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ZEVEN SACRAMENTEN:   Het Heilig Vormsel (3) 

Op de drempel van de basisschool naar het vervolgonderwijs wordt in onze  
dagen het Sacrament van het Heilig Vormsel aan de jongens en meisjes aange-
boden. Ze staan voor een belangrijke stap in hun leven en kunnen daarbij best 
een handje in de rug gebruiken. De school bereidt hen goed voor op de overgang naar het 
vervolgonderwijs. De ouders leven bezorgd mee met de keuze die zoon- of dochterlief zal 
maken. Maar ook de geloofsgemeenschap wil in deze dagen de jongeren nabij zijn en schept 
de mogelijkheid het Heilig Vormsel te ontvangen. Het is een stap naar volwassenheid. Ook 
de hulp van de Heilige Geest kan dan ervaren worden als een steun in de rug in het verdere 
leven.  
Veel ouderen kunnen zich weinig meer herinneren van het Heilig Vormsel. In vroegere ja-
ren was het gebruikelijk dat alleen de bisschop het Heilig Vormsel toediende. Wanneer de 
bisschop op vormreis ging, werden alle kinderen, die hun eerste Heilige Communie hadden 
gedaan, tot en met de kinderen van de hoogste klas van de lagere school, samengebracht in 
een van de grotere kerken van het dekenaat. Dan werden de kinderen gevormd. Vaak waren 
daar geen ouders of peetouders van de kinderen bij. Het was een gebeuren op een gewone 
dag in de week. Daarom zijn vaak de herinneringen van ouderen aan het H. Vormsel ver-
vaagd. Zoals de Heilige Geest op het Pinksterfeest de bange leerlingen veranderde in moedi-
ge verkondigers, zo helpt de Heilige Geest ons ook over dode punten heen en helpt bij moei-
lijke beslissingen. De Heilige Geest drukt op ons Zijn zegel. Het is een geschenk van God. 
We worden er door getekend.  
Met heilig Chrisma tekent de bisschop of zijn vertegenwoordiger een kruis op ons voor-
hoofd en zegt: ‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.’ Het geschenk van 
God, de heilige Geest, is werkzaam met zijn zevenvoudige gaven: wijsheid, inzicht, raad, 
sterkte, kennis, eerbied en respect voor Gods Naam. Dit geschenk is blijvend. God geeft 
geen geschenken om ze naderhand weer terug te pakken. Hij laat ons nooit vallen. Maar wie 
geschenken ontvangt van God, mag ook uitdelen. Gods Geest werkt in ons om daadwerke-
lijk christen te zijn. Om ons geloven vorm te geven in onze omgang met anderen. Om zicht-
baar te maken dat we als christenen, Gods medewerkenden, willen leven.  
J.P. Janssen, ass.   

Jaargang 10 nr. 148 
van  22 juli  tot en met  

 18 augustus 2017 
 

Kopij voor Kerkblad nr. 149 van  
19 augustus tot en met 15 september 
inleveren vóór 10 augustus 2017 

Website parochies: www.rkkerkenstein.nl 

 

WIJZIGING H. MISSEN IN HET WEEKEND VANAF  1 AUGUSTUS 2017 
 

Zaterdag:  19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk in Nieuwdorp 
 

Zondag:     11.00 uur: St. Martinuskerk in Oud-Stein 
 

De H. Missen blijven door de week hetzelfde:  
Maandag om 09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp  
Woensdag om 19.00 uur  St. Martinuskerk in Oud Stein  
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ZATERDAG 22 JULI:  
Feest H.Maria Magdalena 

18.00 uur: H. Martinuskerk 

1e Jrd. Anna Smeets-Meijers;  
Jrd. Bea Scheeren-van Mulken en voor Pierre 
Scheeren, tevens voor overleden ouders van 
Mulken-Janssen en overleden ouders Scheeren-
Dorssers en  overleden familieleden;  
Mia en Wim Driessen-Janssen. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
m.m.v. Vocal Sollýs koor uit Geleen 

Zwd. Kitty Weerenbeck-Pieters;  
Jrd. Leike Hendriks; Maria Salden-Custers; 
Klêus en Greet Salden-Coumans en overleden 
familieleden. 
 

ZONDAG 23 JULI:   
XVIe Zondag door het Jaar - A 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Sophie Zeelen-Tholen. 

09.30 uur: H. Martinuskerk 

Zwd. Angelica Martinez Bischoff;  
Jrd. Ria Heusschen en kleindochter Sara;  
overleden ouders Salden-Worms. 
 

MAANDAG 24 JULI: 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Om een goede vakantie en een behouden thuis-
komst. 
 

