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15 AUGUSTUS:   FEEST VAN MARIA – TENHEMELOPNEMING. 

 

Naast 1 november,  het feest van Allerheiligen, stond vroeger als 

vrije dag op onze kalenders: 15 augustus: het feest van Maria – 

Tenhemelopneming.  

Twee vrije dagen, die we in de loop van de tijd hebben moeten 

inleveren. Spijtig.  

Maar dat wil niet zeggen dat we de feesten op deze dagen ook maar 

stilletjes voorbij moeten laten gaan.  

15 augustus vieren we het feest dat Maria, als eerste gelovige, door 

God in de hemel werd opgenomen. Deze feestdag staat in 

verhouding tot andere Mariafeesten, nog niet zolang op de kerkelijke 

kalender. Pas in 1950 werd dit dogma officieel afgekondigd door 

Paus Pius XII.  

Een dogma is een officiële uitspraak van de paus waarin een 

aangegeven gebeuren als geloofswaarheid wordt erkend. Zo‘n 

uitspraak komt vrij zelden voor. En er gaat doorgaans ook een lange geschiedenis aan vooraf, 

voordat een dogma wordt afgekondigd. Al tijdens het eerste Vaticaans Concilie (1869 – 1870) 

werd er grote druk uitgeoefend door de bisschoppen om het geloof feit dat Maria met ziel en 

lichaam in de hemel is opgenomen,  als dogma af te kondigen.  

Wat vieren we dan op 15 augustus ? 

We mogen geloven dat Maria,  na haar aardse leven,  door God naar de hemel is overgebracht. 

Daar zal zij zijn, zoals ze ook op aarde was: een moeder met een hart van goud. Haar thuis is nu 

het hemelse Vaderhuis. Zij zal er een voorspreekster zijn voor ons wanneer we tot haar bidden. 

We nemen onze toevlucht tot haar omdat zij is als een moeder aan wie je je zorgen, je vragen en 

je wensen kunt voorleggen. Zij zal ons begrijpen, zoals meestal een moeder haar kinderen kan 

begrijpen. 

Vaak wordt op deze dag bij het Mariabeeld een extra kaarsje en een extra bloemetje gezet om 

Maria op deze feestdag wat meer aandacht te schenken.  

Een oude traditie wil dat op deze dag ook een boeket met 7 bloemen en kruiden wordt gewijd: de 

Kroetwösj.  

Na de zegening krijgt het boeket een plaats in de woning om ons te beschermen tegen onheil en 

ongeluk. Nog steeds wordt dit gebruik in ere gehouden.  

Er bestaat wel een verschil van mening hoe deze kroetwösj moet zijn samengesteld. Dat kan van 

plaats tot plaats verschillen. Meestal wordt aangegeven dat er twee kruiden in moeten zitten, die 

onheil afweren, twee kruiden, die geneeskrachtig zijn, twee graansoorten en een takje van de 

notenboom. 
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Het getal 7 verwijst naar volledigheid. In Bijbelse taal is 7 het getal van de volledigheid. Een 

betekenis die we ook terugvinden in een week, die zeven dagen telt; in de zeven werken van 

barmhartigheid, in de zeven hoofdzonden en de zeven hoofddeugden.  

 

J.P.Janssen, pr.ass.  

 

 

Kroedwusj maken op zondag 14 augustus van 13.30 uur 

tot 16.30 uur !  

 

De Kroedwusj maken is bij IVN Stein een jaarlijks 

terugkerende activiteit, die nu ook weer zal plaatsvinden op 

zondag 14 augustus vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. 

De zegening van de Kroedwusj zal om 15.30 uur gedaan worden door Pastoor Schwillens.  

U bent van harte welkom om u eigen Kroedwusj te maken, samen met de Bèsjen van Stein, in 

onze heemtuin de Boschhook. Hier zijn geen kosten aan verbonden maar een vrije gave is 

welkom. 

 

 

BEDEVAART  KEVELAER 27 SEPTEMBER 2022 

 

Op dinsdag 27 september gaan we met het dekenaat Susteren naar 

de mariale bedevaartplaats Kevelaer.  

