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UPDATE HERBESTEMMING ST. JOZEF KERK  
Kerensheide 
Samenvatting uit de Nieuwsbrief van mei 2021 
 

Even kort terug in de tijd: 
In december 2013 is n.a.v. de aankomende sluiting van 
de kerk een burgerinitiatief gestart voor de herbestem-
ming van het kerkgebouw. In februari 2017 is daarvoor 
de Stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide opge-
richt. De doelstelling was en is gericht op het realiseren 
van een wijkcentrum en zorggeschikte woningen.                                                                 

Op de foto een impressie van de nieuwe situatie 
Het wijkcentrum is bedoeld als ontmoetingsplek/buurtcentrum in de wijk. Hierdoor wordt 
het onder meer voor ouderen mogelijk om langer thuis te blijven wonen, met mogelijkheden 
voor zorg- en dienstverlening.  

In mei 2019 heeft De Stichting aan RO groep Zuid B.V. opdracht gegeven voor de uitvoe-
ring van een nieuw herbestemmingsonderzoek. De eerste fase hiervan is inmiddels afge-
rond. Deze heeft een voorkeursscenario opgeleverd met 12 zorggeschikte woningen en een 
wijkvoorziening/buurtcentrum voor de Stichting Wijkerenshei. Deze stichting heeft mo-
menteel een tijdelijke wijkvoorziening in het schoolgebouw Kerensheide. De pastorie wordt 
niet in de herbestemming betrokken en blijft eigendom van het kerkbestuur. 

Er wordt nu gestart met fase 2. De kosten hiervan kunnen worden betaald uit de door de ge-
meenteraad toegekende bijdrage. In deze fase wordt onder meer een investeerder geselec-
teerd. Dit moet door middel van een officiële aanbesteding. De RO-groep gaat hier samen 
met de Stichting wijkcentrum St. Jozef Kerensheide aan werken. 

Voor vragen kunt u terecht bij Cor Gabriels, tel. 06 - 15 49 92 66. 
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    KERKBLAD 

SVP TIJDIG AANMELDEN VOOR IEDERE H. MIS IN HET WEEKEND:  

Kerk in Oud-Stein: bij het parochiekantoor, De Halstraat 36, Stein, telefoon: 
046-4331674 of email: h.martinussstein@kpnmail.nl 
 

Kerk Nieuwdorp: telefoon: 046-4331328, email 
olvhdc.nieuwdorp@gmail.com  of tijdens het spreekuur in de pastorie  

Heisteeg 66, op vrijdag van 09.30-12.00 uur 
 

Zitplaatsen kerken: er zijn nu in de kerken met meer dan driehonderd reguliere zitplaatsen 
maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen beschikbaar voor bezoekers.  
 

Begrafenissen: voor uitvaarten is het maximale aantal aanwezigen van vijftig naar honderd 
personen verhoogd. 

mailto:ovhdc.nieuwdorp@gmail.com
https://www.kn.nl/nieuws/corona/vanaf-woensdag-honderd-aanwezigen-bij-uitvaarten/
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ZATERDAG 5 JUNI 
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

ZATERDAG 5 JUNI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

Jrd. Felix Lenssen en Chrit Salden en overle-
den ouders; Gerrit Roelofs. 
 

ZONDAG 6 JUNI  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Frans Kikken; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; Liza Wolffs-Janssen en Sef 
Wolffs; Bertha Marchal-Op Camp en 
kleinzoon Paul. 
 

MAANDAG 7 JUNI 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 9 JUNI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 12 JUNI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

Jacques op den Camp. 
 

ZONDAG 13 JUNI   
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Huub Janssen. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  

Jrd. Mariet Heijnen-Marchal; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters. 
 

MAANDAG 14 JUNI 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 

WOENSDAG 16 JUNI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle mantelzorgers. 
 

ZATERDAG 19 JUNI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

Pie Coumans; 
Sjeng Pepels. 
 

ZONDAG 20 JUNI - Vaderdag 
12de  zondag door het jaar  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jo Driessen; 
Jan en Riet Vleugels-Visschers; 
Kees Paulissen en zoontje Piërre, tevens 
voor overleden familieleden Paulissen-Lotz. 
 

