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OVERWEGING VAN OUD OP NIEUW...  

 

De laatste dagen hebben we weer tal van jaaroverzichten kunnen 

horen en zien. 

De gebeurtenissen van het jaar 2022 hebben we weer eens mogen 

bekijken.  

En ongetwijfeld waren er gebeurtenissen bij die ons getroffen 

hebben, gebeurtenissen op het wereldtoneel, maar ook gebeurtenissen die zich in onze privé 

omstandigheden hebben afgespeeld.   

We laten ze bijna allemaal nog eens de revue passeren in deze dagen rond de jaarwisseling. 

 

Alle gebeurtenissen van de laatste dagen hebben ook Maria niet onberoerd gelaten.  

De geboorte van haar Zoon, en alles wat zich daaromheen afspeelde:   

De tocht naar Bethlehem om zich te gaan melden op bevel van keizer Augustus;   

Het zoeken naar een plek omdat er voor hen geen plaats was in de herberg;   

de geboorte; de engelen en de verhalen van de herders. 

We lezen in het evangelie dat Maria al die gebeurtenissen en woorden bewaarde in haar hart en ze 

bij zichzelf overwoog. 

 

Wat mogen we verstaan onder dat begrip ‘overwegen’?   

Het gaat er dan om de juiste betekenis van de gebeurtenissen te kunnen overzien.  

Men overweegt zolang men de samenhang nog niet kan bevatten.  

Voor Maria zijn het een aantal dingen, die zij heeft meegemaakt: 

De boodschap van de Engel;  

de ontmoeting met Elisabeth;  

de omstandigheden bij de geboorte van Jezus.  

 

Door dit alles in haar hart te bewaren en te overwegen heeft Maria een verband kunnen leggen en 

is ze tot de juiste betekenis ervan gekomen.  

Zo heeft ze de ware toedracht van Gods wil in haar eigen levensverhaal kunnen begrijpen. 

 

We komen zo ook tot een evenwichtige kijk op Maria. 

Er is een periode geweest, dat Maria beschouwd en vereerd werd als een godin.  

Haar verering ging zelfs zover, dat zij goddelijke gaven leek te hebben, die boven het geloof 

uitstegen. Alsof ze boven de werkelijkheid uitsteeg. 

Een latere periode wordt van haar een beeld geschetst dat zij steeds weer onzeker was, zoekend in 

geloof. 
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De evangelist Lukas reikt ons een evenwichtiger beeld van Maria aan. 

Zij leeft in geloof, maar als een verstandige vrouw overweegt zij de gebeurtenissen in haar leven 

en komt ze tot een doorzicht in het geloof.  

Haar verstand staat haar geloof niet in de weg. Haar verstand helpt haar een lijn te zien die God in 

gedachten heeft met datgene wat in haar leven gebeurt.  

 

Stilstaand bij deze jaarwisseling,  

terugkijkend naar wat voorbij ging en vooruit kijken naar wat we te verwachten hebben, kunnen 

ook wij ons leven beschouwen als een geschenk uit Gods hand.  

Ook in het afgelopen jaar hebben wij weer geschiedenis geschreven in onze band met God.  

Een geschiedenis van aanvaarding of afwijzing, van herbeginnen of bij de pakken neerzitten, een 

geschiedenis van verbondenheid met Hem.  

Misschien hebben we Hem niet altijd zo herkend in ons leven,  

terwijl Hij toch met ons mee gaat ook nu weer op onze levensweg.  

Misschien kan onze overweging van het afgelopen jaar ons tot dankbare mensen maken. 

Dankbaar tegenover God om alles wat er gebeurd is. Die dankbaarheid komt nooit te laat.  

Sterker nog. Die dankbaarheid opent voor ons de toekomst dat God ons nooit in de steek laat. Dat 

mogen we ook voor het komende jaar verwachten. 

 

Een zalig, een gezegend jaar toegewenst.  

 

J.P. Janssen, pr.ass.  

 

 
 

GEBEDSDIENST IN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID 

 

Ieder jaar wordt in januari een Bidweek gehouden voor de Eenheid 

van de Christenen. 

Ieder jaar worden de teksten voor deze diensten gemaakt door 

christenen van over de hele  wereld. Dit jaar werd dat gedaan door 

christenen van verschillende christelijke kerken uit de staat 

Minnesota uit de USA.  

Vóór de covid pandemie was het in onze samenwerkende parochies gebruikelijk dat we in die 

week een gebedsdienst hielden, samen met de Protestantse Gemeente. Bij toerbeurt was dat in 

een van de katholieke kerken van ons parochiecluster en de protestantse kerk in Urmond. 

Die draad pakken we in 2023 weer op. 

