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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 – Tenhemelop-
neming. 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 bis-
schoppen om het geloofsfeit 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 over-
gebracht. 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 ge-
wijd: de Kroetwusj. Na de zegening krijgt het boeket een plaats in de woning om ons te be-
schermen tegen onheil en ongeluk. Nog steeds wordt dit gebruik in ere gehouden.  
Er bestaat wel eens verschil van mening hoe deze kroetwusj moet zijn samengesteld. Dat 
kan van plaats tot plaats verschillen. Meestal wordt aangegeven dat er twee kruiden in moe-
ten zitten, die onheil afweren, twee kruiden, die geneeskrachtig zijn, twee graansoorten en 
een takje van de notenboom. 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 da-
gen telt; in de zeven werken van barmhartigheid, in de zeven hoofdzonden en de zeven 
hoofddeugden.                                                                                            J.P. Janssen, pr.ass. 
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Data zegening Kroetwusj:  
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ZATERDAG 6 AUGUSTUS 

Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid 
 

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

Jrd. Toon Buijs. 
 

ZONDAG 7 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Janssen-van Mölken. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Zwd. Sjaak Pepels; 
Bertha Janssen-Blonden; Martinus  
Hermanus Wouters en Margaretha Wouters. 
 

MAANDAG 8 AUGUSTUS 
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. 
 

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 
18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Andrees Vogelers. 
 

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 

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

Jrd. Corrie Nijsten Hendriks; 
Jrd. Pie Coumans; 
Jrd. Gerda Brores-van Gemert. 
 

ZONDAG 14 AUGUSTUS 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Theo Hubens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Zegening Kroetwusj 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Mia Op den Camp-Broekhoven namens de 
buren (dr. Everhartsstraat). 

MAANDAG 15 AUGUSTUS  
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 
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. 
 

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 

19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel  
 

ZATERDAG 20 AUGUSTUS  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

Jrd. Huub Lemmens. 
 

ZONDAG 21 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Margaretha Wouters v.w. verjaardag en te-
vens voor Martinus Hermanus Wouters; 
Lies Smeets-Houben v.w. haar verjaardag. 
 

MAANDAG 22 AUGUSTUS 
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. 
 

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden 
ouders. 
 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS  

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

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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ZONDAG 28 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jrd. t Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Kerkdeurcollecte Miva 
1e Jrd. Ida Ackermans-Delbressine; 
Jrd. Antje en Mia Gorissen en overleden 
familie;  
Jrd. Lien Peters-van Rossum; 
Ouders Smackers-Breuls en zoon Harrie; 
Sjeng Claassen v.w. verjaardag en tevens 
voor Truus Wouters. 
 

MAANDAG 29 AUGUSTUS 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis 
Finy Franssen-Hamers; Piet Pepels en  
Agnes Housmans en zonen Nico en Gerrit.  

MISINTENTIES MISINTENTIES 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 

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

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid 
 

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

ZONDAG 4 SEPTEMBER 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Genezingsdag Bertha Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Zwd. Jo Goossens; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Voor de overledenen van fam. Jetten-
Ackermans en familie Lohmeijer-Hennen. 

DE KROETWUSJ wordt samengesteld uit 7 planten: (7 = heilig getal, het getal van de volledig-
heid)  Er bestaan vrij vaste regels voor: 

• 2 onheil afwerende planten zoals koninginnenkruid (ook wel leverkruid of donderkruidgenoemd), 
wilde marjolein, huislook, koningskaars of toorts, Sint-Janskruid, wilgenroosje, klaproos 

• 2 helende planten zoals valeriaan, duizendblad, boerenwormkruid, echte kamille, tormentil, bij-
voet, absintalsem, alsem, duizendblad, helmkruid, hertshooi, salie, smeerwortel of engelwortel 

• 2 broodgranen: de korenaren van rogge en tarwe 

• 1 boomvrucht: het groene blad van de walnoot. Dat blad dat bestaat uit 7 
blaadjes. Er wordt beweerd dat de bliksem nooit in een notenboom inslaat 

• Het boeket wordt bijeengebonden met liefst een blauw lint van zeven el 
lang. Het boeket moet voor zonsopgang met de hand geplukt zijn. IJzer is 
ten strengste verboden bij mystieke handelingen. Een mes verbreekt de    
magische kracht van de kruiden.          

•  bron: internet 

Eerste Heilige Communie 2023  

voor de leerlingen van de BS de Triviant 

is op 4 juni om 9.30 uur in de St. Martinuskerk 
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IN MEMORIAM   

We gedenken onze dierbare overledene: 
 

Jo Goossens, 78 jaar, echtgenoot van José Goossens-Kuypers, Havenstraat  
 

Moge hij rusten in Gods vrede. Amen. 

Wij feliciteren  
onze dopelingen en hun ouders: 

 

Franky Dean, zoon van Julie Janssen en Frank Koolen 

Freya, dochter van  Sandra Cleef en Kenny Gelissen 

Lars, zoon van Michelle Lochs en Erik Bruijnzeels 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

KERKDEURCOLLECTE VOOR DE MIVA 
 

27 – 28 AUGUSTUS 
 

Ieder jaar wordt er door de Nederlandse Bisschoppen een collecte-
rooster vastgesteld.  En ieder jaar is daar in het laatste weekend 
van de maand augustus de MIVA-collecte op te vinden. Wij wil-
len 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 vertel-
len 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. 

