het studiejaar 1932 – 1933. 

Titus Brandsma was geen kamergeleerde. Zijn wetenschappelijke kennis was voor hem de 

stimulans om te delen met de mensen die in de praktijk stonden. Zo werd hij geestelijk adviseur 

van de Nederlandse Rooms Katholieke Journalistenvereniging. In die kringen maakte hij 

duidelijk hoe verwerpelijk  het nazisme was. Hij vroeg de uitgevers van kranten dat ook heel 

duidelijk te maken in hun uitgaven. Een verbod op het plaatsen van NSB-advertenties steunde hij 

van ganser harte. Dat dit bij de bezetters in het verkeerde keelgat schoot laat zich raden. Op 19 

januari 1942 wordt hij gearresteerd door de Duitse bezetters en komt uiteindelijk terecht in het 

concentratiekamp Dachau. Daar overlijdt hij op 26 juli 1942.  

In zijn leven werd hij sterk geïnspireerd door 16e eeuwse Spaanse Karmelietes Theresia van 

Avilla. Haar voorbeeld maakte duidelijk dat je de weg van het gevoel serieus moet nemen, zonder 

het denken los te laten. Hij richtte zich in het leven op God, maar met de blik naar buiten. Zijn 

bidden  leidt hem naar de naaste. Zijn geloof vertaalt zich in moedig spreken. Hij ziet wat er in de 

wereld gebeurt en waarschuwt al vroeg tegen het gevaar van het Nazisme in Duitsland. Hij 

doorziet wat dat regime wil doen: de wereld in een oorlog storten, de waarheid verkrachten, hele 

bevolkingsgroepen onderdrukken.  

Het voorbeeld van Titus Brandsma mag ons inspireren om ook daadwerkelijk voor ons geloof uit 

te komen door er over te spreken, maar ook door het in daden te vertalen.  

 

J.P. Janssen, pr.ass.   



3 

 

 
 

BEDEVAART  KEVELAER 27 SEPTEMBER 2022 

 

Eindelijk kan het dekenaat Susteren de traditie hervatten en gaan ze 

weer - zoals ze elk jaar voor corona deden - op bedevaart naar 

Kevelaer. 

De bedevaart vindt plaats op  dinsdag 27 september a.s. Naast  de 

parochies van het dekenaat Susteren zullen de parochies van Berg a/d 

Maas, Stein en Urmond bij hen aansluiten. Vanaf dit jaar zal er naast 

de opstapplaatsen van Berg a/d Maas en Urmond ook een halteplaats 

in Stein gerealiseerd worden. 

De kosten voor deze bedevaart bedragen €  30 p.p. 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10 september a.s.  Dit kunt u 

doen bij    

Parochie Berg a/d Maas: mevrouw Bouts, Nederheidestraat 4, 

4333201 

Parochie Stein: parochiekantoor, De Halstraat 36, 4331674 

Parochie Urmond: parochiekantoor, De Halstraat 36, 4331674 

Tegelijkertijd kunt u – als u dit wilt – een misintentie voor de 

pelgrimsmis opgeven. Deze kost € 10 

Bij opgave krijgt u van ons een programma van die dag. In het parochieblad van september zullen 

wij u uitgebreider over deze dag informeren. 

Wij hopen dat er weer velen met ons meegaan. 

 

Deken Lauvenberg  

 

 

24 juli: Viering heilig jaar Sint-Jacobus in Roermond 

 

Rond de feestdag van Sint-Jacobus (25 juli) wordt er in Roermond een 

Jacobusweekend gehouden. Zowel op zaterdag 23 als zondag 24 juli zijn 

er diverse activiteiten rond de pelgrimstochten naar Santiago. Hiermee 

wordt het heilig jaar van Sint-Jacobus gevierd. Dat was al voor 2020 en 

2021 voorzien, maar moest vanwege de coronapandemie twee keer 

worden uitgesteld. Op zaterdag 23 juli wordt er een Jacobusschelpenroute 

door Roermond in gebruik genomen. Op zondag 24 juli is er een 

uitgebreid programma op verschillende plekken in de stad met kunst, 

lezingen, muziek, films, een foto-expositie en uiteraard een viering met 

pelgrimszegen in de kathedraal. Er worden honderden belangstellenden uit het hele land en zelfs 

van over de grens verwacht. Iedereen is welkom. 
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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 URMOND EN BERG 

 

ZATERDAG 2 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  Herdenkingsdienst m.m.v.harmonie St 

Joseph; 

Voor de levende en overleden leden en 

bijzonder Roger Strijkers. 

 

ZONDAG 3 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 5 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 8 JULI  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 9 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.Paulina Houben-Wenmakers en Arnold 

Houben.(St) 

Jrd.Elisabeth Wenmakers en Peter 

Engels.(St) 

Jrd. Gerrit Wijnands en t.i.v. 

Ouders Wijnands-Bovens en ouders Janssen-

Knoors. 

Jrd.Anna Mevis-Ritzen. 

Jrd.Ouders Gijs van Breemen en Cora 

Govers. 

ZONDAG 10 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1ste jrd Elly de Bruin-Janssen en tevens 

jaardienst voor Nic de Bruin. 
 

