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Jaargang 12 nr. 171 
Van  1 juni  t/m 7 juli  2019 

 

Kopij voor Kerkblad nr. 172 van  
6 juli tot en met 4 augustus  
inleveren vóór 25 juni 2019 

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

PINKSTEREN   

Op de vijftigste dag na Pasen vieren we het feest van Pinksteren.                                                         
Vijftig dagen hebben de leerlingen moeten wennen aan het nieuwe in hun 
 leven: dat Jezus werkelijk uit de doden is opgestaan; dat Hij verrezen is.   
In die periode tussen Pasen en Pinksteren heeft Jezus herhaaldelijk gezegd, 
dat Hij de apostelen een Helper zal sturen.  

Met Pinksteren wordt dat werkelijkheid wanneer de Heilige Geest over hen wordt uitgestort.  
Het is de Geest die hen dan in vuur en vlam zet. 
 

En ze beginnen vrijmoedig te spreken over Jezus en de Blijde Boodschap van Gods  
Koninkrijk te verkondigen. Van angst of terughoudendheid is niets meer te merken. Zo kan de  
Heilige Geest ook in ons werken. Hij kan ons helpen uit onze schulp te komen en moedig als  
christen te leven. Ook ons wordt door de Heilige Geest de kracht gegeven van Jezus te getuigen.  

HET KERKELIJK JAAR…(13) Zondagen na Pinksteren 

In de kerkelijke kalender worden de zondagen na Pinksteren de ‘Zondagen 
door het Jaar’ genoemd. De liturgische kleur op deze zondagen is groen. Deze 
kleur  geeft aan dat er een rustige sfeer in de liturgie heerst. We krijgen ruim de 
tijd om stil te staan bij de teksten uit het Evangelie en daarmee in verband 
staande teksten uit het Oude Testament.  

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie kennen we de ‘Lectio continua’ in de liturgie van de Kerk. Dat 
wil zeggen dat we de teksten uit het evangelie niet selecteren, maar dat we het levensverhaal van 
Jezus ononderbroken lezen, zoals het door de evangelisten werd opgetekend.  
Deze teksten zijn verdeeld over een drietal jaren: het A-jaar, waarin de evangelist Mattheüs aan het 
woord komt; het B-jaar met teksten van Marcus en Johannes. In het C-jaar worden de teksten uit het 
Lucas-evangelie gelezen. Door dit leesrooster te hanteren krijgen de toehoorders in drie jaar tijd een 
groot deel van alle evangeliën te horen. Deze keuze van lezingen is ook een uitdaging voor degene, 
die de preek moet voorbereiden. Je wordt iedere keer opnieuw weer gedwongen te kijken naar de 
structuur van de tekst van de evangelist en probeert daarbij de beleving  voor onze tijd te ontdekken. 
Dat is vaker een spannend gebeuren en soms lukt dat wel. Een andere keer is het resultaat minder 
aansprekend, maar het blijft een speuren naar de relatie tussen toen in Palestina en nu in onze eigen 
leefwereld. 
Ook de weekdagen kennen zo’n doorlopende lezing uit de Heilige Schrift. Alleen is voor de week-
dagen een tweejaarlijks leesschema voorzien: Jaar I en Jaar II. Opmerkelijk daarbij is dat op de 
weekdagen ook voor een doorlopende lezing is gekozen uit de verschillende boeken van het Oude 
Testament en uit de brieven van St. Paulus. Ofschoon we mogen spreken van een liturgisch rustige 
tijd van het jaar, wil dat niet zeggen dat er geen feesten te vieren zijn!  

Denk daarbij aan 24 juni: de geboorte van St. Jan de Doper; 29 juni: de apostelen Petrus en Paulus; 
15 augustus: Maria ten Hemelopneming. Het zijn feestdagen waar we vroeger misschien meer aan-
dacht voor hadden, maar die in alle opzichten een uitdaging zijn om er bij stil te staan. Ook in onze 
dagen 

J.P. Janssen, ass. 
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ZATERDAG 1 JUNI 

H. Justinus 

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

Jrd. Sjeng Dreessen; Jrd. Felix Lenssen en over-
leden familie; Gerrits Roelofs; Fam. Schoutrop-
Janssen; Corrie Thewissen-Janssen. 
 

