Jaargang 10 nr. 149
van 19 augustus t/m
15 september 2017
Kopij voor Kerkblad 150 van
16 september tot en met 13 oktober
Inleveren vóór 7 september 2017
Website parochies: www.rkkerkenstein.nl

ZEVEN SACRAMENTEN: De Heilige Eucharistie (4)
De Eucharistie is een van de drie initiatie-sacramenten.
Dat wil zeggen dat deze drie sacramenten aan het begin staan van ons
leven als Christenen.

Door het heilig Doopsel word je opgenomen in de gemeenschap
van de Kerk

Het heilig Vormsel bevestigt je als volwassen Christen en

De heilige Eucharistie laat je volledig deelnemen aan het leven van de Kerkgemeenschap.
De initiatie, - het binnentreden in de gelovige gemeenschap -, is daarmee afgesloten.
Wanneer een volwassene toetreedt tot de Rooms Katholieke Kerk worden deze drie sacramenten in één viering toegediend. De meeste kerkgangers en parochianen hebben hun eerste
Heilige Communie ontvangen op jonge leeftijd. Paus Pius X heeft in 1910 de leeftijd voor
het ontvangen van de Eucharistie vervroegd. Voor die tijd ontving men voor het eerst de
Heilige Communie op 12-jarige leeftijd. Paus Pius X veranderde dat, omdat hij het dagelijks
ter communie gaan wilde bevorderen en omdat hij ervan overtuigd was dat op jongere leeftijd (7 jaar) kinderen ontvankelijker waren voor het geloof.
In de Eucharistie doen we wat Jezus bij het Laatste Avondmaal vraagt, wanneer Hij het
brood en de beker deelt. ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’. Hij vraagt aan zijn apostelen
en aan ons: ‘Blijf met elkaar breken en delen. Blijf het Lichaam en Bloed van Jezus ontvangen. Blijf Hemzelf in je hart ontvangen, in je leven toelaten’.
De Heilige Eucharistie is niet alleen een herdenken. Het is niet alleen een terugdenken aan
wat Jezus toen deed. Die gedachtenis is belangrijk, maar zeker zo belangrijk is de opdracht,
die dit gedenken inhoudt. Zoals Jezus ons heeft voorgedaan, - in breken en delen -, zo moeten wij Hem in het dagelijkse leven volgen door de te breken, wat we hebben en te delen
met ieder, die we ontmoeten. Dat gaat verder dan herdenken. Dat roept op tot daadwerkelijk
jezelf geven en delen met de ander. De Eucharistieviering houdt niet op na de zegen in de
kerk. De Eucharistie blijft niet beperkt tot de zaterdagse avondmis of de zondagochtendmis.
Wanneer je vanuit de kerk het dagelijkse leven intrekt, moet je christen-van-de-daad worden. Daadwerkelijk de liefde voor de naaste in praktijk brengen. Daadwerkelijk de ander
voor laten gaan, ook al kost je dat moeite. Wanneer je echt van iemand houdt, wordt dat een
stuk gemakkelijker. Omdat de liefde je kracht geeft. Zo geeft Jezus kracht aan onze liefde,
als wij Hem in ons leven toelaten, Hem in de Eucharistie ontvangen.
J.P. Janssen, ass.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZATERDAG 19 AUGUSTUS:
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. ouders Dassen-Gorissen en overledenen
fam. Dassen;
Jrd. Huub Lemmens en overleden familie (st);
overledenen van de fam. Schoutrop-Janssen (st).

ZONDAG 27 AUGUSTUS:
XXIe Zondag door het Jaar - A
10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Pater van Isacker.
11.00 uur: H. Martinuskerk
1e Jrd. Jan Paulissen;
Jrd. Lien Peters-van Rossum;
Jrd. Antje Gorissen en overleden familie (st);
Marieke en Chris Driessen-Tomassen;
Philip Cleuskens en Helena Lenssen.

ZONDAG 20 AUGUSTUS:
XXe Zondag door het Jaar - A
10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjeng Meuleberg.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Thè Vaassen;
Jrd. Nelly Schepers-Reul en Michiel Schepers;
Margaretha Wouters vanwege verjaardag en
voor Martinus Hermanus Wouters (st);
Frans Ostendorf.