MAANDAG 21 JUNI 
09.00 uur:O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Finy Franssen-Hamers en overleden fam.; 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 23 JUNI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Margaretha Smeets-Smeets en t.v.  
Mathieu Smeets en overleden familieleden. 
 

ZATERDAG 26 JUNI  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Zwd. Frans Simenon. 
 

ZONDAG 27 JUNI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie H. Claessens-van Hooren. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Lies Biesmans-Westhovens; 
Uit dankbaarheid; 
Giel en Wilma Coumans, fam. Salden-
Pepels, fam. Coumans-Houben. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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MAANDAG 28 JUNI 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit.  
 

WOENSDAG 30 JUNI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Jan Vranken en ouders Vranken-Hermans 
en fam. Lochs-Vranken;  
Fons Fredrix, ouders Huntjens-Pepels en 
ouders Snellings-Curvers. 
 

ZATERDAG 3  JULI  
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

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

ZONDAG 4 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Jan Zeelen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk   
Presentatiemis Eerste Heilig Communie 

11.00 uur: H. Martinuskerk   

Jrd. Annie Lemmens-Smets;  
Harie Visschers en Anna   Helena Op den 
Camp en t.v. Wil, Annie en Ben Ritzen-
Visschers en Piet Visschers, Frans Kikken 
en Riet en Jan Vleugels-Visschers;  
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

RONDLEIDING ST. MARTINUSKERK 
OUD-STEIN,  gemaakt door de cineasten van  
‘Stein Lokaal’. Pastoor Schwillens leidt u met 
enige trots rond door de prachtige monumentale 
St. Martinuskerk van Oud-Stein. 
Via het betreffende youTube-kanaal kunt u deze 
video bekijken. 

INLOOP ZUYDERLAND IN HET TATERHEUKSKE Urmond:  
iedere woensdag van 12.30 tot 16.30 uur 

 

Het doel van onze inloop is heel laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Iedereen die behoefte 
heeft aan een praatje, een luisterend oor of gezelligheid, is welkom.  

We bieden een kopje koffie of thee en de mogelijkheid om een spelletje te doen. Vanuit Zuyderland 
zal altijd een vaste kracht aanwezig zijn die dit allemaal in goede banen zal leiden. 
Adres:  het Taterheukske, Kampstraat 1, 6129 EK Urmond.We willen graag in de toekomst nog 
uitbreiden door activiteiten aan te bieden in de vorm van een bakmiddag, een wandeltocht en ontbijt 
en ga zo maar door.  

Sanne Bastiaens Coördinator/activiteitenbegeleider Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg                      

 

Op 21 juni begint de zomer. 

We wensen jullie een fijne en  

zonnige zomer! 
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IN MEMORIAM 
 

  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

Frans Simenon, 86 jaar, partner van Christien Simenon-Vranken, Heerstraat-C 

Jo Trines-Houben, 88 jaar, echtgenote van Wiel Trines, de Moutheuvel 

Lies Biesmans-Westhovens, 91 jaar, weduwe van Thei Biesmans, Urmonderhof, vh  Stein 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

Wij feliciteren onze dopeling en zijn ouders: 
 

ZYAN Lemmerlijn 
 

zoontje van Sharida Hendriks en Michel Lemmerlijn 
 

Opdat hij mag leven als een gelukkige christen 

VERANTWOORDING  AFLEGGEN 
Er zijn natuurlijk veel redenen te verzinnen om niet bij te dragen aan een collecte voor 
het goede doel. Wanneer je wel eens mee hebt geholpen bij een huis-aan-huiscollecte 
sta je versteld van de vindingrijkheid van mensen om niet mee te doen. Vaak hoor je: 
‘Ja, maar er blijft zoveel aan de strijkstok hangen…’ Daarom is het goed dat de kerke-
lijke instellingen, die jaarlijks hun collecte houden aan onze kerkdeuren, openheid be-
trachten en laten weten wat de opbrengst is en waar het geld aan besteed werd.  
Zo laat Missio, de Pauselijke Missiewerken, weten dat in ons land de collecte op  
Wereld-missiedag in oktober jl. € 82.382,- opbracht en de gaven van donateurs € 131.496,-. 
Ons parochiecluster heeft hieraan meegewerkt. Uit de opbrengst werd bijgedragen aan het werk van 
Zuster Marie Catherine Kingbo voor de vrouwen in Maradi (Niger) en aan de opvang van vluchte-
lingen in Yola (Nigeria) door bisschop Stephen Mamza.   