De kosten voor deze bedevaart bedragen €  30 p.p. 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10 september a.s.  Dit kunt u 

doen bij    

Parochie Berg a/d Maas: mevrouw Bouts, Nederheidestraat 4, 

4333201 

Parochie Stein: parochiekantoor, De Halstraat 36, 4331674 

Parochie Urmond: parochiekantoor, De Halstraat 36, 4331674 

Tegelijkertijd kunt u – als u dit wilt – een misintentie voor de 

pelgrimsmis opgeven. Deze kost € 10 

Bij opgave krijgt u van ons een programma van die dag. In het parochieblad van september zullen 

wij u uitgebreider over deze dag informeren. 

Wij hopen dat er weer velen met ons meegaan. 
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Pastoraal team 

 

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328  

of in noodgeval: 06-10901080 

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200 

 

Opgeven misintenties 

 

H. Michaël, Berg a/d Maas 

 

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, 

tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22. 

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt 

U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in 

de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen 

 

HH. Martinus en Antonius, Urmond 

 

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op 

maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-

4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op 

onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 

2000 72 

 

Ziekencommunie 

 

Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 

komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)  

 

H. Doopsel 

 

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het 

parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 
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MISINTENTIES URMOND EN BERG 

  

We gedenken onze dierbare overledenen: 

 

Sjeng Krekels, weduwnaar van Mieke 

Houben, 85 jaar 

 
Moge hij rusten in Gods vrede. Amen. 

  

Wij feliciteren onze dopeling en haar 

moeder: 

 

Isa, dochter van Marjolein Pol 
 

 

 

 

 

 

 

Opdat ze mag leven als gelukkige christen. 

  

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd. Elisabeth (Setje) Corten en t.i.v 

overleden echtgenoten 

Herman Deuss en Cor Stuy en zoon Leo 

Deuss. 

  

ZONDAG 7 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. Jo Hendrix; 

Jrd. Paul Bons. 

  

DINSDAG 9 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

 

ZONDAG 14 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1ste jrd. Rina Moonen-Cattenstart. 
 

DINSDAG 16 AUGUSTUS. 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

1ste jrd. Loek Habets en t.i.v. overleden 

familieleden Habets-Verhagen. 
 

2de Collecte voor onderhoud kerk. 

   

ZONDAG 21 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Jrd. ouders van Mulken-Leers; 

Jrd. Zef van Geldrop en tevens voor Agnes 

van Geldrop-Bovens; 

Hilda Vaassen-Hendriks en t.v. echtgenoot 

Maan Vaassen. 
 

DINSDAG 23 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 26 AUGUSTUS  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

1ste jrd. Mieke Michiels-Hendrix en t.i.v van 

zoon Wil voor zijn verjaardag. 
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ZATERDAG 27 AUGUSTUS  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas 

Jrd. Pastoor Frans Bosch.(St) 

Jos Hamers en voor de 92ste verjaardag van  

echtgenote Annie Hamers-Knoors. 

Bij de gelegenheid van de verjaardag van 

Antje Bouts en t.iv. echtgenoot Sjang Bouts. 

   

ZONDAG 28 AUGUSTUS 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1ste jrd Lambert Heutmekers. 
 

 

 

 

 

 

DINSDAG 30 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en overleden familieleden. 
 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER  

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

H.Wijnands-Van Mulken. 

   

ZATERDAG 3  SEPTEMBER  

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.Annie Geraeds. 

 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

 

 
 

OVER ONZE HEILIGEN (31)     EDITH STEIN 9 augustus  

 

Wanneer je de naam leest:  Zuster Teresa Benedicta van het Kruis, moet je al erg ingevoerd zijn 

wil je weten wie er bedoeld wordt.  

Lees je de naam Edith Stein dan klinkt dat voor menigeen veel vertrouwder in de oren en weet 

men doorgaans wel over wie het gaat.  

Haar levensgeschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de Tweede Wereldoorlog en de 

Jodenvervolging die daarin plaatsvond.  