Op maandag 16 januari 2023  komen we om 19.00 uur samen in de dagkapel van de kerk van 

Nieuwdorp om met elkaar te bidden voor de eenheid.  

Hiervoor hebben we ook de christenen van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal 

uitgenodigd samen met hun dominee ds. Jolien Leeffers. 

U bent van harte welkom in deze gebedsdienst.  
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Na afloop is er ook de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. 

Zowel gebed als ontmoeting is nodig om de onderlinge verschillen te overbruggen en de eenheid 

te bewerken. 

 

J.P. Janssen, pr.ass.  

 

 

 
 

OVER ONZE HEILIGEN  (36)  SINT ANTONIUS, ABT 17 januari 

 

Links en rechts van het altaar, op de voorste pilaren in de kerk van 

Oud–Stein, staan de beelden van twee ‘pestheiligen’. De heilige 

Rochus en de Heilige Antonius, abt.   

Beelden van heiligen, die werden aangeroepen om te beschermen 

tegen besmettelijke ziekten, zowel onder de mensen als onder het 

vee.  

De heilige Rochus beschreven we al eerder in deze reeks. De 

aandacht gaat nu uit naar Sint Antonius, abt.  

De wieg van de heilige stond in Egypte waar hij in 251 geboren 

werd. Zijn ouders waren niet onbemiddeld, maar stierven toen 

Antonius net 20 geworden was. De hele erfenis, alle bezittingen, 

gaf hij weg aan de armen en trok zich terug in de woestijn om er te 

leven als kluizenaar.  

Zijn voorbeeld vond navolging en in de loop der jaren kwamen er 

verschillende christenen bij hem wonen en zo ontstonden de eerste kloostergemeenschappen in de 

Egyptische woestijn. Je mag daarom zeggen dat Antonius de vader is van het kloosterleven.  

Naast het lezen uit de Bijbel bediende Antonius zich ook van het “Boek van de natuur “om God 

te leren kennen. Geen papieren boek, maar stilstaan bij datgene wat er in de natuur, in de 

schepping, allemaal te vinden en te ontdekken is. Daarin werd voor Antonius de hand van God 

duidelijk in heel de schepping.  Hij zei daarover: ‘Mijn boek is de hele natuur, en ik kan dat boek 

lezen wanneer ik wil.’ 

Op hoge leeftijd, 105 jaar , overleed Antonius. Hij had tevoren bepaald op een geheime plek 

begraven te willen worden om te voorkomen dat men naar zijn graf zou komen om hem te 

vereren. 

Die verering  is er toch gekomen, getuige het beeld in de Sint Martinuskerk van Oud–Stein. Als 

beschermheilige tegen besmettelijke ziekten onder mensen en dieren werd en wordt hij 

aangeroepen. 

Hij wordt vaak afgebeeld met een staf en een varken. Deze staf heeft de vorm van de letter 

Tau  (T.) en deze letter werd het symbool van de Antonieten orde. Deze orde nam de zorg op zich 

voor de zieken, in het bijzonder voor de zieken die aan een besmettelijke ziekte leden: 

melaatsheid en pest. De Antonieten mochten uit dankbaarheid voor de verpleging van de zieken 
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hun varkens vrij rond laten lopen. Deze varkens werden op 17 januari  – de feestdag van Sint 

Antonius – geslacht en het vlees ervan werd verdeeld onder de armen. 

Sint Antonius abt is ook een inspiratiebron voor verschillende kunstenaars geworden zoals Jeroen 

Bosch en Salvador Dali. Zij maakten schilderijen van de bekoringen die Sint Antonius onderging 

in zijn tijd als kluizenaar. In de eenzaamheid van de woestijn moest hij vechten tegen alles wat 

zijn roeping en zijn keuze voor een religieus leven onder druk zette. 

Dat Sint Antonius, abt een gerespecteerde en bekende heilige is, laat zich zien in de vele 

parochiekerken die aan hem toegewijd zijn. Net over de Limburgse grens in Noord Brabant 

draagt zelfs het dorp Sint Anthonis zijn naam. 

 

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 van Padua, 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 
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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 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

  

We gedenken onze dierbare overledenen: 

 

Fien Wagemans-Bongers, weduwe van Harie 

Wagemans, 91 jaar. 
 

Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZATERDAG 7 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 8 JANUARI:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

GEEN H. MIS   
 

DINSDAG 10 JANUARI: 

9.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 13 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 14 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

ZONDAG 15 JANUARI:  

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jan Janssen. 
 

DINSDAG 17 JANUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 20 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZATERDAG 21 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

CARNAVALMIS. 

Christien Suntinger-Janssen.(ST) 

No Janssen.(ST) 

Jrd. Ouders Zef Horssels -Lenie Horssels van 

Mulken. 

