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TWEE GEDENKDAGEN VOOR MARIA IN SEPTEMBER 

In de maand september zijn er twee dagen die onze  
speciale aandacht voor Maria vragen. Op 8 september 
vieren we Maria  Geboorte - haar verjaardag-  en op 
15 september denken we aan Maria als Onze Lieve 
Vrouw van Smarten. 

Het feest van Maria’s geboorte werd al vroeg in de 
kerkgeschiedenis gevierd. Het feest werd oorspronke-
lijk gevierd als de wijdingsdatum van de Basiliek aan 
haar toegewijd in Jeruzalem. Naderhand verspreidt zich 
deze devotie en de viering van haar verjaardag naar het 
westen. In de Middeleeuwen was het al een van de belangrijkste kerkelijke feestdagen, die 
zelfs een octaaf kende. In 1955 werd dit octaaf afgeschaft, maar de feestdag bleef behouden. 
Een reden om Maria op deze dag te vieren is het feit dat zij de eerst-gelovige is en dat zij 
een voorbeeld kan zijn voor ons. 
Dat voorbeeld spreekt ook in de tweede gedenkdag: Maria, Onze lieve Vrouw van Smarten. 
Daags na de herdenking van de Kruisverheffing staat deze dag op de kerkelijke kalender. 
We staan stil bij het leven van Maria, waaraan het lijden niet voorbij is gegaan. Zij krijgt in 
haar leven de volle maat van het verdriet te verwerken. Elke moeder zal kunnen bevestigen 
dat zij nog liever zelf het lijden draagt dan haar kind te zien lijden. Maria blijft vanaf het al-
lereerste begin dicht bij haar kind, dat Gods kind is. Ze blijft tot het einde toe, tot het aller-
laatste moment en zelfs nog langer… Na de kruisiging en begrafenis gaat zij niet haar eigen 
weg, maar blijft met de volgelingen van Jezus - met ons - verbonden. Een sterke vrouw die 
troost biedt. Troost biedt aan de velen, die een beroep op haar doen en voor wie zij een 
voorbeeld is.                                                                                                    J.P. Janssen, 
ass.   

Lieve Maria, we danken je omdat je bereid was je hele leven te laten ‘beheren’ door je 
Heer, opdat Hij mens als wij kon worden, en alles moest en kon doorstaan, waardoor wij 
gaan. We zijn zo gelukkig, omdat wij door jouw leven mogen zien dat we als kinderen van 
God niet langer vereenzaamd of dor als een woestenij zijn maar de beminde kinderen van 
één Vader. Toon ons hoe God zich ook in ons verheugen kan. Amen.   
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GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN PAROCHIEKANTOOR  HALSTRAAT STEIN 

De nieuwe openingstijden van het parochiekantoor aan de Halstraat te Stein zijn per 
1 september als volgt:  

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

Gerrit Roelofs (st); Willem Claassen. 
 

ZONDAG 2 SEPTEMBER 
22ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Levenden en overledenen familie Pepels. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Mia Goossen-Vranken; 
Jrd. Lien Peters-van Rossum; 
Sjeng Claassen vanwege verjaardag en te-
vens voor Truus Wouters (St); 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (St);  
Voor overleden ouders Smackers-Breuls en 
zoon Harrie; 
Mia en Wim Driessen-Janssen en overlede-
nen van de familie. 
Agnes en Wim Janssen-Op den Camp uit 
dankbaarheid voor hun 50-jarig huwelijk. 
 
 

MAANDAG 3 SEPTEMBER 
H. Gregorius de Grote 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor zegen aan het begin van een nieuw 
schooljaar. 
 

WOENSDAG 5 SEPTEMBER 
Maria Geboorte 
19.00 uur: H. Mis Kapel Maria in de Nood 
Voor alle gelovigen. 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. overleden fam. Winkels;  
Jrd. fam. Quaedvlieg-Pepels;  
Willem Claassen. 
 

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 
23ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Huub Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  -  
Caeciliakoor 
Jrd. overleden fam. Kings-Tholen (St); 
Sjeng Muris vanwege verjaardag en tevens 
voor Nelia Muris-Martens; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters (St); 
Uit dankbaarheid; 
Piet Schmitz en overleden familieleden. 
 

MAANDAG 10 SEPTEMBER 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Welzijn van de parochie. 
 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Mathias Janssen, Anna Vaessen en 
overleden kinderen (St); 
Voor de zieken in de familie. 

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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ZATERDAG 15 SEPTEMBER 
O.l.v. van Smarten 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Kinderkoor 
Frans Peters. 
 

ZONDAG 16 SEPTEMBER 

24ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen- van Mölken. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
1e Jrd. Marieke Vaassen-Ruyl en tevens 
voor Harie Vaassen; 
Overleden ouders Berix-Westhovens en  
Jo Paulissen; 
Overleden leden van KBO Groot Stein. 
 

 
MAANDAG 17 SEPTEMBER   
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor de minder bedeelden in onze parochie. 
 