HET AVE MARIA IN DE MARTINUSKERK TE STEIN 
Op woensdag 12 mei hebben Mischa Hermans guitar en Jan Tom Fernhout Cornet in het kader van 
meimaand Mariamaand een filmpje in de kerk van Stein opgenomen. Ze brengen het Avé Maria van 
Bach-Gounod ten gehore. De sound engineering is gedaan door Eric Hermans, het filmpje is samen-
gesteld door Mischa. Op de site www.rkkerkenstein.nl kunt u dit filmpje bekijken.  
Wij wensen u veel kijk- en luistergenot.  

Informatie of hulp bij aanvragen van een indicatie? 
Raadpleeg onze zorgtrajectbegeleiders 
Tel. 045-4113500 / Email: zorgtrajectbegeleiders@vivantes.nl 

AFTREDEND KERKBESTUURSLID 

Onlangs heeft dhr. Harrie Stijnen kenbaar gemaakt dat hij per 1 juni wil gaan 
stoppen als lid van ons clusterbestuur. 16 jaar lang heeft hij zitting gehad in het 
voormalige kerkbestuur van de parochie H. Jozef te Stein-Kerensheide en vanaf 
1 januari 2020 in het bestuur van ons cluster. 
Jarenlang heeft hij met grote toewijding en zorg het kerkgebouw van  
Kerensheide onderhouden. We zijn hem zeer dankbaar en erkentelijk voor zijn 
inzet en de fijne samenwerking die wij mochten ondervinden.  

Pastoor Schwillens, mede namens het clusterbestuur.  

http://www.rkkerkenstein.nl
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OVER ONZE HEILIGEN (17)     HEILIG HART 11 JUNI  2021 

Naast het feit dat er in ons Limburgs land, als uiting van onze gelovige cultuur, 
nogal wat kruisen langs de weg staan en Mariakapellen te vinden zijn, mag je 
ook het grote aantal Heilig Hartbeelden niet vergeten. Bijna iedere parochie 
heeft wel op de een of andere plaats een beeltenis van het Heilig Hart in de 
openbare ruimte staan. In de St. Martinusparochie van Stein staat een Heilig 
Hartbeeld aan de Assevedostraat, in Berg aan de Maas aan de Kerkstraat, naast 
de opgang naar de Sint Michaëlkerk.   

Vaak zijn die beelden in het begin van de vorige eeuw opgericht (1900–1935). 
Het is de tijd waarin de Heilig Hartdevotie een nieuwe impuls krijgt.  
In de middeleeuwen is er plaatselijk al een bijzondere verering voor het Heilig Hart.  
De visioenen van Margaretha Maria Alacoque aan het einde van de 17e eeuw zorgden ervoor dat de 
devotie wat meer verbreid raakte. In de Sint Martinuskerk van Oud–Stein geeft een glas-in-lood 
raam, vooraan in de kerk, naast het orgel, aandacht aan die visioenen.  
Aan het einde van de 19e en begin 20e eeuw kreeg de devotie tot het Heilig Hart opnieuw meer aan-
dacht. We zien dan dat de industrie toeneemt en dat de plattelandsbevolking een minderheid gaat 
vormen. De wantoestanden en de uitbuiting van arbeiders waren er de oorzaak van dat de Katholieke 
Kerk een duidelijker sociale leer ontwikkelde. De Kerk gaat de strijd aan met de neutrale en socialis-
tische vakbonden en richt katholieke vakbonden op. In Nederland is deze beweging nauw verbonden 
met de priesters Alfons Ariëns en Henri Poels. De vakbonden gaven aandacht  – naast de persoonlij-
ke vroomheid – aan de verbetering van de situatie waarin de arbeiders vaak verkeerden. Beroemd is 
de zogenaamde ‘Noodkist Rede’ van Henri Poels in 1917 in  Maastricht waarin hij de slechte woon-
omstandigheden van de arbeiders aan de kaak stelde. 