WOENSDAG 26 JULI:  
Feest HH.Joachim en Anna 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Ouders Smeets-Dassen en overleden familie. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

ZATERDAG 29 JULI: H.Martha 

18.00 uur: H. Martinuskerk 

Jrd. Harrie Smackers; Frans Lohmeijer. 
 

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

Ouders Frusch-Salden. 
 

ZONDAG 30 JULI:   
XVIIe Zondag door het Jaar - A 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Kapelaan Kouwenberg. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk 

Jrd. Sjeng Claassen en voor Truus Wouters (St); 
Thei Eummelen en Sophia Wijnen vanwege  
verjaardag. 
 

MAANDAG 31 JULI:  
H. Ignatius van Loyola, priester 

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

Voor roepingen tot het Godgewijde leven. 
 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS:  
19.00 uur: H. Martinuskerk 

Overleden familieleden;  
Fons Frederix vanwege verjaardag. 
 
ZATERDAG 5 AUGUSTUS: 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Gerrit Roelofs (st);  
Mina Pepels-Stijnen; 
 

ZONDAG 6 AUGUSTUS:   
Hoogfeest Gedaanteverandering des Heren 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Jo Zeelen. 
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Vervolg ZONDAG 6 AUGUSTUS:   
11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Michel Hermans; Martinus Hermanus  
Wouters en Margaretha Wouters (st);  
Thei Eummelen en Sophia Wijnen;  
Overledenen van de familie Erkens;  
André Oomen; overleden ouders Bok-Sips. 
 

MAANDAG 7 AUGUSTUS:  
H.Cajetanus, priester 

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

Voor zegen over hen die zieken verzorgen. 
 

WOENSDAG 9 AUGUSTUS:  
H.Edith Stein, martelares 

19.00 uur: H. Martinuskerk 

Andrees Vogelers. 
 

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

Jrd. ouders Pie Lochs en Betje Schepers;  
Giel Vossen en overleden familieleden (c);  
Toos Schepers-Kleinjans. 
 

ZONDAG 13 AUGUSTUS:   
XIXe Zondag door het Jaar - A 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Janssen-van Mölken. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 

1e Jrd. Harie en Martin Janssen; Tjeu Hamers;  
Sjeng Claassen en Truus Wouters;  
Lies Smeets-Houben vanwege verjaardag. 
 

MAANDAG 14 AUGUSTUS:  
H.Maximiliaan Kolbe, martelaar 

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

Om vrede in de wereld. 

MISINTENTIES 

WIJZIGING  MISINTENTIES  
 

IN DE WEEKENDEN 

De opgegeven misintenties voor de  
H. Missen, die in de St. Martinuskerk 
op zaterdagavond niet meer worden gehou-
den, kunnen natuurlijk veranderd worden.  
Omdat niet iedereen telefonisch kan worden 
bereikt, vragen we aan de parochianen daarvoor 
spoedig contact op te nemen met het parochie-
kantoor tel. 046-4331674, bereikbaar op maan-
dag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 
11 uur. U kunt ook een mail sturen naar: 
hmartinus@kpnmail.com.   
Of een kort briefje in de brievenbus bezorgen op 
het kantoor adres de Halstraat 36, Stein of bij 
een van de pastores.   

Op 16 augustus, Hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming,  
vieren we de H. Mis aan de kapel 
Maria in de Nood, (er is dan geen  

H. Mis in de St. Martinuskerk).  
Tijdens deze viering zal ook de zegening 
van de ‘Kroetwusj’ plaatsvin-
den.  De H. Mis wordt om  
19.00 uur voorafgegaan door  
het rozenkransgebed.  

U bent welkom! 

WOENSDAG 16 AUGUSTUS:  
HOOGFEEST MARIA  
TENHEMELOPNEMING 

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood 

Margaretha Smeets-Smeets en  
Mathieu Smeets en overleden familieleden. 

mailto:parochiehmartinus@kpnmail.com
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EEN ‘DANK-JE-WEL’ VAN DE VASTENACTIE 
 