ZONDAG 2 JUNI 

HH. Marcellinus en Petrus 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen- van Mölken. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Piet Schmitz; Jrd. Lei Driessen (Valderstr.);   
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (St); Lies Claassen-Janssen v.w. ver-
jaardag en Mart Claassen; 
Voor kinderen en kleinkinderen familie Bok; 
Jan Claessens, Juliette Notten en familie. 
 

MAANDAG 3 JUNI 

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

Welzijn van de parochie. 
 

WOENSDAG 5 JUNI 

H. Bonifatius 

19.00 uur: H. Martinuskerk 

Overleden ouders fam. Dirkx. 
 

ZATERDAG 8 JUNI 

15:00 uur Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid  
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  - 
Gemengd Koor Nieuwdorp 

Jrd. Piet Salden en zus Nelly;  Jrd. ouders Jan 
Frusch en Maria Frusch-Salden (st). 

ZONDAG 9 JUNI 

1ste Pinksterdag / Onbevlekt Hart van Maria 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjeng en Bertha Meuleberg- Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor 

Zwd. Gert van der Dussen-Wessels; 
Jrd. Maria Petronella Driessen-Driessen en  
Harie Driessen (St);   
Jrd. Lei Wijnen en t.v. Anna Goossen; 
Jrd. Lies Wauben-Goossen en tevens  
Jac. Wauben; Jrd. Mariet Heijnen-Marchal; 
Tjeu Hamers; Huwelijksaankondiging 14 juni 
Wendy Huyten en Joey Smits  
 

MAANDAG 10 JUNI 

2de Pinksterdag 
09.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Levenden en overl. fam. Claessens-van Hooren. 
 

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

Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de  
H. Bernadette. 
 

WOENSDAG 12 JUNI 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
T.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette. 
 

H. Martinuskerk 
VRIJDAG 14 JUNI 14.00 uur  

Huwelijksmis Wendy Huyten en Joey Smits 
 

ZATERDAG 15 JUNI 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  - 
Gemengd Koor Nieuwdorp 

Jrd. Riet Alberigs-Rademakers; 
Mia Heijnen-Lamine en Pie Heijnen en zoontje 
Harrie; Jacques op den Camp; Frans Peters;  
Familie Winkels-Wanten. 

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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ZONDAG 16 JUNI - 11de zondag door het jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg- Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 

Jrd. Frans Kikken en tevens overleden familiele-
den Visschers-Kikken; Zef en Henny Coumans; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; Ouders de 
Koning-Stijnen en Lei Schepers; Nelia Muris-
Martens vw verjaardag en t.v. Sjeng Muris; 
Mia en Wim Driessen-Janssen en overl. familie. 
 

MAANDAG 17 JUNI 

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

Voor vrede in de wereld. 
 

WOENSDAG 19 JUNI 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle eenzamen in de parochie. 
 

ZATERDAG 22 JUNI 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor de Intenties van alle zieke mede parochianen. 
 

ZONDAG 23 JUNI - Sacramentsdag 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Huub Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor 

Jrd. Margaretha Smeets-Smeets en t.v. Mathieu 
Smeets en overl. fam.; Jack Schroen vanwege 
verjaardag; Overleden ouders fam. Bok-Sips. 
Voor de vrijwilligers van onze parochies. 
 

MAANDAG 24 JUNI 

H. Johannes de Doper 

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Finy Franssen-Hamers. 

WOENSDAG 26 JUNI 

19.00 uur: H. Martinuskerk 

Giel Coumans. 
 

