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15 AUGUSTUS: FEEST VAN MARIA TEN HEMELOPNEMING. 

Op woensdag 15 augustus vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming. Een 
dag, die we uit vroegere jaren kennen als een ‘vrije dag’. Ofschoon we deze vrije 
dag hebben moeten inleveren, wil dat niet zeggen dat we aan het feest geen aan-
dacht hoeven te schenken. Maria neemt zo’n belangrijke plaats in het leven van de 
Kerk in dat we haar bijzonder mogen gedenken door aandacht aan haar manier van 
leven te besteden en door mét haar en tót haar te bidden. 

Maria, de moeder van Jezus, is geen vrouw die op de voorgrond treedt. Zij stelt 
altijd haar Zoon Jezus op de voorgrond. Om Hem moet het gaan, niet om haar. Dat wordt ook duide-
lijk, wanneer we de Rozenkrans bidden. Voor ieder tientje wordt een van de geheimen van ons ge-
loof aangegeven. Daarover kunnen we nadenken terwijl we tien keer het Weesgegroet  bidden. Zo 
overwegen we de belangrijke momenten in het leven van Jezus. De Heilige Paus Johannes-Paulus II 
zegt daarover:  

‘De rozenkrans is mijn lievelingsgebed. Het is een heerlijk gebed, heerlijk in zijn eenvoud en zijn 
diepte. Tegen de achtergrond van het Weesgegroet trekken voor het geestesoog werkelijk de belang-
rijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus voorbij. Tegelijk kan ons hart in de opeenvolging van 
deze geheimen van de rozenkrans alle gebeurtenissen opnemen die het leven van het individu, het 
gezin, de natie, de kerk en de mensheid uitmaken.’ 

Een tweede manier van bidden mét en tót Maria is bijbels. We kiezen dan de woorden van Maria’s 
lofzang: het Magnificat. U vindt de tekst in het Lucasevangelie: Lucas 1, 46-55. In deze lofzang 
geeft Maria aan hoeveel goeds ze uit Gods hand ontvangen heeft. En zij vertelt hoezeer God oog 
heeft voor de kleinheid van de mens, hoe hoog God de geringe acht. De machtige staat niet in aan-
zien bij God. Dat heeft Maria zelf ervaren omdat zij, de eenvoudige uit Nazareth,  uitgekozen wordt 
om moeder van Jezus, Gods Zoon, te worden. Maria nodigt ons in haar lofzang uit zelf na te denken, 
hoeveel goeds wij uit Gods hand mogen ontvangen. 

Een derde meer meditatieve manier van bidden mét en tót Maria is nog eenvoudig voor degene die 
gewend is te mediteren. In een ruimte waar je een tijd ongestoord kunt zijn, noem dan (zonder ge-
luid) bij elke uitademing de naam ‘Maria’. Beëindig de meditatie door het bidden van een Onze   
Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader. 

Geen enkele methode van bidden is alleen zaligmakend. Wanneer je je richt tot de hemelse Moeder 
wees er dan zeker van, dat zij als geen ander de kunst verstaat om ons te helpen groeien naar onze 
ware innerlijkheid: kind van God te zijn.                                                                   

J.P. Janssen, ass.         

Jaargang 11 nr. 161 van   
4 augustus t/m 2 september 

  2018 
 

Kopij voor Kerkblad nr. 162 van  
1 september tot en met 30 september 

Inleveren  vóór 21 augustus 2018. 

        Website parochies: www.rkkerkenstein.nl 
        Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN PAROCHIEKANTOOR  HALSTRAAT STEIN 

Het kerkbestuur heeft besloten om de openingstijden van het parochiekantoor aan de 
Halstraat te Stein per 1 september als volgt te wijzigen:  

Maandag 09.00-11.00;     Woensdag 09.00-11.00;    Vrijdag 09.00-11.00 uur 

Het kantoor is dan ook telefonisch bereikbaar op nr. 046-4331674. 
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ZATERDAG  4 AUGUSTUS 

H. Pastoor van Ars 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Gerrit Roelofs (st);  
Willem Claessen. 
 

ZONDAG 5 AUGUSTUS 

18de zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Levenden en overledenen familie Hanraets. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Thei Eummelen en Sophia Wijnen; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (St);  
Maan Stijnen en tevens voor Lies Stijnen-
Goossens;  
Jan en Mia Daemen; 
Overleden ouders Bok-Sips. 
 

MAANDAG 6 AUGUSTUS 

Gedaanteverandering van de Heer 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor vrede in de wereld. 
 

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 

H. Dominicus 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Andrees Vogelers (St). 
 

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 

H. Clara 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Jrd. Pie Lochs en Betje Schepers; 
Willem Claessen. 

ZONDAG 12 AUGUSTUS 

19de zondag door het jaar 
08.20 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst Theo Hubens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Pie Janssen en Til Meijers. 
 