Jrd.Ouders Meersmans  Muris en t.i.v. 

zoon Piet en dochter Mia. 

2de Collecte voor onderhoud kerk. 
 

ZONDAG 22 JANUARI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

DINSDAG 24 JANUARI:  

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 27 JANUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 
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ZATERDAG 28 JANUARI:  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

1ste Jaardienst Math Jütten. 

Zeswekendienst Fien Wagemans-Bongers. 

Jrd.Pastoor Bosch.(ST) 
 

ZONDAG 29 JANUARI: 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd Jo Swillens-Meuwissen en t.i.v. zoon Jos; 

Truus Kitzen-Rutjens.l 
 

DINSDAG 31 JANUARI: 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

VRIJDAG 3 FEBRUARI:  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas.  

H.Wijnands-Van Mulken. 

  

ZATERDAG 4 FEBRUARI: - blasiuszegen 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

 

ZONDAG 5 FEBRUARI:  - blasiuszegen 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 
 

 

 

 

Dankbetuiging 

 

Zoals andere jaren was onze kerk met kerstmis weer mooi versierd. 

We hebben dit te danken aan Ed Ploem die ons ieder jaar de kerstbomen schenkt. 

Ook de groenversiering voor de adventskrans heeft hij ook geschonken. 

 

Ed namens alle parochianen onze hartelijke dank.  
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Televisiemissen voortaan vanuit Roermond-Oost  

  

De televisiemissen vanuit Limburg komen met ingang van dit jaar 

vanuit een nieuwe kerk: de H. Hartkerk in Roermond-Oost. Na 

Tegelen, Venray, Meerssen en Landgraaf werd het tijd om nu een 

keer naar Midden-Limburg te gaan.   

De eerste televisiemis vanuit Roermond staat gepland voor februari. 

Pastoor Carlos Martinez neemt dan het stokje over van pastoor 

Harry Notermans uit Landgraaf-Waubach. De parochie in Roermond-Oost kenmerkt zich door 

gezinsvieringen met een eigen muzikale invulling. 

 Het hele jaar door is er elke zondag om 10.00 uur op NPO2 een eucharistieviering te zien vanuit 

een van de Nederlandse bisdommen. Voorafgaand aan de mis wordt het programma 

Geloofsgesprek uitgezonden. Leo Fijen praat dan met iemand uit het betreffende bisdom over zijn 

of haar geloof. 

 

 

 

 
 

 

Vergeet niet uw kerkbijdrage te betalen 

  

 “Geloven doe je in de kerk,” zeggen mensen wel eens. Maar 

dat is slechts een deel van het verhaal. Als het goed is, heeft 

ons geloof consequenties voor alles wat we doen en voor de 

manier we in het leven staan: thuis, op het werk en – 

inderdaad – ook in de kerk. Omgekeerd is een parochie echt 

niet alleen in het kerkgebouw actief, maar midden in de 

samenleving. Vanuit een gelovige grondhouding worden er 

allerlei activiteiten ondernomen: huisbezoek, 

catecheselessen, hulp aan mensen die in de problemen zitten 

en – inderdaad – ook de dagelijkse of wekelijkse 

kerkdiensten. 
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Al die activiteiten helpen om de Blijde Boodschap uit te dragen. Daarvoor zijn mensen en 

middelen nodig. Een parochie wordt gedragen door de mensen die zich bij die 

geloofsgemeenschap betrokken voelen. In morele zin, maar ook financieel. Om rond te kunnen 

komen, is de parochie volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van parochianen. Als we 

willen dat onze parochiefederatie haar goede werk kan blijven doen, dan is het belangrijk dat we 

daar ook met z’n allen financieel aan bijdragen. 

  

Daarom herinneren we u er aan het begin van het jaar graag aan om uw kerkbijdrage te betalen. 

Dat kan een keer per jaar, per kwartaal of elke maand. Er staat geen vast tarief voor, maar in ons 

bisdom wordt uitgegaan van een minimumbijdrage van één procent van het netto-inkomen. Voor 

de meeste mensen betekent dit enkele tientjes per maand. Iets meer mag natuurlijk ook. We 

hopen dat de kerk u dat waard is. De parochies zijn erkend als Anbi. Dat wil zeggen dat giften 

fiscaal aftrekbaar zijn. Als u een officiële periodieke schenking doet of de parochie opneemt in 

uw testament, heeft dit zelfs nog meer belastingvoordelen. 

  

Geloven doe je binnen én buiten de kerk. Om ons werk voort te kunnen zetten en het geloof door 

te geven aan een volgende generatie hebben we uw financiële steun nodig. Als parochiefederatie 

bouwen wij graag aan de Kerk van de toekomst. Helpt u ons daarbij? Maak uw kerkbijdrage over 

op rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72 

of H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

 

 

 
 