J.P. Janssen, pr.ass.  

ZONDAG 11 SEPTEMBER:  
OPEN MONUMENTENDAG 

In de St. Martinuskerk in  Oud-Stein 
 

Op zondag 11 september is de St. Martinuskerk in Oud-
Stein van 13.00 - 17.00 uur opengesteld voor het publiek. 
De mogelijkheid wordt geboden voor een rondleiding en er kan een kijkje 
genomen worden in het binnenste van de toren. 
In het volgend parochieblad treft u meer info hierover aan. 
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ZOMER 
het zomert zo zalig, de lucht is aanhalig 

de geuren van rozemarijn, de zon een monstrans 
met een godd’lijke glans en de hemel één blauw baldakijn 

 

Alles is heimwee                                                                                                          Toon Hermans 

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 ver-
trouwder 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 ge-
zin. Zij was begenadigd met een goed stel hersens en kreeg ook de mo-
gelijkheid om universitair te studeren. Zo kon zij lessen volgen aan de 
universiteiten van Breslau, Göttingen en Freiburg im Breisgau. Die 
studies hadden ook hun invloed op haar geloof. Ze werd atheïste. 
Dankzij een voortreffelijk proefschrift werd zij assistente van haar pro-
fessor 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 klooster-
naam: 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 volg-
de 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 Zus-
ter 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 gas-
kamers 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. 

 

HiP WM -  Hulp in Praktijk  
Kerken hebben de potentie nog steeds een spilfunctie te vervullen en veelbetekenend te zijn, door 
barmhartigheid te tonen aan de samenleving. HiP is een telefonische helpdesk, die hulpvraag en aan-
bod bij elkaar brengt en op die manier kerken ondersteunt bij het bieden van praktische hulp, die re-
levant is voor de maatschappij. Hun visie is: Geloven in de kracht van de kerk.  
HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de lokale kerken. HiP WM is momenteel ook actief in onze 
parochiecluster van Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Urmond en Berg.   
Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de HELPDESK 046 426 27 27. 
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BEDEVAART KEVELAER OP MAANDAG 12 SEPTEMBER 
Opstapplaatsen – waaronder ook Stein en Elsloo. 
Aanmelden en aanschaf buskaarten van € 20,00 p.p. zijn tot dinsdag 30 augustus verkrijgbaar 
bij: Mevr. G. Ruijl, Pastoor Lenaersstraat 1, 6181 HS Elsloo, tel. (046) 4360085. 
Meer info bij dhr. Tjeu Wetzels: tel. 06-27822186, of mail naar broederschap.sittard@gmail.com. 

BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

KROETWUSJ maken op zondag 14 augustus  
van 13.30 uur tot 16.30 uur 
 

De Kroetwusj maken is, bij IVN Stein, een jaarlijks terugke-
rende 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 wor-
den door Pastoor Schwillens.  
 

U bent van harte welkom om uw eigen Kroetwusj 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 OP DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022 -  Dekenaat Susteren  
Naast de parochies van het dekenaat Susteren zullen de parochies van Berg a/d Maas, Stein en 
Urmond bij hen aansluiten. Vanaf dit jaar is er ook een halteplaats in Stein.  
De kosten bedragen € 30,00 p.p.  
Aanmelden tot 10 september bij het parochiekantoor Oud-Stein,  
De Halstraat 36, tel. 4331674, tijdens kantooruren. Tegelijkertijd kunt u – als u 
dit wilt – een misintentie voor de pelgrimmis opgeven, deze kost € 10,00.   
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.      Deken Lauvenberg 

Belevenis theater 80 DAAG   

Toneelvereniging ONS GENOEGEN in Genhout Beek, viert hun 100-jarig  
jubileum. Toneel en muziek komen samen tijdens 80 DAAG.  

Een spektakel dat volledig is aangekleed in een 19e -eeuws Engelse upperclass stijl, van 
binnenkomst tot after-party. 50 toneelspelers uit Genhout en omstreken en een muzikaal 

gezelschap zorgen vijf dagen lang voor een theaterbeleving die u nooit meer zult vergeten.           
Van 15 t/m 19 september op de prachtige Bovenste Hoeve Printhagen in Genhout-Beek.                        
Voor meer info: www.80DAAG.nl. 

http://www.80daag.nl/
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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 een H. Mis uitge-
zonden welke is opgenomen in één van de kerken 
binnen ons uitzendgebied (gemeente Stein -  
Sittard/Geleen - Beek). 
Presentatie: Christianne Moerkens en               
Riet Julicher, techniek: Rinus Moerkens. 

Vakantie 

geen briefje en/of ansichtkaart 

over hoe leuk ik het hier heb 

je ziet het wel op instagram 

of je leest het op whatsapp 

ik blijf de hele dag online 

om updates te kunnen geven 

ik ben mijlenver van huis 

maar nog nooit zó thuis gebleven.  

r.o. 

Rust 
In mooi weer op een stille plek in het 
open veld zitten in het gras op of een 
muurtje; luisteren naar de wind die 

zacht door de bomen gaat en  
niets doen….. 

Zo maar ‘zijn’ in mooi weer  
op een stille plek in het open veld.  

Beter dan valium 
                    Ja toch?       Toon Hermans 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

  