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Uit dankbaarheid. 
 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenen-
kerk - Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. en verj. Rieky Paulissen-Seijkens;  
T.a.v. Sint Cornelius. 
 

ZONDAG 23 SEPTEMBER 
25ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jrd. Raoul Stijnen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk -  
Caeciliakoor 
Jrd. Willy Vaessen; 
Jrd. Flora van Stijn-Tullemans; 
Hub o/d Camp en Jet Kerkckhoffs vanwege 
verjaardag. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

MAANDAG 24 SEPTEMBER 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Voor de jonge gezinnen. 
 

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle vrijwilligers van de parochie. 
 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Sjeng Salden en Maria Salden-Custers, 
Klêus en Greet Salden-Coumans en overl. 
fam. 
 

ZONDAG 30 SEPTEMBER  
26ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
m.m.v. het Maasland kozakkenkoor 
1e Jrd. Maan Stijnen en tevens voor Lies 
Stijnen-Goossens; 
Jrd. Harie Smeets en tevens voor Philomena 
van Kan (St); 
Jrd. Ida Doek-Goossens (St); 
Jrd. Miep Bocken-Janssen; 
Jrd. Johan Packbier; 
Willem Salden, Sybilla Salden-Pepels en  
Giel Coumans; 
Overleden leden van het Maasland - 
Kozakkenkoor uit Grevenbicht. 
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IN MEMORIAM WIM BROUNS,  echtgenoot van Margriet Smeets 
 

Wim Brouns was directeur van de vroegere woonwagenschool en voormalig lid van 
het kerkbestuur. Wij vinden het gepast om u als eerbetoon aan deze markante per-
soonlijkheid te wijzen op een artikel op de website van de parochie (www.rkkerkenstein.nl). 
Hier is een  interview  geplaatst met zijn vrouw Margriet Brouns-Smeets. Het interview is 
gepubliceerd in de zomeruitgave van de PWN-brief (Pastoraat voor Woonwagenbewoners), 
die regelmatig op het parochiekantoor wordt ontvangen. In deze PWN-uitgave is het thema 
St. Christoffel. In dit interview wordt zijn levenswerk, zijn passie, op een goede manier uit-
gedrukt. Door op de betreffende link te klikken kunt u het interview lezen. 

IN MEMORIAM.  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

Wim Brouns, 72 jaar, echtgenoot van Margriet Smeets, Boomgaardstraat 
Bliechta Dauber, 96 jaar weduwe van Willem Weiss, Beek  

Zef Coumans, 88 jaar, weduwnaar van Henny Coumans, vh Havenstraat 
Bertha Hassink Lamine, 85 jaar, weduwe van Jo Hassink, Bloemenhof Geleen 

Mogen zij rusten in Gods vrede, Amen. 

WIJ FELICITEREN onze dopelingen en hun ouders: 

 

NIYA COUMANS, dochter van Jeffrey Coumans en Michelle Luyten 
 

FINN DRIESSEN, zoon van Richard Driessen en Nancy Driessen-Voncken 
 

NOA BROUNS, dochter van Brian Brouns en Vicky Brouns-van Puyvelde 
 

SIANA BUSING, dochter van Ritchie Busing en Denise Veenstra 
 

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 

 

WIJ FELICITEREN…… 
 

Ed en Margriet Meurs-Demandt met hun 50-jarig huwelijk. 
Bij deze bedanken zij iedereen voor alle ontvangen attenties. 

 

Agnes en Wim Janssen - Op den Camp met hun 50 jaar huwelijk  
 

Wij wensen hun nog veel voorspoed en geluk! 
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HET KERKELIJK JAAR…(7)  de Goede Week. 

De Goede Week begint met de viering van Palmzondag. We her-
denken dat Jezus Jeruzalem wordt binnengehaald als een vorst. 
Hij moet degene zijn die in Israël de leiding neemt. Hij moet de 
mensen bevrijden van de Romeinse bezetting. Dat is de verwach-
ting van hen, die Hem zo binnenhalen. Maar wie goed kijkt, ziet al 
dat Jezus een andere koning is dan het gewone patroon. Hij komt 
de stad niet binnen, hoog te paard, aan het hoofd van een leger-
macht. Hij komt binnen op de rug van een ezel, het lastdier van de 
gewone man. Jezus wil geen koning zijn van macht en majesteit maar van dienstbaarheid en liefde. 
Hij wil geen werelds rijk stichten, maar de komst van het Gods Rijk dichterbij brengen. Dat is Zijn 
levensdoel! 

Het kan verkeren. Hoe snel verandert in die week het ‘Hosanna’ in ‘Kruisig Hem’. Op Witte Don-
derdag viert Jezus het Paasmaal met Zijn leerlingen. Aan tafel maakt Hij nog eens duidelijk, dat Hij 
niet gekomen is om te heersen, maar om te dienen. Hij wast Zijn leerlingen de voeten. Werk dat 
doorgaans door de minste, door een slaaf, wordt gedaan. En Hij deelt brood en wijn, - Zijn Lichaam 
en Zijn Bloed -, dat gegeven wordt voor de vergeving van de zonden. En Hij roept op dit te blijven 
doen, om Hem te gedenken. De Eucharistie werd ingesteld, die we ook nu nog met grote regelmaat 
vieren. 