Verschillende parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen-Geleen hebben meegedaan aan de 
Vastenactie en samen geld bij elkaar gebracht om in Mpongwe (Zambia) een school te voorzien van 
de nodige elektriciteit. De voorbereidingen om de school aan te sluiten op het elektriciteitsnet zijn 
nu in volle gang. De dichtstbijzijnde mogelijkheid om aan te sluiten op het ZESCO-net ligt op 1200 
meter. Wanneer de boeren hun maisoogst hebben binnengehaald, kan begonnen worden met het 
plaatsen van de elektriciteitspalen en het aanbrengen van de kabels naar het net. Deze activiteit 
wordt betaald vanuit het voorschot dat de Vastenactie heeft gegeven. 
In september, wanneer de totale opbrengst bekend is, wordt gestart met het aanbrengen van de lei-
dingen in de school. Ook alle andere noodzakelijke elektriciteitswerkzaamheden worden dan uitge-
voerd, zodat in de toekomst het onderwijs en de vorming van jong en oud beter gestalte kan krijgen. 
We ontvingen een dankbrief van de Stichting “Geef kinderen van Mpongwe een Toekomst.” Zij 
blijft het project steunen, ook in de toekomst. Bij deze hebben wij de dank aan U overgebracht. 
De opbrengst van de Vastenactie bedroeg in de parochie Oud-Stein  € 868,24;  
parochie Nieuwdorp € 721,28. Bij deze bedragen zijn ook de bijdragen van de parochie  
Kerensheide opgenomen. In Urmond  € 389,01; in Berg aan de Maas € 271,60.  
Samen hebben we zo € 2.250,13 bijgedragen om het leven in Mpongwe leefbaarder te maken en de 
toekomst daar uit te bouwen.  Hartelijke dank daarvoor!                               Ass. Pastoor Janssen 

HET DOOPSEL:  
 

Doopweekenden:  
in de kerk van O.L.Vrouw Hulp 
der Christenen:  
de eerste zondag van de maand 
 

In de St. Martinuskerk van Oud Stein: 
de tweede zondag van de maand  
 

Voor meer info zie: www.rkkerkenstein 

 

Voor de  ZIEKENZALVING is er Te allen tijde is een der geestelijken bereid 
om te komen.  Helaas bestaat nog vaak het gevoel van: “als iemand bediend is, dan 
is het afgelopen”, waardoor vaak tot op het allerlaatste moment gewacht wordt om 
de priester te roepen. Niet zelden dan ook ‘te laat’! Jammer genoeg onthouden we 
zo de zieke, lijdende medemens de bijzondere bijstand van God. U kunt bellen op 
tel.nr. 046-4331328. 

Wij feliciteren  
de bruidsparen met hun  
voorgenomen huwelijk op vrijdag  
11 augustus in de St. Martinuskerk 
 

FIONA MURIS en LUC PRICKEN 

MARTIJN SIPS en ISIS WETZELS 
 

Wij wensen hen een gelukkige toekomst! 
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DANKZEGGING BIJ GELEGENHEID  
VAN MIJN AFSCHEID 

 

Op zondag 25 juni j.l. mocht ik afscheid nemen van de 
parochies van het Cluster Stein-Berg a/d Maas-Urmond. Het is een 
prachtig afscheid geworden, met een goed gevulde Sint Martinuskerk 
in Oud Urmond en mooie zang van de gezamenlijke kerkkoren en het 
kinderkoor van Kerensheide.  

De rondrit in de auto van de familie Wiel Janssen was voor mij een complete verrassing.  
De receptie in het MFC van Berg a/d Maas was druk bezocht.  
Ik zeg iedereen dank voor zijn of haar aanwezigheid. Vooral ook voor de mooie woorden van burge-
meester Leurs. Dank ook aan alle kerkbestuursleden en pastoor Schwillens voor de voorbereiding en 
het mooie verloop van deze heuglijke dag.  
Na ruim 17 jaar hier gewerkt te hebben, ga ik met een dankbaar gevoel van hier naar mijn nieuwe 
bestemming. Met vertrouwen ga ik aan de slag als kapelaan in het Cluster van Helden-Panningen.  
Ik wens U allen Gods zegen en hopelijk een keer tot ziens.                                         
Kapelaan Piet Houben. 

VIRGA JESSE FEESTEN IN HASSELT. 

We kennen in onze streken het gebruik van de Zeven-jaarlijkse Heiligdomsvaarten. Zo was er in 
2014 de Heiligdomsvaart in Susteren, Aken en Kornelimunster. In 2016 waren er de Kroningsfees-
ten in Tongeren; in 2017 de Virga Jessefeesten in Hasselt; in 2018 staat de Heiligdomsvaart van 
Maastricht op het programma en Huy wordt aangekondigd voor 2019. 
De Virga Jesse feesten kennen in Hasselt vier ‘ommegangen’ ter ere van Maria, de Virga Jesse, op 
de zondagen 6, 13 en 20 augustus om 15.00 uur en op dinsdag 15 augustus om 19.30 uur.  
Alle informatie vindt U op de website: www.virgajessefeesten.be                                                 
Via die site ontvangt U ook informatie over het bestellen van tribuneplaatsen.                            
In de voorverkoop kosten de plaatsen €12,00; Op de dag van de ommegangen zelf: € 15,00. De rest 
van het parcours is vrij toegankelijk. 

