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    KERKBLAD 

Op 5 juni om 09.30 uur doen de volgende communicanten van  

OBS De Maaskei en basisschool Kerensheide hun  

1e Heilige Communie in de O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp m.m.v. 

Société St. Martin Fanfare de Stein 

Tygo Baks 
Jayley de Waal 
Driss Benabdelouahab 

Yasmin Benabdelouahab 
Tycho Crutzen 
Timo Driessens 
Chloe Maas 

Manisa Miesen 
Yonna Notten 
Roan Pantus 

Dani Quaedvlieg 
Heaven Steps 
Kay Danklof 
Quinn Gerets 
Collin Gerets 

Gyon Lardinois 
Emmie Pepels 
Lara Ritzen 

Calinjo Rosenberg 
Benthe van Erp 
Robyn Holthuijsen 
Evi Paffen 

H. MISSEN RONDOM PINKSTEREN: 

5 juni:  09.15 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
 

09.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk,  
                  tevens 1e H. Communie 
m.m.v. Société St. Martin Fanfare de Stein 
 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk     
m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
 

6 juni:  09.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
 

             10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
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ZATERDAG 4 JUNI: 
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

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

Jrd. Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden 
ouders. 
 

ZONDAG 5 JUNI: - 1e Pinksterdag 
09.15 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
1e Heilige communie Rowan Stijnen; 
Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

09.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk -  
1e Heilige Communie 
m.m.v. Société St. Martin Fanfare de Stein 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
m.m.v. St. Caeciliakoor 
Zwd. Bertha Janssen-Blonden; 
1e jrd. Jo Vaessen en tevens herdenkings-
dienst voor zijn ouders Thei en Cor Vaessen-
Janssen; 
Jrd. Maria Petronella Driessen-Driessen en  
Harie Driessen; 
Tjeu Hamers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Liza Wolffs-Janssen en Sef Wolffs. 
 

MAANDAG 6 JUNI: - 2e Pinksterdag 
09.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Huub en Annie Janssen-Meuleberg. 
 

WOENSDAG 8 JUNI: 

18.30 uur: H. Martinuskerk H. Mis 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 

19.00 uur: H. Mis 
Voor alle mantelzorgers. 
 

ZATERDAG 11 JUNI: 

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

ZONDAG 12 JUNI: 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Zielenrust Wim Smeets. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
1e jrd. Zus van Uden-Heidkamp en t.v. zoon 
Henri; 
Jrd. Elisabeth Wauben-Goossen en t.v. Jac 
Wauben, Lei Wijnen en Anna Goossen; 
Jrd. Mariet Heijnen-Marchal; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Frans Kikken en t.v. de overledenen van de 
fam. Visschers 
 

MAANDAG 13 JUNI: 

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling vh Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: Piet Pepels en Agnes Housmans 
en zonen Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 15 JUNI: 

18.30 uur: H. Martinuskerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Voor alle vrijwilligers. 
 

ZATERDAG 18 JUNI: 

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

Dankmis 1e Heilige Communie 

Pie Coumans.  
 

ZONDAG 19 JUNI:  Vaderdag 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Margaretha Smeets-Smeets en t.v.  
Mathieu Smeerts en overleden familieleden; 
Ida Ackermans-Delbressine; 
Sef Beaujean. 
 

MAANDAG 20 JUNI: 

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Uitstelling vh Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: Piet Pepels en Agnes Housmans 
en Nico en Gerrit. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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WOENSDAG 22 JUNI: 

18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Voor vrede in de wereld. 
 

ZATERDAG 25 JUNI: 

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

ZONDAG 26 JUNI: 

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

11.00 uur: H. Martinuskerk   
M.m.v. Caeciliakoor 
Giel Coumans en Wilma Coumans, fam. Salden-
Pepels en fam. Coumans-Houben. 
 

MAANDAG 27 JUNI: 

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis  
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit.  

MISINTENTIES MISINTENTIES 

WOENSDAG 29 JUNI: 

18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans. 
19.00 uur: H. Mis 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 2 JULI: 

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

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

ZONDAG 3 JULI: 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jrd. Jan Zeelen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
H. Vormsel 
Jrd. overleden familie Visschers; 
Jrd. Annie Lemmens-Smets; 
Jrd. Fons Fredrix; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 

PINKSTEREN 

Met Pinksteren wordt traditioneel herdacht dat de apostelen 
van Jezus werden verlicht door de Heilige Geest in de vorm van vlam-
mende tongen. Dit wordt ook wel de uitstorting van de Heilige 
Geest genoemd. Daarvoor waren ze nog besluiteloos geweest, maar daar-
na wisten ze precies wat ze moesten doen: andere mensen bekeren.  
Ze renden naar buiten en begonnen ieder in een andere taal mensen te  
bekeren. Dat was geen eenvoudige klus, want iedereen was tegen de volgelingen van Jezus.  
Van de 12 apostelen zijn er uiteindelijk 11 vermoord vanwege hun christelijke geloof. Al-
leen de apostel Johannes is van ouderdom gestorven.  
 