MAANDAG 28 AUGUSTUS:
H.Augustinus, kerkleraar
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor vrede in de wereld.
WOENSDAG 30 AUGUSTUS:
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle leerlingen voor het nieuwe schooljaar.

MAANDAG 21 AUGUSTUS:
H.Pius X, paus
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor hen die zieken verzorgen.

ZATERDAG 2 SEPTEMBER:
Gemengd koor Nieuwdorp
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. Gerard Hol; Gerrit Roelofs (st);
Uit dankbaarheid voor het 40 jarig jubileum
van de Bèsjen en ter intentie van de overleden
leden.

WOENSDAG 23 AUGUSTUS:
H.Rosa, maagd
19.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. ouders Huntjens-Pepels.
ZATERDAG 26 AUGUSTUS:
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. Harrie Heijnen en tevens voor Mia HeijnenLamine en Pie Heijnen; Lei Pepels ( C );
Maria Salden-Custers; Klêus en Greet SaldenCoumans en overl. fam.;
Mina Pepels-Stijnen.

ZONDAG 3 SEPTEMBER:
XXIIe Zondag door het Jaar - A
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Genezingsdag Bertha Meuleberg-Meijers.
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MISINTENTIES

Vervolg zondag 3 september

Vervolg ZONDAG 10 SEPTEMER:
11.00 uur: H. Martinuskerk - Samenzang
Jrd. overleden fam. Klings-Tholen (st);
Jrd. Mientje Lohmeijer-Hennen;
Sjeng Claassen en Truus Wouters (st);
overledenen van de familie Erkens;
Uit dankbaarheid; Sjeng Muris vw verjaardag en
voor Nelia Muris-Martens; Mathieu Stelten,
Trina Stelten-Coumans en zoon Frank.

11.00 uur: H. Martinuskerk - Samenzang
1e Jrd. Mia Goossen-Vranken; Piet Schmitz;
Sjeng Claassen vanwege verjaardag en voor
Truus Wouters (st); Martinus Hermanus
Wouters en Margaretha Wouters (st);
Thei Eummelen en Sophia Wijnen;
overledenen van de fam. Erkens;
Ouders Smackers-Breuls en zoon Harry;
Mia en Wim Driessen-Janssen.
MAANDAG 4 SEPTEMBER:
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor onze missionarissen.

MAANDAG 11 SEPTEMBER:
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor alle leerlingen voor het nieuwe schooljaar.

WOENSDAG 6 SEPTEMBER:
19.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Mathias Janssen,
Anna Vaessen en overleden kinderen (st);
Voor de zieken in de familie.

WOENSDAG 13 SEPTEMBER:
H.Johannes Chrysostomus
19.00 uur: H. Martinuskerk
Uit dankbaarheid.

ZATERDAG 9 SEPTEMBER:
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Kinderkoor
Levenden en overl. van de fam. Winkels (st).

WIJZIGING MISINTENTIES
ST. MARTINUSKERK
De opgegeven misintenties voor de H. Missen,
die op zaterdagavond niet meer worden
gehouden, kunnen natuurlijk gewijzigd
worden.
Omdat we niet iedereen kunnen bereiken, bij
deze het verzoek contact op te nemen met het
parochiekantoor tel. 046-4331674, bereikbaar
op werkdagen tussen 9 en 11 uur (behalve op
donderdag). U kunt ook een mail sturen naar:
hmartinus@kpnmail.com.
Een briefje in de brievenbus van het parochiekantoor of bij een van de pastores mag ook.

ZONDAG 10 SEPTEMER:
XXIIIe Zondag door het Jaar - A
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Uit dankbaarheid.
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IN MEMORIAM

KERKDEURCOLLECTE VOOR DE MIVA
In het laatste weekend van augustus wordt
in onze samenwerkende parochies een kerkdeurcollecte gehouden voor de MIVA, de Missie
Verkeersmiddelen Actie. Deze actie is bedoeld
om de werkers in de Derde Wereld te helpen
met bruikbaar vervoer. Soms kan dat een auto
zijn of een jeep, soms een boot, een paard, of
een motor, al naar gelang het meest praktisch is.
Dit jaar wordt onze hulp gevraagd in Burkina
Faso. Daar zijn wat zwaardere brommers nodig.
De veldwerkers gaan iedere dag van dorp tot
dorp, van gehucht tot gehucht om zieken te verzorgen, soms over te brengen naar een medische
post. De wegen zijn slecht en de afstanden te
groot om per fiets hun werk te doen. Zonder
zwaardere brommers kan het werk niet gedaan
worden en blijven de zieken achter in de dorpen,
zonder hulp. Daarom willen wij helpen en met
onze giften bij de kerkdeurcollecte de MIVA in
staat stellen om daadwerkelijk hulp te bieden in
Burkina Faso.