Edith Stein werd geboren in 1891 geboren in een orthodox Joods gezin. Zij was begenadigd met 

een goed stel hersens en kreeg ook de mogelijkheid om universitair te studeren. Zo kon zij lessen 

volgen aan de universiteiten van Breslau, Göttingen en Freiburg im Breisgau. Die studies hadden 
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ook hun invloed op haar geloof. Ze werd atheïste. Dankzij een voortreffelijk 

proefschrift werd zij assistente van haar professor Edmund Husserl.  

Zij bestudeerde de levensgeschiedenis van de Heilige Theresia van Avilla, 

de grote hervormster van de Carmelitessen. Daardoor kwam er een keerpunt 

in haar leven en werd Edith op 1 januari 1922 gedoopt en opgenomen in de 

Rooms Katholieke Kerk. Ze zegde haar baan als assistent op en ging 

lesgeven aan een meisjesschool in Speyer.  

In 1932 kreeg zij een taak als docente aan het Instituut voor Pedagogiek in 

Münster maar al in 1933 kreeg zij een verbod om les te geven vanwege haar 

oorspronkelijke Joodse afkomst. Op 15 april 1934 trad zij in als zuster in het slotklooster van de 

Carmelitessen in Keulen. Zij kreeg als kloosternaam: Teresa Benedicta van het Kruis.  

Ook haar zus Rosa werd gedoopt en in de Katholieke Kerk opgenomen.  

Om aan de Jodenvervolgingen te ontsnappen gingen zij naar de Carmel van Echt. Daar werd zij, 

met haar zus Rosa, op 2 augustus 1942 opgepakt door de Gestapo en naar kamp Westerbork 

gebracht. Vandaar op transport gesteld naar Auschwitz en ter dood gebracht  op 9 augustus 1942. 

Paus Johannes Paulus II verklaarde haar in Keulen zalig op 1 mei 1987 en haar heiligverklaring 

volgde op 11 oktober 1998. We gedenken haar als heilige op 9 augustus. De dag van haar 

sterven.  

In Echt wordt op verschillende plaatsen aandacht aan haar leven geschonken. 

Wat velen niet weten is dat op diezelfde dag een van de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus 

Christus in Geleen – Lutterade ook gevangen werd genomen en op transport gesteld naar 

Auschwitz:  Luise Löwenfels. Zij trad in 1937 in bij deze congregatie en kreeg als kloosternaam 

Zuster Aloysia. Ook zij had een Joodse achtergrond en werd door het Heilig Doopsel op 25 

november 1935 op 20 jarige leeftijd in de Rooms Katholieke Kerk opgenomen. Ook zij liet het 

leven in de gaskamers van het concentratiekamp op 27 jarige leeftijd. Op de hoek van de 

Geenstraat en de Henri Hermanslaan in Geleen staat een klein monumentje dat aan deze feiten 

herinnert.  

 

J.P. Janssen, pr.ass.  
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KERKDEURCOLLECTE VOOR DE MIVA  27 – 28 AUGUSTUS.  
 

