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    KERKBLAD 

DE KROEDWUSJ  

De Kroedwusj maken is een jaarlijks terugkerende activi-
teit van IVN Stein die zal plaatsvinden op zondag 15 au-
gustus. 
Om 13.30 uur gaan de poorten open en staan gidsen van 
IVN Stein en ‘de Bèsjen van Stein’ staan klaar om u te 
helpen uw kroedwusj samen te binden. Dit alles uiteraard 

onder het genot van een kopje koffie. 
De zegening van de Kroedwusj zal 
om 15.00 uur gedaan worden door 
pastoor Schwillens. U bent van harte welkom om uw eigen Kroedwusj 
te maken in onze heemtuin ‘De Boschhook’. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden, maar een vrije gave is van harte welkom. 
 

Vanaf de 17de eeuw is er al sprake van het maken van kroedwusj.  
De legende is dat er bij het zoeken naar het graf van Maria, nadat dit ge-
vonden en geopend was, geen overblijfselen werden gevonden maar een 
boeket met geurige kruiden en bloemen. Het boeket bestaat uit twee 
graansoorten (tarwe en rogge), twee geneeskrachtige kruiden (boeren-

wormkruid en duizendblad) en onweer-werende kruiden (koninginne-kruid, bijvoet, walno-
tenblad). Het boeket wordt bijeengebonden met een touw van zeven el. Zeven is het getal 
van de volledigheid.  Mits gezegend zou het boeket huis en haard vrijwaren van ziektes, on-
gemakken en vooral ook tegen onweer. 
 

In het weekend van 14 en 15 augustus wordt tijdens de H. Missen in de kerken de  
kroedwusj gezegend en ook op 18 augustus aan de kapel Maria in de Nood. 
————————————————————————————————————— 
NOVEENGEBED VOOR BISSCHOP SMEETS     
Onlangs werd bekend dat bisschop Harrie Smeets van Roermond ernstig ziek is. 
Hij wordt behandeld voor een hersentumor. De bisschop verblijft momenteel op 
een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond. Van daaruit laat hij weten 
zeer dankbaar te zijn voor alle berichten medeleven die hij heeft ontvangen. Ook dankt hij 
iedereen die voor hem bidt. De bisschop vraagt hiermee door te gaan en in de gebeden ook 
alle andere zieken mee te nemen.  
Tussen 18 juli en 12 september wordt negen weken lang elke zondagmiddag in de basiliek 
in Sittard een gebedsviering gehouden om te bidden voor de zieke bisschop Smeets en voor 
alle andere ernstig zieken. Meebidden kan via de livestream elke zondagmiddag om  
17.00 uur. Belangstellenden zijn ook welkom in de basiliek aan de Oude Markt in Sittard, 
met in achtneming van de coronamaatregelen. Noveengebed op blz. 3. 
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ZATERDAG  31 JULI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
 

ZONDAG 1 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen van Mölken. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
1e Jrd. Jan Vleugels en tevens voor  
Riet Vleugels-Visschers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 
 

MAANDAG 2 AUGUSTUS 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor een goede vakantie en een behouden thuis-
komst. 
 

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden broers en zusters fam. Dirkx; 
Fons Fredrix en familie, ouders Huntjens-Pepels 
en ouders Snellings-Curvers. 
 

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Corrie Nijsten-Hendriks; 
Gerrit Roelofs. 
 

ZONDAG 8 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Theo Hubens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Tjeu Goossen, Jrd. Mia Goossen-Vranken 
en overleden familieleden; 
Jo Driessen; Overleden ouders; 
Margriet Janssen-Meijers en tevens voor de 
overleden familieleden; 
Ouders Fredrix-Goossens. 
 

MAANDAG 9 AUGUSTUS 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor het Bisdom. 
 

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Andrees Vogelers. 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS 
Zegening Kroedwusj 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
1ste jrd. Corrie Nijsten-Hendriks; 
Jrd. Gerda Brorens-van Gemert; 
Ouders Pie Lochs en Bettie Schepers. 
 

ZONDAG 15 AUGUSTUS 
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zegening Kroedwusj 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Margaretha Wouters vanwege verjaardag en 
tevens voor Martinus Hermanus Wouters; 
Lies Smeets-Houben vanwege haar verjaardag. 
 

MAANDAG 16 AUGUSTUS 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor de minder bedeelden in onze parochie. 
 

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 
19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel   
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 
Zegening Kroedwusj 
Fons Fredrix en familie, ouders Huntjens-Pepels 
en ouders Snellings-Curvers. 
 