ZATERDAG 29 JUNI 

HH. Petrus en Paulus 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd Koor Nieuwdorp 
Voor de minder bedeelden in onze parochie. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

ZONDAG 30 JUNI 

13de zondag door het jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Levenden en overl. familie Claessens- Stroom. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Kinderkoor 

Jrd. Bertha Houben-Driessen en Chrit  Houben; 
Jrd. Joop Bok;  
Willem en Marieke Jetten-Ackermans, Frans en 
Mientje Lohmeijer-Hennen. 
 

MAANDAG 1 JULI 

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Voor ons Bisdom. 
 

WOENSDAG 3 JULI 

H. Tomas 

19.00 uur: H. Martinuskerk 

Overleden broers en zusters fam. Dirkx. 
 

ZATERDAG 6 JULI 

H. Maria Goretti 
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid 
 

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

Mia Heijnen-Lamine en Pie Heijnen en zoontje 
Harrie. 
 

ZONDAG 7 JULI 

14de zondag door het jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jan Zeelen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 

Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; Harie Visschers en Anna Helena Op 
den Camp en t.v. Wil, Annie en Ben Ritzen-
Visschers, Wim en Piet Visschers en Frans  
Kikken; Giel Coumans, Billa Salden-Pepels en  
Willem Salden.  

Hartelijk dank aan  
Ellen Lohmeijer voor haar werk-

zaamheden als lectrice in de  
kerken Oud-Stein en Nieuwdorp 

 in de afgelopen jaren.   
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IN MEMORIAM 
 

We gedenken onze dierbare overledene: 
 

TO BORMANS-PEPELS, 84 jaar, weduwe van Paul Bormans, voorheen woonachtig in Stein. 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede.  

 

 

Melanie van de Wal 
Heerstraat Centrum 143 
6171 HV Stein 

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

MEDISCH PEDICURE 

Pastoor P. Bronneberg, de voorganger van onze huidige pastoor R. Schwillens, is benoemd 
tot voorzitter van het Lourdes comité.  

Wij feliciteren pastoor Bronneberg met deze benoeming en  
wensen hem veel succes toe.  
 

Tevens feliciteren wij hem met zijn zilveren priesterjubileum. 
 

Pastoor Bronneberg werd in maart 2017 benoemd tot de nieuwe   
deken van het dekenaat Gulpen en tevens als pastoor van Gulpen en Wijlre. 

VOEDSELBANKACTIE BINNEN ONS CLUSTER 

In de aanloop naar het hoogfeest van Pasen hebben we in de weken 
vooraf langdurige houdbare producten ingezameld, die bestemd  
waren voor het uitdeelpunt Stein van de voedselbank Limburg Zuid.  
 

Op maandag 15 april zijn alle dozen en plastic draagtassen verza-
meld en naar het uitdeelpunt in Nieuwdorp overgebracht. Daar was 
het team heel erg blij mee. De mensen, die een beroep doen op dit uitdeelpunt, kregen op 
deze wijze iets extra’s. Ze waren enorm trots en gelukkig dat we in deze periode van het jaar 
aan hen gedacht hebben.  
Mede namens de vrijwilligers van het uitdeelpunt willen we iedereen bedanken voor hun 
gulle gift.  Pastoor Schwillens 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 
 

JAZZLYNN REUBSAET, dochtertje van Robin Reubsaet en Sanne Schouren 

WAYANO MIESEN, zoontje van Nino Miesen en Cheyenne Katgerman 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 

DATA VORMSEL en EERSTE HEILIGE COMMUNIE  

H. Vormsel: 1 december 2019 Urmond  
   8 december 2019 Stein (basisschool De Triviant) 

 