De verering van het Heilig Hart kenmerkt zich dan niet alleen door een persoonlijke verering van de 
bron van liefde, die Jezus’ hart symboliseert, maar het is ook een oproep tot daadwerkelijke naasten-
liefde.  
De devotie tot het Heilig Hart bestaat niet alleen uit de jaarlijkse feestdag van het Heilig Hart (dit 
jaar op vrijdag 11 juni ), ook wordt iedere maand de Eerste Vrijdag van de Maand ter ere van het 
Heilig Hart gevierd. Het was niet ongebruikelijk – op aangeven van Margaretha Maria Alacoque – 
negen eerste vrijdagen de H. Mis mee te vieren om te hopen op een zalige dood en niet te sterven 
voordat het Sacrament van de Zieken was toegediend. Vaak was ook de ziekencommunie gekoppeld 
aan deze vrijdag. Ofschoon er al lange tijd devotie op verschillende plaatsen bekend was, toch werd 
het feest pas in 1854 voor de hele Kerk ingesteld.  
In de dertiger jaren van de vorige eeuw was het niet ongebruikelijk dat bij het Heilig Hartbeeld in de 
openbare ruimte de hele parochie werd toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.  
Ook kende men een persoonlijke toewijding van het gezin aan het H. Hart. Daarbij werd een Heilig 
Hartbeeld centraal in de woonkamer van het gezin gezet en werd samen met de parochiepriester de 
‘Akte van Toewijding’ gebeden. Soms werd daar zelfs een oorkonde van gemaakt, die ingelijst een 
waardige plek in huis kreeg. 
De devotie tot het Heilig Hart hoeft niet tijdgebonden te zijn, als men beseft dat het een goede ma-
nier van uitdrukken is van Gods liefde voor ieder mens. Het blijft ook in onze dagen gepast om bij 
die liefde stil te staan en zich uitgenodigd te weten om je naaste lief te hebben. Het hart is toch een 
symbool van de liefde!                                                                                          J.P. Janssen, pr. ass.  

AAN ALLE VRIJWILLIGERS VAN HET CLUSTER STEIN 

Beste vrijwilligers, in verband met de corona pandemie  
kan ook dit jaar de vrijwilligers morgen/middag niet plaatsvinden. 
Net nu in deze periode zijn de sociale contacten zo belangrijk.  
Samen zijn wij verantwoordelijk voor de gezondheid van de medemens en nu maar hopen 
dat na de vaccinatie de corona snel voorbij gaat en er betere tijden gaan komen zodat het le-
ven weer normaal wordt. Het clusterbestuur en de parochieteams bedanken iedereen voor de 
inzet, want zonder vrijwilligers kunnen de parochies niet bestaan. Nogmaals dank.    

Het clusterbestuur en de parochieteams  
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