ZATERDAG 21 AUGUSTUS  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Huub Lemmens en overleden familieleden; 
Mia Heijnen-Lamine en Pie Heijnen en zoontje 
Harrie. 
 

ZONDAG 22 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Overledenen familie Deumens Bernards. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Ella Evers-Frissen. 
 

MAANDAG 23 AUGUSTUS 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Finy Franssen-Hamers. 
 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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WOENSDAG 25 AUGUSTUS 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden  
ouders; Voor alle vrijwilligers. 
 

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Pie Coumans. 
 

ZONDAG 29 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Antje en Mia Gorissen en overl. familie; 
Jrd. Lien Peters-van Rossum; 
Jo Driessen; Sjeng Claassen vanwege verjaardag 
en t.v. Truus Wouters; 
Ouders Smackers-Breuls en zoon Harry; 
Voor onze lieve moeder To Storcken-Schmeitz. 
 

MAANDAG 30 AUGUSTUS 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Voor het welzijn van de parochie. 
 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden familieleden fam. Dirkx. 
 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 
15.00-15.45 Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

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

ZONDAG 5 SEPTEMBER 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Bertha Meuleberg-Meijers. 
 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
1e Heilige Communie 
 

Martinus Hermanus Wouters  
en Margaretha Wouters; 
Ter nagedachtenis aan alle  
overledenen van de fam. Jetten-Ackermans en 
fam. Lohmeijer-Hennen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

Noveengebed voor Mgr. Harrie Smeets 

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’ 

Heer, onze God, U die ons liefhebt en ons vraagt 
elkaar lief te hebben: wij bidden U voor onze bis-
schop, monseigneur Harrie Smeets. 

Met de woorden van de apostel Jakobus 
beveelt U ons aan: “Is iemand onder u ziek? 
Laat hij de priesters van de gemeente roepen: 
zij moeten een gebed over hem uitspreken 
en hem met olie zalven in de naam des Heren. 
En het gelovige gebed zal de zieke redden 
en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden 
heeft begaan zal het hem worden vergeven”. 

Wij bidden U voor onze bisschop: bekommer U 
om uw dienaar, heb medelijden en bescherm 
hem. Wij vragen om genezing naar lichaam en 
geest. In uw Naam is hij gezalfd met de heilige 
olie: richt hem op door uw kracht, troost hem met 
uw steun, zodat hij – zo U het wilt -herstelt en 
zijn ziekte overwint.  

Sterk hem en ons allen in het geloof dat wij ge-
borgen zijn in uw liefde. 
Blijf hem nabij, en laat ons zien, ook in ziekte en 
bij verdriet, dat U uiteindelijk alles ten goede 
keert, en wij niet kunnen vallen uit uw hand. 

Zo bidden wij U voor onze bisschop en voor alle 
zieken en mensen in nood, op voorspraak van 
Maria, Sterre der Zee, op voorspraak van Sint 
Jozef in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd 
is, op voorspraak van de heilige aartsengel  
Rafaël, de metgezel onderweg en de genezer, 
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld, 
op voorspraak van Sint Christoffel en van de  
heilige N., patroonheilige van onze kerk en deze 
plaats.  

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden, 
om de mensen te verlossen en de zieken te gene-
zen, die ons menselijk bestaan heeft willen delen 
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven, 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.  

Amen. 
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IN MEMORIAM   
 

We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

LIES PEPELS-SCHEPERS, 94 jaar, weduwe van Né Pepels, Geleen (voorheen Stein) 

JEANNY KNAPP-LEMMENS, 71 jaar, echtgenote van  Willi Knapp, Elsloo  

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

Wij feliciteren  onze dopelingen en hun ouders: 
 

FLORIS WILLEMS zoon van Janneke Lenssen en Max Willems  
 

SEM BOSMANS, zoon van Diana Puts en Steve Bosmans 
 

 JADY HEIJBOER dochter van Kevin Heijboer en Britney Cox. 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

Informatie of hulp bij aanvragen van een indicatie? 

Raadpleeg onze zorgtrajectbegeleiders 

Tel. 045-4113500 / Email: zorgtrajectbegeleiders@vivantes.nl 

HOOGFEEST VAN MARIA TEN HEMELOPNEMING 
Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria          
Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood 
met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is 
ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria 
Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste 
Mariafeest.   

De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende  Mariaverering na het 
Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de Godbarende of  
Moeder van God werd betiteld. Deze feesten - 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht van de 
Heer in de tempel' - zijn primair op Christus gericht en hebben een relatie met Kerstmis.  
Later kwamen feesten waarop Maria als heilige geëerd werd: 'Maria Geboorte' en 'Maria 
Tenhemelopneming'.  Dit feest werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium inge-
voerd. In de 7e eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest uit het Oosten over. 