Omdat Pinksteren altijd 50 dagen (dus 1 dag na 7 x 7 dagen) na Pasen valt, valt het net als 
Pasen elk jaar op een andere datum. In de naam Pinksteren zit het Griekse woord voor 
"vijftig", pentḗkonta. Het woord is via het Latijn daaraan ontleend. Ook valt het Pinkster-
feest 10 dagen na Hemelvaartsdag. Op deze dag wordt de Hemelvaart van Jezus Christus 
gevierd. In die getallen zit een symboliek, zoals dat in de Bijbel vaker zo is. De 7 staat voor 
volmaaktheid. De wereld werd geschapen in 7 tijdsperioden (vaak vertaald als dagen). Als 
het dan 7 x 7 is, dan krijgt het extra betekenis. Na die 49e dag kan het echte werk beginnen, 
namelijk het vertellen over het Goede Nieuws (evangelie) van Jezus Christus. Pinksteren 
valt 10 dagen na Hemelvaartsdag. Die feestdag kent ook een symboliek. (Bron: Internet) 
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VRIJWILLIGERSMIDDAG 26 JUNI VOOR DE PAROCHIES STEIN 
 

Een parochie kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Daar 
is het clusterbestuur zich terdege zich van bewust en ook erg dankbaar 
voor. 
 

Dit jaar houden we dan ook weer een vrijwilligersmiddag, speciaal voor 
onze vrijwilligers van Nieuwdorp, Kerensheide en Oud Stein op zondag 
26 juni 2022 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 het clusterbestuur 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 ongedwongen sfeer en wordt beëindigd om 16.00 uur. 
 

Alle parochie-vrijwilligers ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor deze middag.  
 

Vergeet niet, middels het invulstrookje u vóór 10 juni  a.s. aan te melden. 

MAANDAG 6 JUNI – 2e PINKSTERDAG 

Muziekfeest op het Pastoor van Heldenplein in Nieuwdorp 
  

Er treden 3 bands op: Shimmering, The Wish en Greysound.  
Tevens is er een gastoptreden van Tyrone Oscar. 

Shimmering zelf speelt voornamelijk muziek uit de 60ér jaren, 
o.a. Shadows, Cliff Richard, Rolling Stones, enz.  

 

Ook is er een springkussen  voor de kinderen aanwezig  
Voor een drankje en hapje wordt gezorgd.  

 

De organisatie is in handen van de band SHIMMERING. 

MOOI RESULTAAT VASTENACTIE 2022 IN ONS PAROCHIECLUSTER 
 

Dat wij ons hart laten spreken voor mensen die het moeilijk hebben is 
als christengelovige vanzelfsprekend, maar we vertalen het ook in 
daden. Dit jaar bracht de Vastenactie in ons parochiecluster Stein – 
Urmond – Berg aan de Maas het mooie bedrag op van € 3.108,32. 
 

De opbrengst is opgebouwd uit de bijdragen aan de Vastenactie Maal-
tijd, de collectebussen voor de Vastenactie-zakjes in de parochie-
kerken en de ingevulde machtigingen. Een mooi resultaat, bijna € 600,- hoger dan in 2021.  
 

Met onze bijdragen geven we de Vastenactie de mogelijkheid daadwerkelijk hulp te bieden om de 
kleine boeren te beschermen en hen te helpen op te komen voor hun grondrechten.  
Ze zijn daardoor minder kwetsbaar en krijgen mogelijkheden hun leefomstandigheden te verbeteren. 
Dank voor uw milde gaven!                                                                             J.P. Janssen, pr.ass. 

H. VORMSEL 
 

Het H. Vormsel vindt op 3 juli om 
11.00 uur plaats in de  

St. Martinuskerk in Oud-Stein en 
wordt gedaan door  
pastoor Schwillens. 

Wij feliciteren alle communicanten van BS Kerensheide en OBS De Maaskei  
en wensen hun een fijne dag toe. 