MAANDAG 13 AUGUSTUS 

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor roepingen tot het Godgewijde leven. 
 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 

Maria Tenhemelopneming;  
tevens Kroetswusjzegening 
19.00 uur: H. Mis Kapel Maria  
in de Nood 
Fam. Marchal-Claassen en kinderen en  
Liz Wolffs. 
 

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Fam. Schoutrop-Janssen(St); 
Jeanne en Sjeng Martens-Lotz en overl. 
fam. Gelissen-Sommer en Simons-
Heijmann;  
Maria Salden-Custers, Klêus en Greet  
Salden-Coumans en overleden fam.;  
Frans Ostendorf; Willem Claessen. 
 

ZONDAG 19 AUGUSTUS 

20ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Huub Janssen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

 

 

 

Tel. 046 - 4268000 
www.brasseriesteinerbos.nl 
horeca@steinerbos.nl 

 
Brasserie Steinerbos 
 
Lunch en Diner 
 
Feesten en Partijen 
 
Koffietafels 
 
Of genieten van koffie met 
gebak en High Tea 
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MISINTENTIES MISINTENTIES 

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 

15.30 uur: H. Martinuskerk 
Huwelijk Nicky Erdkamp en  
Francis Pallada. 
 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Gerrit Roelofs (St). 
 

ZONDAG 2 SEPTEMBER 

22ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Pepels. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Mia Goossen-Vranken; 
Jrd. Lien Peters-van Rossum; 
Sjeng Claassen vanwege verjaardag en  
tevens voor Truus Wouters (St);  
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (St); Overleden ouders Smackers-
Breuls en zoon Harrie;  
Agnes en Wim Janssen - Op den Camp uit 
dankbaarheid voor hun 50 jaar huwelijk.  

ZONDAG 19 AUGUSTUS 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Thé Vaassen;  Margaretha Wouters 
vanwege verjaardag en tevens voor  
Martinus Hermanus Wouters (St);  
Lies Smeets-Houben vanwege verjaardag. 
 

MAANDAG 20 AUGUSTUS 

H. Bernardus 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor hen die zieken verzorgen. 
 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. ouders Huntjens-Pepels. 
 

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

- Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Huub Lemmens en overl. fam. (St); 
Jrd. zoontje Harrie en Mia Heijnen-Lamine 
en Pie Heijnen;  
Ida Verdonschot-Van Mulken;  
Ouders Van Poppel; Willem Claessen. 
 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 

21ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst Annie Meuleberg- Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Ceciliakoor 

Jrd. Antje Gorissen en overl. familie (St); 
Jrd. Philip Cleuskens en Helena Lenssen; 
Jan Vrijman vanwege verjaardag. 
 

MAANDAG 27 AUGUSTUS 

H. Monica 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

Voor de intenties van alle zieke mede- 
parochianen. 
 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Zeswekendienst Truda Dahlmans-Tummers. 

SENSOOR: de landelijke luisterlijn, biedt men-
sen dag en nacht een luisterend oor in een gelijk-
waardig gesprek. Echt luisteren naar elkaar, met 
aandacht en zonder oordeel, zou vanzelfspre-
kend moeten zijn in onze samenleving.  
.Voor informatie:www.sensoor.nl  en/of vra-
gen: Sensoor, de landelijke luisterlijn.  
Janine Dassen: E-mail  j.dassen@sensoor.nl; 
Telefoonnummer  045 - 5719166. 
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IN MEMORIAM 
 

We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

Truda Tummers, 87 jaar, echtgenote van Gerardus Dahlmans, Heerstraat C. 
 

Wim Claassen, 87 jaar, echtgenoot van Annie Pepels, Smeetsstraat  

Moge zij rusten in vrede. Amen 

Wij feliciteren  
onze dopelingen en hun ouders: 

 

ALETTE Blanksma, dochter van Jorn Blanksma en Jessie Blanksma-Steps 

SEM Asselmans, zoon van Pascal Asselmans en Josje Jacobse 

LUCAS Bruijnzeels, zoon van Erik Bruijnzeels en Michelle Bruijnzeels-Lochs 

CAS Kösters, zoon van Nico Kösters en Claire Beunen 

LUUK Smeets, zoon van Kenny Smeets en Chantal Smeets-Janssen 

JAKE Lemmens, zoon van Danielle Lemmens 

DANIELLE Lemmens, dochter van Nick Lemmens en Caroline Jeurissen 

Opdat ze mogen leven als gelukkige Christenen 

 

 