We gedenken onze dierbare
overledenen:
ANNIE WOLTERS-LAMBRICHTS, 79 jaar
echtgenote van Ger Wolters, Moutheuvel
THERESIA LAFERTIN-FREIWALT,
71 jaar, weduwe van Pierre Lafertin, Beek
LEI SCHEPERS, 68 jaar, echtgenoot van
Riet Schepers-de Koning, Dross. Roststraat
AGNES PEPELS-HOUSMANS, 97 jaar,
weduwe van Pieter Pepels, Moutheuvel
MIA STIJNEN-LEMMENS, 97 jaar,
weduwe van Harrie Stijnen, Heerstraat-C
TILLA HENDRIX-SCHEPERS, 89 jaar
weduwe van Harry Hendrix, Gommerswijk
Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen.

WIJ FELICITEREN…...
De Bèsjen met hun 40 jarig
jubileum op 26 augustus 2017

Soms hoor je ergens een melodietje
Of de tekst van een bepaald liedje
Waardoor je hartje wordt geraakt
En emoties worden losgemaakt
Soms zullen ze juist verdwijnen
Dan gaat het zonnetje voor je schijnen
Dan wil je blij en vrolijk zingen
En is je lach niet te bedwingen
Dit alles door dat melodietje
Of de tekst van dat bepaalde liedje
En de herinnering die het bracht
Waardoor je zomaar even huilt of lacht.

MARIA BEDEVAART NAAR
BANNEUX
Woensdag 11 oktober 2017
Aanmelden voor 15 september a.s.
bij mevr. Dobbelsteijn,
tel. 046-4331174.
De kosten voor de bus bedragen € 20.00 p.p.
De buskosten inclusief koffie, warme lunch en
koffie met vlaai bedragen € 43,75 p.p.
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40- JARIG BESTAAN VAN DE BÈSJEN VAN STEIN
De Bèsjen van Stein vieren op 26 augustus hun
40 jaar bestaansfeest. Dit jubileum wordt gevierd met een receptie

vanaf 19.00 uur bij de MFC de Grous, Heerstraat Centrum.
Op zaterdag 2 september om 19.15 uur is er in de kerk van Nieuwdorp
een intentie uit dankbaarheid voor dit jubileum.
De Bèsjen zijn een groep van dames, die in de vroegere klederdracht
van Stein hun activiteiten verzorgen met o.a. het maken van de kroetwusj bij IVN Stein en in de bejaardenhuizen. Deze kroetwusjen worden dan gezegend tijdens het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in augustus. Daarnaast zijn zij 2x per jaar aanwezig in het Streekmuseum te Elsloo en geven ze o.a. ook acte de présence bij andere activiteiten. Op de Basisscholen leren ze de kinderen o.a.
breien. De Bèsjen groep bestaat uit 7 dames. Op de foto van links naar rechts staand:
Corry de Koning, Annie van Mulken, Nanny Pepels, Jenny Janssen, Mia Aarts.
Zittend van links naar rechts: Netje Keybets en Philomene Paulissen-van Es.
Jan de Koning is hun vaste chauffeur. Philomene Paulissen-van Es is lid vanaf het eerste
uur, dus al 40 jaar! Wij feliciteren de Bésjen van harte en de speciale felicitaties gaan uit
naar Philomene! U bent van harte welkom op de receptie.
PINKSTERFEEST NIEUWDORP