MEDEDELING:  
Met Allerheiligen en Allerzielen wordt er een apart ‘gedachtenisprentje’.  
gemaakt met de vermelding van de namen van alle overledenen die in de kerk of 
het crematorium een afscheidsdienst hebben laten doen in het afgelopen jaar 2020-
2021. Voor degenen die geen aparte dienst hebben laten doen kunnen ook de gegevens ver-
meld worden. Wij hebben daar geen gegevens van. U moet ons dan wel de voornaam,  
achternaam en leeftijd doorgeven. Deze namen worden dan ook vermeld in het Kerkblad bij 
de overledenen in het afgelopen jaar november 2020-oktober 2021. U kunt de gegevens 
doorgeven op de parochiekantoren tijdens kantooruren, schriftelijk of via email. 
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OVER ONZE HEILIGEN (19)    SINT AUGUSTINUS   28 AUGUSTUS 

In de kerk van Sint Martinus in Oud–Stein staan de beelden van 
de vier belangrijkste Westerse Kerkvaders. U vindt deze beelden 
links, vooraan in de kerk, bij het Maria-altaar, naast het orgel. Ze 
zijn afkomstig van de preekstoel, die vroeger aanwezig was in 
deze  kerk.  
Op 28 augustus staat de feestdag van Sint Augustinus op onze 
kerkelijke kalender. En de dag ervoor – 27 augustus –  wordt zijn 
moeder, de Heilige Monica, herdacht. Het is niet voor niets dat 
deze feestdagen na elkaar gevierd worden. Monica heeft heel wat 
tranen om haar zoon  Augustinus gelaten. Zij was een gelovige 
vrouw en bad voor haar zoon, omdat hij op het verkeerde pad 
raakte en als jongeman een leven van ‘leve de lol’ leidde. Op jonge leeftijd (17) werd hij vader van 
een zoon,  Adeodatus, maar een doel om voor te leven, was er niet. 

Het gebed van moeder Monica werd verhoord en Augustinus kwam tot bekering. De bisschop van 
Milaan, de heilige Ambrosius, leidde hem binnen in het leven als gelovige. Augustinus werd ge-
doopt en verdiepte zich verder in het geloof. Daarbij verloor hij de werkelijkheid en de geschiedenis 
van zijn eigen leven niet uit het oog. Zijn bekeringsgeschiedenis beschreef hij nauwgezet in het boek 
dat de titel ‘Belijdenissen’ kreeg. Een indrukwekkend geschrift. 
Ook veel van zijn preken zijn bewaard gebleven en nu nog verplichte studiekost voor iedereen, die 
theologie wil studeren. Maar ook als je niet zo theologisch onderlegd bent, zijn zowel de 
‘Belijdenissen’ als de ‘Preken’ goed toegankelijk.  

Wanneer in maatschappelijk opzicht zijn carrière steeds groter wordt, groeit de onvrede in zijn eigen 
hart. Hij trekt zich uit Milaan terug en gaat weer in Thagaste (Noord–Afrika) wonen, waar hij in 354 
geboren werd. In een paar stille jaren legt hij zich toe op de Bijbelstudie en hij wordt in 391 tot 
priester gewijd. Daarna volgde zijn keuze tot hulpbisschop van Hippo, met het recht van opvolging. 
Van 396 tot aan zijn dood in 430 vervult hij zijn taken als bisschop. Zijn gave om goed te preken 
komt hierin tot volle ontplooiing. Tot in onze dagen blijven het boeiende gedachten die hij de gelovi-
gen voorhoudt. 
Hij schreef ook een verhandeling over muziek, waarin een uitspraak staat die zelfs tot in onze dagen 
klinkt: ‘Zingen is dubbel bidden!‘  We herkennen een beeld van de Heilige Augustinus vaak aan het 
brandende hart dat hij in zijn hand houdt. Daarmee wordt zijn liefde tot uitdrukking gebracht voor 
het woord van God dat in de Bijbel klinkt en dat Augustinus in zijn leven zo vaak heeft laten horen 
in zijn preken.  

De feestdag is op 28 augustus. Velen, die hem als patroonheilige hebben, mogen dan hun naamdag 
vieren: Guus, Gusta, August, enz. Ook de kerken van Elsloo en Geleen-Lutterade hebben  
Sint Augustinus als hun patroonheilige.                                                                                                                                                                               J.P. Janssen, pr.ass.  