 

Data voor de 1e H. COMMUNIE 2018:  
 

Zondag 13 mei St. Martinuskerk Oud-Stein 
   

Zondag 27 mei O.L.V. Hulp 
der Christenen kerk te  
Nieuwdorp 

DATA VOOR HET H. VORMSEL 2017:  
 

24 november: St. Martinuskerk in Oud-Stein 
15 december: O.L.V. Hulp der Christenen- 
kerk te Nieuwdorp 
Alle vieringen beginnen om 19.00 uur 
en de vormheer is Mgr. Franssen. 

http://www.virgajessefeesten.be/
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SENSOOR: HONDERDEN MENSEN HELPEN MET JE LUISTERENDE OOR 

Sensoor locatie Heerlen is hard op zoek naar nieuwe luisterhelden voor het vrijwilligersteam. Een 
luisterend oor verzacht pijn, geeft inzichten en kan zelfs levens redden. Ieder mens heeft wel eens 
zo’n begripvol luisterend oor nodig maar het lijkt een schaars goed te worden. Steeds meer mensen 
komen hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de anonieme hulplijn Sensoor. 
Sensoor, opgericht in 1958, is 24/7 bereikbaar voor een anoniem gesprek per telefoon, chat en mail. 
Met dank aan ruim 1000 vrijwilligers uit het hele land die worden getraind en begeleid vanaf 25 lo-
caties, waaronder in Heerlen.   
De vrijwilligers voeren dagelijks bijna 1.000 gesprekken met mensen die angstig zijn, het leven niet 
meer zien zitten, onzeker zijn of gewoon behoefte hebben aan contact. Alles wat er zich in een men-
senleven voordoet, komt voorbij aan de telefoon, chat en mail. Ieder gesprek is dan ook anders.  
Ben jij iemand die goed kan luisteren en heb je interesse in je medemens? Dan komt Sensoor graag 
met je in contact. Je wordt voor dit zinvolle werk goed getraind en begeleid door beroepskrachten. Je 
oefent gespreksvaardigheden, verdiept je in thema’s die veel voorbij komen en je leert grenzen te 
stellen. Je luisterdiensten kun je flexibel inplannen en thuiswerken is mogelijk. Hoewel je alleen je 
dienst doet, train je met een enthousiast vrijwilligersteam en krijg je persoonlijke begeleiding.   
Aanmelden kan via www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk 

PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (38) 
1. Naam, leeftijd en woonplaats?  
Mijn naam is Jan Simons, leeftijd 74 jaar en ik woon in Berg aan de Maas. 
2. Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief? 

Bij de Heilige Michaël Berg aan de Maas. 
3. Welke taak vervult U in de parochie? 

Ik doe kosteren (deeltijd-koster) en ben vrijwilliger in de werkploeg ‘In en om de kerk.’ 
4. Waarom doet U dat werk?  
Omdat ik iets wil doen voor de kerk en de parochie. 
5. Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak? 

Dat het gewaardeerd wordt door de parochianen. 
6. Zijn er ook vervelende kanten aan het werk?  Ja, er zijn ook vervelende kanten aan. Anders zou 
ik liegen. Maar in het algemeen is het fijn om te doen. 
7. Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?  De taken die ik doe als koster zijn zeer verant-
woordelijk. En met de werkploeg in en om de kerk zijn de taken zeer afwisselend. 
8. Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak? 

Voor mezelf vind ik het belangrijk wat ik doe. We kunnen voor de werkploeg nog vrijwilligers ge-
bruiken. Iedere eerste donderdag van de maand om 9.00 uur. 
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KERKDIENST OP LOS-RADIO:  
 

ZONDAGMORGEN 08.00 uur  
 

Herhaling maandag 09.00 uur 

 

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, dinsdag, 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 BA  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Spreekuur in de pastorie: Eburonenstraat 14, 
6171 BG op dinsdag en donderdag 9.30-10.30 u. 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Telefoon: 046 - 4331328 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66: 
vrijdag van 09.30-12.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  

Wij wensen iedereen een  

fijne vakantie en een  

behouden thuiskomst! 

Geluk 
Hij zocht het geluk, het grote “het” 

hij zocht, maar vond het niet 
en vele malen stond hij  

met een kluitje in het riet 
hij zocht het geluk in het riet 
hij zocht het geluk in het dal,  

aan de top 
maar werd het zoeken moe 

Pas toen hij zei: ik geef het op 
toen kwam het naar hem toe. 

Toon Hermans 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Dag God 
Hij schiep het licht 

noch traag, noch vlug, 
gaf ogen zicht 

aan mens en mug, 
hing sterren op 
aan het plafond, 

’n witte maan 
’n rode zon, 

nu zit Hij op zijn hemeltroon, 
ik zeg: ‘dag God’, 

Hij zegt: ‘dag Toon’. 
Toon Hermans 

Vooraankondiging: 40 jarig bestaan van de 
Bèsjen van Stein. De receptie wordt gehou-
den vanaf 19.00 uur in MFC de Grous. 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