Ieder jaar wordt er door de Nederlandse Bisschoppen een collecterooster vastgesteld.  En ieder 
jaar is daar in het laatste weekend van de maand augustus de MIVA-collecte op te vinden. Wij 
willen die collecte ook in ons parochiecluster houden.  
Deze collecte is bestemd om goed vervoer te regelen in de Derde Wereld landen.  
Een voorbeeld maakt duidelijk dat die hulp hard nodig is. 
In het noordwesten van Tanzania ligt in Sumve het ziekenhuis waar Geofrey de leiding heeft. 
Het ziekenhuis biedt zorg aan meer dan 900.000 mensen, die verspreid over 24 dorpen wonen.  
Het ziekenhuis werkt onder andere met “ outreach missies”.  
Dat wil zeggen dat artsen en verpleegkundigen naar de naburige dorpen reizen om mensen te 
vertellen hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Met name suikerziekte en hoge bloeddruk komen 
vaak voor. Door voorlichting te geven kunnen mensen hun manier van leven veranderen. Dit 
heeft tot gevolg dat daardoor minder mensen ziek worden en niet meer voor een opname naar 
het ziekenhuis hoeven.  
Toch moeten zieken soms met spoed naar het grotere ziekenhuis van Mwanza, omdat het 
ziekenhuis daar wel een Intensive Care Afdeling heeft. Het spreekt voor zich dat vervoer daarbij 
onmisbaar is.  
Met de hulp van MIVA werd een terreinwagen aangeschaft, die bestand is voor het vervoer over 
slechte wegen. Deze terreinwagen wordt gebruikt om zieken te vervoeren. Toch is de auto ook 
vaak nodig voor andere taken, zoals het vervoer van de artsen en verpleegkundigen naar de 
dorpen. Dan is de auto niet beschikbaar voor spoedgevallen. Daarom vraagt Geofrey aan de 
MIVA een extra auto. En zo kan hij de hulp aan de 
gemeenschap verder verbeteren.  
En met onze bijdrage aan de collecte voor de MIVA 
kunnen wij Geofrey die hulp bieden.  
Graag en van harte !  
 

Een uitgebreidere omschrijving van de situatie de 
gezondheidszorg waar Geofrey aan werkt vindt U in 
de folder die in de verschillende kerken van ons 
parochiecluster beschikbaar zijn.  
 

 

 

575 Jaar Heiligdomsvaart in Susteren 

  

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze 

zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 26 augustus 

tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering 

van de relieken van heiligen die in Susteren hebben geleefd en 

wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd. 

Eigenlijk komt het jaar uitstel mooi uit, want dit jaar is het precies 

575 jaar geleden dat voor de eerste keer sprake was van een 

heiligdomsvaart in Susteren. In 1447 wordt in schriftelijke bronnen 

vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. Net als 575 

jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer: op zondag 4 september. Er 

trekt dan een historische stoet met meer dan duizend figuranten door 

Susteren met de relieken van onder anderen Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicta en 

Cecilia.  

  

H. Amelberga 
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Het  weekend ervoor gaat het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ in première: een kleurrijk 

schouwspel met ruim 150 acteurs tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek. Zij beelden 

een kroniek uit van legendarische gebeurtenissen in het Maasland in de vroege Middeleeuwen, 

zoals de stichting van een abdij in Susteren door de heilige Willibrord en na een verwoesting de 

wederopbouw van die abdij door abdis Amelberga. Op zondag 28 augustus vindt er ook een 

openluchtmis plaats, die door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden. 

  

Bekijk het hele programma van de Heiligdomsvaart Susteren op www.heiligdomsvaart.nl 

 

 

Waarom de feestdag van een heilige vaak z’n sterfdag is 

  

Elke heilige heeft z’n eigen feestdag op de kerkelijke kalender. Zodra iemand zalig of heilig 

verklaard wordt, wordt die datum door ‘Rome’ vastgesteld. De liturgische feestdag van een 

heilige is een vrolijke dag, zeker voor de mensen die een speciale verering voor die betreffende 

heilige hebben. Naast de viering in de kerk worden er soms ook meer wereldse feesten aan 

gekoppeld. Dat klinkt allemaal heel feestelijk. Maar wie dan de levensgeschiedenis erbij pakt, zal 

ontdekken dat de feestdag van de heilige meestal zijn of haar sterfdag is. Dat zou je opmerkelijk 

kunnen noemen. Wij zijn gewend om feest te vieren op iemands geboortedag of op een dag die 

om de een of andere reden bijzonder is in iemands leven en niet op z’n sterfdag. Toch ligt dat bij 

de feestdag van een heilige net even iets anders. De dag waarop iemand op aarde sterft, wordt 

gezien als het moment waarop hij of zij geboren wordt in de hemel. Zeker bij heiligen mogen we 

daarvan uitgaan. We vieren dus wel degelijk een verjaardag: die van de aankomst van deze 

heilige op z’n definitieve bestemming: bij God. 

 

 

 

 
 

 
 

 