VORMELINGEN 3 JULI : 
 

Scott op 't Broek 
Demi Fredrix 
Sam Gielkens 
Milan Stoffels 
Denzel Meens 
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HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA 

In Rome werd op 15 maart Titus Brandsma heilig verklaard.  

Vier vragen en antwoorden over hoe dat gaat en wat het betekent. 

Wie was Titus Brandsma? 

Anno Sjoerd Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog door de Duit-
sers werd vermoord, werd in 1881 geboren in de buurt van Bolsward 
en kreeg de naam Titus toen hij op 17-jarige leeftijd intrad in het 
klooster. Daar leidde hij niet alleen een leven van gebed, maar stond 
vooral midden in het katholieke leven. 

Zo was hij hoogleraar, journalist en rector magnificus van de toen net 
opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen (nu de Radboud Univer-
siteit Nijmegen), richtte hij scholen op en zette zich in voor een sterke 
positie van de Friese taal. 

Waarom wordt hij heilig verklaard? 

Brandsma was een fel tegenstander van het nationaalsocialisme. Toen 
de NSB in 1941 advertenties wilde plaatsen in katholieke kranten, reis-
de Brandsma alle redacties af om dat met klem te ontraden. Kort daarop werd Brandsma door de 
Duitsers gearresteerd. Hij zat onder meer vast in Kamp Amersfoort en werd gedeporteerd naar het 
concentratiekamp Dachau. Daar zaten meer geestelijken gevangen. Brandsma stierf op 26 juli 1942, 
een paar weken na aankomst. 

Omdat hij zijn verzet tegen het nationaalsocialisme met de dood moest bekopen, beschouwt de ka-
tholieke kerk Titus Brandsma als een martelaar. In 1985 werd hij zalig verklaard. Om vervolgens 
heilig verklaard te kunnen worden, is een wonder noodzakelijk dat direct aan Brandsma wordt toege-
schreven. Het Vaticaan oordeelt dat daarvan sprake was bij de medisch onverklaarbare genezing van 
de Amerikaanse pater en priester Michael Driscoll. 

Toen Driscoll in 2004 huidkanker kreeg, bad hij op voorspraak van Titus Brandsma om genezing. 
Tegen alle verwachtingen in werd hij beter en de ziekte is niet meer teruggekomen. Het Vaticaan ziet 
dit als een wonder waarin Titus Brandsma de hand heeft gehad. 

Hoe gaat zo'n heiligverklaring in zijn werk? 

Om te bepalen of iemand heilig verklaard kan worden, doet de katholieke kerk jarenlang uitgebreid 
onderzoek naar het mogelijke wonder. Als de paus concludeert dat er van een wonder sprake was, 
ligt de weg naar een heiligverklaring open. 

Titus Brandsma werd samen met negen anderen heilig verklaard tijdens een speciale mis op het Sint 
Pietersplein. De laatste Nederlander bij wie dit gebeurde was de Limburgse pater Karel Houben in 
2007. 

Op het Sint Pietersplein zullen op banieren de gezichten van Titus Brandsma en de negen andere 
nieuwe heiligen te zien zijn. Bisschoppen uit de hele wereld zijn bij de plechtigheid aanwezig, onder 
wie drie uit Nederland. 

Daarnaast zijn zeker tweehonderd Nederlandse pelgrims voor de plechtigheid naar Rome gereisd. 
Tijdens de mis zal de paus een verklaring voorlezen die ermee eindigt dat hij Titus Brandsma "als 
heilige definieert" en dat hij "beveelt dat Titus Brandsma in de hele kerk devoot wordt geëerd".  

Heilig, en dan? 

Is iemand heilig verklaard, dan kunnen gelovigen bidden op voorspraak van die persoon. Dat bete-
kent dat als ze bidden tot God, ze de heilige kunnen vragen om voor hen bij God "een goed woordje" 
te doen. De katholieke kerk zegt dat heiligen dicht bij God staan. 

Sommige heiligen worden geëerd als de beschermer van een bepaalde stad of beroepsgroep. Omdat 
Titus Brandsma opstond tegen het nationaalsocialisme en voor de persvrijheid, pleit een internationa-
le groep van ruim zestig journalisten ervoor om hem de beschermheilige van de journalistiek te ma-
ken, maar daarover is nog niets besloten. 