ONTMOETING -  800 JAAR GELEDEN 
Op 30 mei van dit jaar 2021 was het precies 800 jaar geleden dat Antonius van 
Padua de eerste keer Franciscus van Assisi ontmoette. Een opmerkelijke ontmoe-
ting. Antonius – bij zijn geboorte in Lissabon werd hij Fernando gedoopt –  was 
op zoek naar zingeving in zijn leven.  
Op jonge leeftijd trad hij in bij de kanunniken, die leefden naar de kloosterregel 
van Sint Augustinus. Hij kwam enkele jaren later in contact met jonge volgelin-
gen van Franciscus en raakte door hun voorbeeld zo geïnspireerd dat hij zich bij 
hen aansloot. Met hen ging hij naar Noord Afrika om, door te preken en de naas-
tenliefde te beoefenen, de Moren te bekeren. Hij koos toen voor de naam Antoni-
us, die verwees naar een van de oude woestijnvaders: Antonius (abt). Omdat Antonius ziek werd, 
vertrok hij naar Noord Italië. In die dagen was Franciscus juist bezig zijn volgelingen bij elkaar te 
brengen.  
In het klooster waar Antonius toen verbleef hadden zijn medebroeders geen hoge dunk van hem. Hij 
hield zichzelf vrij rustig en op de achtergrond. Sommigen twijfelden er zelfs aan of hij wel helemaal 
bij verstand was. 
In die dagen werd op een hoge feestdag vergeefs gewacht op de feest-predikant, die de preek zou 
verzorgen in de Hoogmis. Er waren nogal wat belangrijke gasten. Niemand van de kloosterlingen 
durfde onvoorbereid de taak om te preken op zich te nemen en gekscherend werd gezegd: ‘We laten 
het Antonius maar doen…’  Bij wijze van grap.  
En Antonius nam de uitdaging aan. Zijn preek was zo voortreffelijk dat iedereen onder de indruk 
was. Franciscus gaf hem daarom de taak erop uit te trekken en te gaan preken in de wijde omtrek. Hij 
kwam zo zelfs in Zuid Frankrijk en Noord Spanje.  
De ontmoeting met Franciscus en de opdracht die Antonius van hem kreeg om rond te trekken en het 
evangelie te verkondigen hebben er toe geleid dat we ook nu nog aandacht en bewondering voor hem 
hebben. Iedere dinsdagavond vieren we met elkaar in Urmond de Heilige Mis ter ere van  
Sint Antonius en bereiden we ons ook voor op de feestdag van de heilige (13 juni) door het houden 
van de noveen van de negen dinsdagen voorafgaande aan deze feestdag. Voor postzegelverzamelaars 
een tip: Op 25 mei bracht de Postdienst van het Vaticaan een aparte postzegel uit ter herinnering aan 
de 800e verjaardag van de ontmoeting tussen Franciscus en Antonius.            J.P. Janssen, pr.ass.                                                                                                               

Kinderen zijn niet van je, en niet voor je, zijn alleen maar door je…. 
 

Volwassen worden is je ouders de schuld geven van wat fout gaat in je leven; 
Volwassen zijn lijkt me het besef dat je het vooral bij jezelf moet zoeken 

 

(uit het boek ‘Altijd maar verlangen’ van Frénk van der Linden) 

ST. ANTONIUS is bij uitstek de patroon van de verloren voorwerpen.  
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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 BD  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor het spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein, De Halstraat 36 
 
 

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) 

De uitzending van Kerk & Samenleving op zon-

dagmorgen is gestopt vanwege corona. Voor al-

gemene info luistert u naar Forum op zondag 

van 10.00 uur tot 12.00 uur 

STICHTING VOOR ELKAAR BEEK-STEIN 

www.stichtingvebs.nl  

Wij helpen mensen onder de  
armoedegrens, ook hier in de regio 
046 Stein. Bezoekadres:  
Bergenkenstraat 7a, 6171 NR Stein.  
Openingstijden: dinsdag en donder-
dag van 09.30 - 15.30 uur of op afspraak, telefoon 
06-23205520.  Dank voor uw steun! 

Telefonische hulplijnen  
voor  mensen in psychische nood.  
De Luisterlijn, (vh Sensoor) tel. 088-0767 000. Je kunt 
ook chatten, voor meer info:  
Website MIND Korrelatie tel.0900-1450 (maandag t/m 
vrijdag tussen 09.00 - 18.00 uur). Stg. 113 zelfmoord-
preventie tel. 0900-0113 (dag en nacht bereikbaar).  
Depressielijn, 088-5054334, bereikbaar in de och-
tend:10.00 uur - 12.30 uur, middag: 14.30 uur -17.00 
uur en avond: 19.00 uur - 21.00 uur. Meer info vind je 
op www.depressievereniging.nl 

Wij wensen alle vaders op zondag 
20 juni een fijne  

VADERDAG  

KBO Samen aan Tafel  
is nu gepland op 13 juni en 4 juli  

http://www.stichtingvebs.nl
http://www.sensoor.nl/
http://www.depressievereniging.nl/depressie/
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 