1e H. Communie:   
24 mei 2020: 1e H. Communie Berg a/d Maas:   
31 mei 2020: 1e H. Communie Nieuwdorp (BS Kerensheide en OBS De Maaskei) 
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OPBRENGST VASTENACTIE  2019 
Op Beloken Pasen hebben we de Vastenactie 2019 afgesloten. We mogen trots zijn op het resultaat. 
Met elkaar steunden wij het project: “Van Os naar Tractor “ om de school voor Landbouw en  
Techniek in Mpongwe (Zambia) verder uit te bouwen.  
De opbrengst was: € 2.919,41. Dat is € 811,08 méér dan in 2018. We mogen dankbaar zijn voor die 
vooruitgang. De bijdragen van de verschillende parochies van ons samenwerkingsverband waren: 
Parochie St. Martinus, Oud Stein            863,78  
Parochie O.L.Vrouw, Hulp der Christenen, Stein- Nieuwdorp            393,70     
Parochie St. Antonius en St. Martinus, Urmond                         413,86    
Parochie H. Michael, Berg aan de Maas                                    418,07    
Vastenactie-maaltijd                                                             330,00    
Gift                                                                     500,00 
Totaal                                                                                  €     2.919,41 
 

Alle milde gevers van harte bedankt voor uw bijdrage aan de Vastenactie. 

KERKDEURCOLLECTE PINKSTEREN ‘Week voor de Nederlandse Missionaris’ 
Met Pinksteren begint de ‘Week voor de Nederlandse Missionaris’.  
Tijdens deze week wordt onze aandacht gevraagd voor de velen - ook nu nog-  die na-
mens onze kerkgemeenschap zijn uitgezonden om in de Derde Wereld mee te bouwen 
aan een gelovige samenleving. Niet alleen zijn er nog vele zusters, priesters en broeders actief in de 
missie, ook zijn er tal van mannen en vrouwen die, als leek, actief zijn overzee. Om hun werk te 
ondersteunen is het nodig dat er een thuisfront is: Week voor de Nederlandse Missionaris. Een thuis 
waar ze op kunnen terugvallen als dat nodig is. Daar is de collecte voor bestemd. De opbrengst 
wordt gebruikt om de ziektekostenverzekering te betalen, de kosten van cursussen te dragen, de mo-
gelijkheid bieden om een beetje vakantie te kunnen vieren. Wanneer zij op verlof komen moet het 
niet nodig zijn dat zij de hand bij hun familie moeten ophouden. Niemand van ons vindt dat fijn. 
Ook die werkers in de Derde Wereld niet. Laat dat ook niet nodig zijn. Met onze gave bij de kerk-
deurcollecte kunnen we dat voorkomen. 

 

Een abonnement kost € 18,50 per jaar.  
U ontvangt 8 nummers thuis, in kleur!  

Aanmelden bij abonnementenadministratie:  
marijke.strating@home.nl. 

MR. H. DOBBELSTEINPRIJS 2019   Het bestuur van de Stg Kleine Monumenten Stein gaat op  
11, 12 en 13 oktober 2019 de vierde editie van de Mr. H. Dobbelsteinprijs organiseren in de  
Terpkerk van Urmond. Deelname is slechts mogelijk door amateur-kunstenaars die woonachtig zijn 
in de gemeente Stein of binding hebben met onze gemeente. Amateur-kunstenaars kunnen een schil-
derij, een beeldhouwwerk of een keramisch kunstwerk indienen. Mocht u nog geen persoonlijke uit-
nodiging ontvangen hebben, dan kunt u zich voor 1 juli a.s. melden bij de secretaris van de  
Stichting, dhr. P. van Mölken. Dat kan via e-mail fam.vanmolken@planet.nl of telefonisch 046-
4332080. Daarna worden de betreffende deelname formulieren u toegezonden.  Doet u ook mee? 

mailto:fam.vanmolken@planet.nl
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25  ͤ PINKSTERFEEST NIEUWDORP - STEIN maandag 10 juni  2019 
van 11.00 - 18.00 uur op het Pastoor van Heldenplein voor de kerk 
 

Diverse standhouders zullen hun spullen aanbieden, zowel nieuwe als  
gebruikte materialen. Er is tevens eet -en drinkgelegenheid. De muziek wordt live 
verzorgd door  ‘SHIMMERING’,  met muziek uit de jaren 60 en 70, rock & roll en 
van The Shadows. Voor de kinderen is er een springkussen en een kinderbraderie 
op het voormalige schoolplein.  
De entree is € 1,-  en voor kinderen tot twaalf jaar is de toegang gratis.  
De opbrengst is bestemd voor onderhoud aan de kerk.   
 