DINSDAG 12 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 15 JULI 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 
 

ZATERDAG 16 JULI  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

2de Collecte voor onderhoud kerk. 
 

ZONDAG 17 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 19 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 22 JULI  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 23 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
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ZONDAG 24 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Tiny Demand-Janssen en overleden 

familieleden. 
 

DINSDAG 26 JULI 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en overleden familieleden. 
 

VRIJDAG 29 JULI 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 30 JULI 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Voor een bijzondere intentie. 
 

ZONDAG 31 JULI 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Janssen en overleden familieleden. 
 

DINSDAG 2 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

1ste jrd. Lia Strijkers-Horssels en t.i.v. 

Sjang Strijkers. 

H.Wijnands-Van Mulken. 

   

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd. Elisabeth (Setje) Corten en t.i.v. de 

echtgenoten 

Herman Deuss en Cor Stuy en zoon Leo 

Deuss. 
 

ZONDAG 7 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Jo Hendrix; 

Jrd Paul Bons

 

 

CONCLUSIES VAN ONS BISDOM VOOR DE BISSCHOPPENSYNODE 

  

Daags voor Pinksteren werden de conclusies gepubliceerd, die door ons 

Bisdom getrokken werden uit de veelheid van bijdragen, die de parochies leverden in het kader 

van de voorbereiding op de Bisschoppensynode 2023. Ook vanuit onze parochie werd daar een 

bijdrage aangeleverd. 

Paus Franciscus heeft drie thema’s meegegeven aan de komende synode: 

Gemeenschap, Participatie en Zending. 

In de bijdrage van onze Limburgse parochies kwamen die thema’s terug en gaven het volgende 

beeld wat wij als Kerk moeten kunnen worden: 

* Wees authentiek, bezield en aansprekend in het vieren, spreken, verkondigen en voorleven van 

het   geloof 

* Zorg voor plekken van stilte, bezinning, gebed, waar ook vorming en begeleiding is. 

 

   Gemeenschap: 

* Schep plaatsen van ontmoeting en bemoediging. 

* Heb een open houding, wees uitnodigend en vriendelijk, sluit niemand uit en biedt 

een  luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft. 

* Zie naar mensen om en bevorder saamhorigheid. 

* Wees een gemeenschap van gemeenschappen. 

 

   Participatie: 

* Geef zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid, maar overvraag ze  niet. 

* Biedt spirituele, theologische en pastorale vorming aan. 
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   Zending: 

* Treed naar buiten, zoek aansluiting bij wat er in de maatschappij leeft, laat je zien en laat je 

horen, ook in de media. 

* Wees helder in je boodschap. 

 
Hulpbisschop Everard de Jong zegt hierover: “Ik denk dat de gelovigen in Limburg een 

duidelijke boodschap hebben afgegeven. Mensen willen een open Kerk, waar iedereen welkom is 

en niemand wordt uitgesloten en waar op een aansprekende manier het geloof wordt verkondigd 

en gevierd. 

Tegelijkertijd zijn er links en rechts ook zorgen te horen over hoe volgende generaties met het 

geloof zullen omgaan. Die zorgen delen we.” 

Het gesprek over de synode gaat nu verder in de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Aan 

het einde van dit jaar vinden dan de gesprekken per werelddeel plaats. 

Uiteindelijk komt alles ter sprake op de Bisschoppensynode in oktober 2023. 

 

J.P.Janssen, pr.ass. 
 

 
 

450 jaar ‘Martelaren van Roermond’ 

  

Met een mooie televisieserie en exposities in het hele land wordt dit jaar de 450e verjaardag van 

de ‘Geboorte van Nederland’ gevierd. In 1572 begon onder leiding van Willem van Oranje de 

opstand tegen Spanje. Die opstand wordt doorgaans gepresenteerd als een heldenverhaal. Maar er 

was ook een andere kant: als gevolg van diezelfde opstand is het dit jaar óók 450 jaar geleden dat 
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de bekende Martelaren van Gorcum werden vermoord en de veel minder bekende ‘Martelaren 

van Roermond’. Ook die gebeurtenissen worden dit jaar herdacht. 

  

Op 23 juli 1572 werden in de Caroluskapel in Roermond de 

daar wonende kartuizer monniken plus de secretaris van de 

toenmalige bisschop op gruwelijke wijze door de geuzen 

vermoord. Op een schilderij dat later van die 

gebeurtenissen werd gemaakt, spuit het bloed tot aan het 

plafond. In het voormalige klooster bij die kapel zijn 

tegenwoordig de kantoren van het bisdom Roermond 

gevestigd. 

  

Om de twee kanten van hetzelfde verhaal te vertellen, 

hebben het stadsarchief Roermond en de 

Christoffelparochie er samen met het bisdom voor gekozen 

om dit jaar twee exposities in de Caroluskapel te 

organiseren. De een vertelt het verhaal van de Geboorte van 

Nederland en de ander het verhaal van de moord op de 

kartuizers. De kapel is de hele zomer van woensdag tot en met zondag geopend van 14.00 uur – 

17.00 uur. Op 23 juli is er in de Caroluskapel een viering om de moord te herdenken. Ook is er 

die dag een symposium over die gruwelijke gebeurtenis in 1572. 

 

 

 
 

 