Die nacht wordt Hij door een van Zijn leerlingen verraden en overgeleverd aan de Joodse leiders. Zij 
voeren een proces tegen Jezus en veroordelen Hem ter dood omdat Hij zegt Gods Zoon te zijn. Van-
wege de bezetting van het land door de Romeinen mogen de Joodse leiders  de doodstraf niet zelf 
uitvoeren. Daarom brengen ze Jezus voor Pilatus, de Romeinse landvoogd, en ze beschuldigen Hem 
ervan dat Hij zich ‘Koning der Joden’ noemt. En iemand die zich koning noemt, is automatisch vij-
and van de Romeinse keizer. Zo wordt een politieke grond aangevoerd om de doodstraf te verwezen-
lijken. Pilatus onderneemt verschillende pogingen Jezus vrij te laten, maar uiteindelijk gaat hij door 
de knieën en geeft hij de opdracht Jezus te kruisigen. 
Goede Vrijdag vindt de voltrekking van de doodstraf plaats. Tussen twee misdadigers  in wordt Je-
zus gekruisigd. Het volk staat vanop een afstand te kijken. Spottend wordt Jezus uitgedaagd van het 
kruis te komen, als Hij de Zoon van God is. Om drie uur in de middag sterft Jezus aan het kruis. Zijn 
lijdensweg is volbracht. 

Na zijn dood wordt het lichaam van Jezus in het nieuwe graf gelegd dat Jozef van Arimathea voor 
zichzelf had laten aanleggen in de buurt van de plaats, waar Jezus gekruisigd werd. Het is Paaszater-
dag. We staan die dag stil bij Zijn dood en begrafenis, gelovig afwachtend wat er zal gebeuren. 

J.P. Janssen, ass. 
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BUSBEDEVAART NAAR KEVELAER vanuit Urmond en Berg ad Maas 
Thema: Maria, Moeder van Barmhartigheid. 
Vanuit het dekenaat Echt-Susteren wordt een bus-bedevaart georganiseerd naar  
Kevelaer op dinsdag 26 september a.s.. De kosten bedragen 20,00 euro. 
U kunt zich aanmelden vóór 10 september bij: 
Mevr. Annie Bouts, Nederheidestraat 4, Berg aan de Maas. tel. 4333201 
Mevr. Mia Meulenberg, Munthervesteplein 53, Urmond . tel. 4331685 
- Programma: 11.30 uur Pelgrims-mis in de Basiliek 
15.00 uur Kruisweg in het Kruiswegpark of in het Forum Pax Christi 
16.00 uur Biechtgelegenheid in de Biechtkapel 
17.30 uur Besluit van de bedevaart met een Plechtig Lof in de Basiliek. 

Vertrek vanuit Urmond en Berg: tussen 8.00 en 8.30 uur . Thuiskomst: ± 19.45 uur. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

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

BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

DOOPSEL,  DOPEN EN DOOPVOORBEREIDING 

Voorafgaand aan het H. Doopsel is er iedere eerste dinsdag van de maand een bijeenkomst in het 
parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 om 20.00 uur 
- Dopen in de St. Martinuskerk te Stein is op iedere 2e zondag van de maand. 
- Dopen in de kerk van de O.L.Vrouw, Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp is 
  op iedere 4e zondag van de maand. 
Aanmelden: op het parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur.  
Telefoonnummer 046-4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 
———————————————————————————————————————— 
DATA VOOR DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE in 2019 en 2020:  

Groep 4 Basisschool de Triviant (Oud-Stein) 12 mei 2019 
Groep 4 en 5 van Basisschool Kerensheide Stein en OBS De Maaskei (Stein) in 2020 
Groep 4 en 5 OBS De Maaskei (Urmond) 19 mei 2019 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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BRANDWEER STEIN  

viert haar 80 jaar  

bestaan op zondag  

2 september van  

11:00 uur -17:00 uur  

Locatie: rondom de brandweerkazerne en 
gemeentehuis Stein, Stadhouderslaan. 
Ter gelegenheid hiervan wordt een groots 
opgezette veiligheidsdag georganiseerd met 
diverse demonstraties en brandweerkorpsen 
uit de omgeving. 

————————— 

Stein,  
8 en 9 september 
 

TIJDENS DE OPEN MONUMENTENDAG  

op zaterdag 8 en zondag 9 september is  
de St. Martinuskerk, Wilhelminaplein 1, 

Oud Stein, op zondag 9 september  
geopend van 13.00 tot 16.00 uur. 

———————————————————- 
 

LUIKSE MARKT  
 

in OUD-STEIN  
 

Zondag 9 september van  
09.00 uur tot 16.30 uur.  

 

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, 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 

Wie zich gelukkig voelt  
met het geluk van anderen,  

bezit een rijkdom zonder grenzen 

https://www.gemeentestein.nl/evenementen/2018/09/09/luikse-markt
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