Een Marktkraam is te huur à € 15,00, te reserveren bij Pierre Claessens:  
tel. 06-42.69.36.23.   Het kerkbestuur nodigt u beleefd uit tot een bezoek.  

BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

TRIATLON STEIN 

Op 7 juli a.s. vindt de triatlon in Stein weer plaats. Vanwege dit bijzondere 
sportieve evenement is de St. Martinuskerk in Stein beperkt toegankelijk. 
Reden hiervoor is dat diverse straten waar onder de Havenstraat zijn afge-
sloten.  Parochianen die de H. Mis willen bijwonen op 7 juli kunnen het 
beste navolgende route nemen.  
Via de Heerstraat Noord afslaan richting Steeg en vervolgens linksaf slaan via een kort stukje  
Houterend rechtsaf slaan naar de Kerkweg en daarna oversteken naar de parkeerplaats van de kerk. 

VRIJWILLIGERSMIDDAG 23 JUNI VOOR DE PAROCHIES STEIN 

Een parochie kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Daar zijn de kerkbe-
sturen zich terdege van bewust en ook erg dankbaar.  
Dit jaar houden we dan ook weer een Vrijwilligersmiddag, speciaal voor al onze  
vrijwilligers van Nieuwdorp, Kerensheide en Oud-Stein op zondag 23 juni 2019 in de tuin van de 
pastorie van Nieuwdorp, Heisteeg 66.  
 

Eerst wordt de H. Mis gevierd in de St. Martinuskerk in Oud-Stein om 11.00 uur, die in het teken zal 
staan van de vrijwilliger. De H. Mis wordt opgeluisterd door het Caeciliakoor. Na de H. Mis zullen 
de leden van de kerkbesturen de vrijwilligers in de pastorietuin van Nieuwdorp ontvangen, onder het 
genot van een drankje en een hapje. Op deze middag ontmoeten wij elkaar in een gezellige en onge-
dwongen sfeer en wordt uur beëindigd om 17.00 uur. 
 

Alle parochie-vrijwilligers ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor deze middag. 
Vergeet niet, middels het invulstrookje, u aan te melden voor 2 juni aanstaande.  
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ACTIVITEITEN 
 

10 juni Pinkstermarkt met muziek in  
Nieuwdorp op het Pastoor van Heldenplein 

(kerkplein) van 11.00 uur tot 18.00 uur 
 

10 juni ‘Open Dag’ Buurtcentrum  
Nieuwdorp van 11.00 tot 15.00 uur 

Iedereen is van harte welkom! 
 

16 juni vanaf 13.00 uur 
5e Havenfeest VRIJHEID URMOND  

Het havenfeest vindt plaats op het naast de 
Maas gelegen De Bath. Tijdens de middag 
staan optredens geprogrammeerd van onder 

meer de toneelgroep ‘Vrijheid Urmond’. 
Gratis entree.  

 

23 juni Sacramentsprocessie Berg ad Maas, 
aansluitend na de H. Mis van 9.30 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 
Emailadres olvhdc.nieuwdorp@gmail.com 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66: 
vrijdag van 09.30-12.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

Werkzaamheden Parochiekantoor:  

van 1 juli tot en met 5 juli is het 
Parochiekantoor aan De  
Halstraat gesloten vanwege 
schilderwerkzaamheden.  

VADERDAG 16 JUNI 

Wij feliciteren alle vaders en 
wensen hun een hele fijne  

zondag toe. 

 Een keer per jaar zitten duizenden  
van onze landgenoten slecht behuisd,  
zijn slecht gekleed en slecht gevoed.    

Ze noemen dat 'vakantie'.   

ZOMERSLUITING: tijdens de zomerperiode 
in de maanden juli en augustus is het  
Parochiekantoor op de woensdag gesloten.  
De openingstijden zijn dan:  maandag- en 
vrijdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur.  
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

Reserveren: 046-4336618/www.kompreuve.nl/Kerensheide 