Noa de störm 

Noe nao de störm en ‘t geweld 

de rös weer is trök gekôme 

noe wurt de pienlikke waorheid zichbaar 

van wat de maas haet mit genòme 
 

of achter gelaote zwoa wie ste wils 

de ravage is in eeder geval compleet 

en achter de hie en dao weer lachende 
gezichte 

dao laeft èn ôntzettend deep verdreet >> 

>> euver wat ‘t water haet aangerich 

euver wat kapot is gemaakt 

deep verdreet euver deze iëllendj 

en wat zwoavööle zin kwiet geraakt 
 

langzaam wurt noe weer alles herstêld 

en klaor gemaakt veur eine nuuje start 

mer nog nwoats waor op eine Zaoterdig in Juli 

de zôn zwoa prachtig en de daag zwoa zwart 
 

Gedicht van Roos Smeets 

In het leven moet je leren om nooit iets als  vanzelfsprekend 
 te beschouwen. Want in een oogwenk kan alles veranderen. 
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LAATSTE WEEKEND VAN AUGUSTUS:   
MIVA KERKDEUR-COLLECTE 

In het laatste weekend van augustus, 28/29 augustus, wordt onze aandacht 
gevraagd voor de kerkdeur-collecte van de MIVA, de Missie Verkeersmidde-
len Actie.  

Toen enkele weken geleden er geen treinen reden tussen Sittard en Maastricht en ook de Oostelijke 
Mijnstreek last had van problemen op het spoor door de overvloedige regen die alles overspoeld had, 
was meteen te merken dat dit problemen opleveren bij mensen die op de trein aangewezen waren 
voor hun werk. Gelukkig werden er bussen ingezet, maar het leverde ook de nodige vertragingen op. 
Vervelend.  
Als je afhankelijk bent van een buurtbus en belbus, kom je wel eens voor verrassingen te staan. Als 
je geen vervoer hebt, blijkt dan, dat je toch kwetsbaar bent. 
Daardoor kunnen we ook begrijpen hoe nijpend de nood in de Derde Wereld kan zijn, als er geen 
goed vervoer is.  
Een voorbeeld hiervan is Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kenia. Het cen-
trum is opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Het ruige gebied dat aan hun zor-
gen is toevertrouwd, is 22.000 vierkante kilometer groot.  
Inmiddels is het centrum uitgebreid met een kliniek en een school. Duncan wil de capaciteit van het 
centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat er nog meer mensen geholpen kunnen worden, 
want de nood is groot. Daarom is een auto onmisbaar en die is er niet meer. Bij een ongeluk is de 
auto betrokken geraakt en onherstelbaar beschadigd. Duncan heeft een auto 
nodig  om mensen naar de kliniek te brengen, om medicijnen rond te delen, 
om eten en beschermingsmiddelen (corona) te bezorgen.  
Samen kunnen we zorgen voor een auto voor Duncan. Een auto die geschikt 
is voor het ruige gebied en voor de vele kilometers die dagelijks worden afge-
legd. Met onze inzet kan Duncan weer snel op weg geholpen worden om nog 
meer mensen te helpen. Kan hij op ons rekenen?  

BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

CORONAPROTOCOL R.-K. KERK nog steeds van kracht o.a.: 

•  De anderhalve meter blijft van kracht 
• De volkszang is nog steeds niet toegestaan, wel bestaat de mogelijkheid dat een koor 
met maximaal 12 personen een H. Mis kan opluisteren.  

• De gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. 
• Het desinfecteren aan het begin en voor het uitreiken van de H. Communie blijft nog steeds van 

kracht.  

Voor iedereen een fijne vakantie toegewenst! 
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29 augustus:  

DIRGELLÄNDER MUZIKANTEN   

DIRGELEN FEEST  

Plaats: BRASSERIE MERODE, Merodestraat 31 

Stein. Zaal open vanaf 12.45 uur. 
 

Aanvang muziek 13.30 - einde 18.40 uur  
 

Dit is een evenement met 3 blaasorkesten. 
U bent van harte welkom en de toegang  
is gratis. 

 

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 

zondagmorgen is gestopt vanwege corona. 

Voor algemene 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 armoede-
grens, ook hier in de regio 046 Stein. 

Alleen op afspraak. Dank voor uw steun 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

MULTI 
FUNCTIONEEL 
CENTRUM 
STEIN 

Elke vrijdag “aete wat de pot schaft“.  
Opgeven kan t/m woensdag.  
Tel: 046-8881245 / 0619298619 

 E-mail: info@mfcdegrous.nl  