Op 2e Pinksterdag, 5 juni jl. was het Pinksterfeest op het Past. van Heldenplein
in Nieuwdorp weer een groot succes. De muziek, de catering en het opzetten van
de vele stands waren prima geregeld. Ook het weer werkte goed mee.
Met dank aan de vele vrijwilligers die dit festijn weer mogelijk hebben gemaakt.
Pastoor Schwillens verwelkomde de vele bezoekers en hij kwam ook een kijkje
nemen bij de diverse stands.
DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS
Zondag 16 juli jl. kwamen de vrijwilligers van de gezamenlijke
parochies van Stein samen, in het kader van de jaarlijkse vrijwilligersdag. De dag begon met een Eucharistieviering in de
St. Martinuskerk met aansluitend een gezellig treffen in de tuin
van de pastorie van Nieuwdorp. Deken Bronneberg verraste de
bezoekers met zijn komst. Uit dankbaarheid voor hun inzet,
stonden de kerkbesturen klaar om hun te voorzien van een hapje
en drankje. Jammer, dat pastoor Schwillens moest ontbreken vanwege een hoofdblessure.
Voor foto's zie de website rkkerkenstein.nl
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DECREET ONTTREKKING AAN DE EREDIENST VAN DE
ST. JOZEFKERK KERENSHEIDE

Onze bisschop heeft onlangs een decreet uitgevaardigd om de Kerk van
de Heilige Jozef te Kerensheide per 1 september 2017 aan de eredienst te
onttrekken. Belangstellenden kunnen vanaf 15 augustus 2017 een kopie
afhalen op het parochiekantoor, De Halstraat 36 (tijdens openingstijden).
Ook kunt u dit vinden op onze website: www.rkkerkenstein.nl bij de
parochie Kerensheide.
De parochianen van Kerensheide kunnen een bezwaar tegen dit decreet indienen vanaf
21 augustus tot en met 1 september 2017 bij de bisschop van Roermond
Mgr. F. Wiertz, Paredisstraat 10, 6041 JW Roermond.
In het weekend van 19 en 20 augustus zal tijdens de Heilige Mis een brief hierover van de
bisschop voorgelezen worden.
PROFIEL VAN EEN PAROCHIE-VRIJWILLIGER (39)
1. Naam, leeftijd en woonplaats?
Mie Smeijsters-Dassen. 82 jaar ben ik en woon in Stein-Nieuwdorp.
2. Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief?
In Nieuwdorp.
3. Welke taak vervult u in de parochie?
Ik zing in het koor sinds 1969 en ik verzorg de bloemstukken in de kerk al 20 jaar.
4. Waarom doet u dat werk?
Zingen doe ik graag, zolang het nog kan. En ik hou veel van de bloemetjes.
5. Welke fijne ervaringen hebt u bij het vervullen van uw taak?
Ik heb voldoening van mijn werk. De vriendschap en het samenzijn met mensen.
6. Zijn er ook vervelende kanten aan het werk?
Niet dat ik weet. Maar je moet wel altijd klaar staan als het nodig is.
7. Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?
Dat ik het graag en met plezier doe. En zingen is geweldig.
8. Wat zou u aan de lezer willen meegeven over uw taak?
Als u nog wat tijd over hebt, meldt u aan bij het kerkbestuur. Wil je mee zingen, kom dan donderdagavond om 20.00 uur in de kerk naar de repetitie of neem contact op met een van de leden. U bent
zeer welkom. Het werkt ontspannend.
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AANKONDIGING NIEUWE WEBSITE
Een aantal vrijwilligers hebben in de afgelopen weken ervoor gezorgd, dat we een nieuwe
website hebben. In de komende weken zullen
er nog een aantal pagina’s, submenu’s en
berichten toegevoegd worden.
Via rkkerkenstein.nl kunt u via een submenu
inloggen op de afzonderlijke parochies.
U wordt hier over het laatste nieuws uit de
parochies geïnformeerd.
Veel leesplezier.

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

OM NIET TE VERGETEN:
• 18 t/m 21 augustus Oogstdankfeest

Berg aan de Maas

• Op zondag 10 september vindt de braderie

in Oud-Stein plaats

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

• 10 september is er ook de Open Monumentendag, de St. Martinuskerk en de Kapel Maria in
de Nood zijn dan geopend
• Op zondag 10 september organiseert de

parochie H. Hart van Jezus van Overhoven
een boekenbeurs in het parochiezaaltje
v.d. parochiekerk (Geldersestr. 37 Sittard)

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

Probeer je hoofd
te verlossen van zorgen
Probeer je hart te verlossen van haat
Wees gul met vriendschap
Geef meer en verwacht
minder van het leven
Leef eenvoudig en wees blij
met iedere nieuwe dag!

KERKDIENST OP LOS-RADIO:
ZONDAGMORGEN 08.00 uur
Herhaling maandag 09.00 uur
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Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18
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