Melanie van de Wal 
Heerstraat Centrum 143 
6171 HV Stein 

06 4678 8000 
info@beautyfeetplus.nl 
www.beautyfeetplus.nl 

MEDISCH PEDICURE 

ZOMERWEEKEND VOOR JONGEREN 

In het weekend van 21 t/m 23 september wordt speciaal voor jeugd en jongeren (18-30 jaar) een zo-
merweekend georganiseerd in Epen. Dit weekend wordt georganiseerd door het  
Jongerenplatform van het Bisdom. Locatie: het Zinkviooltje te Epen.  
Aanmelden vóór 7 september a.s. via 
• Veroniek Christ Stafmedewerker Jeugd en Jongeren: v.christ@bisdom-roermond.nl 
• Jongerenplatform Bisdom Roermond: info@jong-bisdomroermond.nl, tel. 06 - 10 98 52 17  

Wij feliciteren  

Nicky Erdkamp en Francis Pallada met hun voorgenomen huwelijk  

 
Agnes en Wim Janssen - Op den Camp uit dankbaarheid voor hun 50 jaar huwelijk  

 

Wij wensen hun veel voorspoed en geluk! 
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KERKDEUR-COLLECTE Missie-Verkeers-Middelen-Actie: MIVA. 

Voor het laatste weekend van de maand augustus staat op de collecterooster 
altijd de MIVA-collecte vermeld. Ook dit jaar weer willen we in onze paro-
chies op 25 en 26 augustus deze collecte houden bij het verlaten van de kerk.  
De MIVA zorgt voor onze missionarissen en andere werkers in missie voor goed vervoer. Voor de 
één kan dat een boot zijn, voor een ander een jeep, voor een derde wellicht een motor, aangepast aan 
de concrete vervoersnoden. Wanneer wij zelf te maken krijgen met vertragingen van treinen of dat 
de bus een aantal maanden niet de vertrouwde route rijdt, dan voel je dat als een zaak, die je doen en 
laten beïnvloedt. Je kunt dan niet meer gaan en staan waar je wilt en wanneer je wilt. Dat is erg ver-
velend. Awanda, een medewerker van het Silobela-ziekenhuis in Zimbabwe, zegt: “Vervoer is echt 
ons grootste probleem. Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste 
bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 à 10 bezoeken per 
dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”  Onze bijdrage 
helpt Tawanda en anderen om hun heilzame werk te doen.  
Daarom van harte uitgenodigd door een milde gift af te staan voor het vervoer van Tawanda.  

VRIJWILLIGERSDAG 
Op 10 juni j.l. werd voor de vrijwilligers van Nieuwdorp, Stein en  
Kerensheide een gezellige bijeenkomst in de pastorietuin georganiseerd 
als dank voor de geleverde inzet gedurende het afgelopen jaar voor de 
parochies.  
De kerkbestuursleden verzorgden spijs (spek en ei) en serveerden di-
verse dranken. Omdat het weer ook meewerkte, was het weer een ge-
slaagde vrijwilligersdag. Het duo Fraaj (zie foto, waarop te zien is  va-
der Frans en dochter Jacqueline Gommers) zorgde voor de muzikale 
omlijsting van de middag en bevorderde hiermee de gezelligheid. 

HERBESTEMMING ST. JOZEFKERK 
Het zal u niet zijn ontgaan dat onderzoek is gedaan naar de herbestemming van dit mooie 
kerkgebouw, ontworpen door architect Boosten. Momenteel is een Stichting Wijkcentrum 
Kerensheide actief, die onderzoek doet naar een multifunctionele invulling van het gebouw. 
Daartoe behoort een ontmoetingsruimte voor ouderen in de wijk, die tevens dienst zal doen 
als voorziening van zorg en dienstverlening. Dit zal ouderen in staat te stellen langer in de 
wijk te blijven wonen. Tevens worden er een kleinschalige woongemeenschap met aanvullende 
voorzieningen voor ouderen in gerealiseerd. Op deze manier zal een mooie bestemming voor het 
markante gebouw worden gerealiseerd. De resultaten van het onderzoek en verdere stappen worden 
gecommuniceerd met de wijkbewoners. 
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JAARVERSLAG MISSIO 2017 
Ook dit jaar heeft Missio, - de Nederlandse tak van de Pauselijke Missiewerken-, 
een jaarverslag gemaakt van hun activiteiten. Zij legt daarmee verantwoording af 
van de besteding van de gelden die in 2017 zijn binnengekomen. Daar was onze 
Kerkdeurcollecte op Wereldmissiedag ook een deel van. De opbrengst van die 
collecte in heel Nederland bedroeg € 174.313,-. Daarnaast kwamen er bedragen binnen als donatie en 
uit nalatenschappen. In totaal bedroegen de inkomsten € 841.827,-. Heel bewust worden de kosten 
van het kantoor en andere uitgaven van Missio laag gehouden. Daardoor is het mogelijk dat 95%van 
de opbrengst naar de doelen van Missio kan worden overgemaakt.  
In 2017 werd bijgedragen aan de ondersteuning van seminaries en opleidingen van zusters in India, 
Indonesië, Sri Lanka, Rwanda, Zambia, Kameroen en Burkina Faso. Verder werd er subsidie ver-
strekt aan bisdommen in Mali, Centraal Afrikaanse Republiek en de Filippijnen, onder meer voor het 
bouwen van kerken, kapellen en parochiecentra. Ook werden door Missio in dit werkjaar in Nigeria, 
Zambia, de Filippijnen en Mali projecten ondersteund ten behoeve van kinderen. 