6 

 

OVER ONZE HEILIGEN (29) -  
HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA  25 JUNI 
 

Zoals we de meimaand als Mariamaand kennen, zo wordt de junimaand Heilig 
Hartmaand genoemd. Niet alleen omdat in juni het feest van het Heilig Hart van 
Jezus wordt gevierd, ook vanwege de gedenkdag van het Onbevlekt Hart van  
Maria. Doorgaans wordt het feest van het Heilig Hart gevierd op de eerste vrij-
dag in de week na Sacramentsdag. Dit jaar is dat 24 juni. De dag erna, 25 juni, 
staat dit jaar het feest van het Onbevlekt Hart van Maria op de kerkelijke kalen-
der. Het is natuurlijk niet zomaar dat deze feestdagen elkaar opvolgen. 
 

Beide feesten verwijzen naar de liefde van Jezus en Maria voor ons, mensen. Het symbool van het 
hart staat toch als teken van liefde. 
De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria heeft zich sterk verbreid na de verschijningen van Onze 
Lieve Vrouw in Fatima van mei tot en met oktober in 1917.  Bij die verschijningen is er telkens de 
vraag om te offeren en eerherstel te brengen aan het Heilig Hart van Jezus en van Maria, om het 
kwaad dat de zondaars aanrichten, te herstellen. Ook klinkt er de oproep om dagelijks de Rozenkrans 
te bidden voor datzelfde doel en voor vrede in de wereld. Die vraag klinkt al bij de eerste verschij-
ning op 13 mei 1917. 
 

Erg verwonderlijk is dat niet, omdat de verschijningen midden in de Eerste Wereldoorlog plaatsvin-
den en er in 1917 een revolutie in Rusland uitbreekt.  
Bij de tweede verschijning op 13 juni 1917 zegt Maria dat haar Zoon Jezus de devotie tot het Heilig 
Hart van Maria wil vestigen. Daarbij toonde de Heilige Maagd aan een van de kinderen – Lucia – 
een hart, dat omcirkeld  en doorstoken was met doornen.  
Door deze gebeurtenissen krijgt de verering van het Onbevlekte Hart van Maria een impuls.  
Toch moeten we ons wel realiseren – hoe groot onze devotie tot Maria ook is – dat zij altijd verwijst 
naar Jezus, haar Zoon. Zij wil niet het middelpunt zijn, maar Jezus. De aandacht moet niet naar haar 
gaan, maar naar Jezus, Gods Zoon.  Heel duidelijk spreekt zij dat uit bij de wonderlijke gebeurtenis 
op de bruiloft van Kana. Daar klinkt uit haar mond: “Doet maar wat Hij u zeggen zal ! “  
Maria werkt van harte mee aan het heilswerk van haar Zoon, maar gaat niet op Zijn stoel zitten. Zij 
is de dienstmaagd van de Heer. Haar inzet en dienstbaarheid maken dat duidelijk. 
 

De oproep aan de kinderen van Fatima om de Rozenkrans te bidden voor de vrede is altijd nodig, 
maar zeker in onze dagen waarop we het leed en de gevolgen van een oorlog zo dichtbij ervaren. De 
oproep aan de kinderen in 1917 is ook een uitnodiging aan ons, te bidden voor de vrede in de wereld, 
in Rusland en de Oekraïne, in onze eigen leefwereld.  
Het is goed om op die uitnodiging in te gaan, zodat er liefde tussen mensen kan gaan leven. Daar is 
het hart – ook het Onbevlekte Hart van Maria –  toch het symbool van!  

J.P. Janssen, pr.ass. 

BUURTCENTRUM NIEUWDORP 
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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, 6171 HK 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 09.30-11.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en 
Samenleving bij Bie Os Mijn Streekomroep tussen 
08.00 en 10.00 uur.  
 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een  
H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de 
kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - Sit-
tard/Geleen - Beek). 

Presentatie: Christianne Moerkens en               
Riet Julicher, techniek: Rinus Moerkens. 

WANDELEN 

Nu ik hier loop in deze zon 

Mis ik jouw arm, vast in mijn arm 

O, als ik nog eens wandelen kon 

Zo samen en zo warm 

Dit is dezelfde laan, dezelfde beek 

Ik hoor je voeten naast me gaan 

Ik zie weer hoe je keek 

Zo is het goed 

Zo heel dicht bij je 

Ach, weet je wat je doet 
Laat mij maar even schreien 

Het water doet je goed            Toon  Hermans 

19 juni: VADERDAG 
 

Wij feliciteren alle  
vaders met Vaderdag  
en wensen hun een hele fijne dag toe! 

 

3 juli: triathlon in Stein  
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 