NIEUW KAZUIFEL 
Tijdens zijn bezoek aan het bedevaartsoord Fatima in Portugal vond pastoor  
Schwillens op een kazuifel met de beeltenis van O.L. Vrouw van Fatima.  
Het kerkbestuur was, in overleg met de Kapelwerkgroep, al geruime tijd op zoek 
naar een geschikt kazuifel, speciaal te gebruiken voor de vieringen in de Kapel  
Maria in de Nood. Welnu het is gelukt, het kazuifel is gekocht en zal  op zondag 
12 augustus a.s. tijdens de H. Mis van 11.00 uur worden gezegend, waarna het op 
woensdag 15 augustus om 19.00 uur tijdens de kroetswusj-zegening voor de eer-
ste keer zal worden gebruikt in de Kapel Maria in de Nood. Verheugd was het 
kerkbestuur toen in de brievenbus een enveloppe met inhoud werd gevonden be-
stemd voor de aanschaf van dit mooie, doch best wel dure kazuifel. De anonieme 
gever wordt langs deze weg hartelijk bedankt voor de gulle bijdrage. 

BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT. Op dit moment zijn er vele vrijwilligers werkzaam voor 
de parochie. Het kerkbestuur is daar heel erg dankbaar voor. Maar ook onder het vrijwilli-
gerskorps slaat de vergrijzing toe en wordt het aantal steeds minder. Er moet steeds meer 
een beroep worden gedaan op dezelfde mensen. Zoekt u een gezellig tijdverdrijf, eventueel 
samen met anderen? Dan is dit misschien iets voor u! Voor allerlei kleine kluswerkzaam-
heden (bijvoorbeeld geringe reparaties, tuinonderhoud rondom de kerk) is het kerkbestuur 
op zoek naar enthousiaste en handige vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich melden 
op het parochiekantoor, telefonisch 046-4331674 of per email: h.martinusstein@kpnmail.nl. 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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ACTIVITEITEN:  
 

KROETWUSJ 
 

Op zondag 12 augustus  
wordt van 14.00-16.00 uur in  
samenwerking met de Bèsjen 
van Stein, de Kroetwusj gemaakt bij IVN 
Stein, Steinerbos 2a.   

 

Woensdag 15 augustus  
Maria Hemelvaart  
 

19.00 uur H. Mis in de Kapel 
van Maria in de Nood,  
Kapelbergweg.  
 

Tevens: 
 

KROETWUSJZEGENING 

KERKDIENST OP LOS-RADIO:  
 

ZONDAGMORGEN 08.00 uur  
 

Herhaling maandag 09.00 uur 

 

PASTORAAL TEAM 
 

Pastoor R. Schwillens, 046-4331328 
(in geval van nood 06-10901080) 
Assistent: Pastoor J.P. Janssen, 046 - 4331200 
 

Website cluster Stein-Urmond-Berg:  
www.rkkerkenstein.nl  
 

PAROCHIES: 
St. Martinuskerk:   
Wilhelminaplein 1, 6171 EN  Stein 
Parochiekantoor:  
De Halstraat 36  6171 HK Stein 
Telefoon tijdens openingsuren: 046-4331674 
Openingsuren maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 09.00-11.00 uur.  
Email parochie: h.martinusstein@kpnmail.nl 
Rabobank NL81 RABO 0149 2011 84 
  

St. Jozefkerk:   
Sanderboutlaan 10a, 6171 BA  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein. 
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Telefoon: 046 - 4331328 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66: 
vrijdag van 09.30-12.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Math Penris 
 

Nederhof 27 
6171 HA te Stein 

DIRGELENFEEST ZONDAG 26 AUGUSTUS  
 

Deze muzikale middag wordt georganiseerd 
door de Dirgelländer Muzikanten in de zaal 
van Brasserie Merode, Merodestraat,   
Nieuwdorp.   
Er treden 4 kapellen op waaronder ook de  

Dirgelländer  
Muzikanten.  
Aanvang:  
13.00 uur  
Gratis entree. 

26-08-2018 

Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is 
bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar 
dan ook en met groot gemak. Mahatma Gandhi 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


