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ZEVEN SACRAMENTEN:
Verzoening en vergeving (5)
Hoe blij kun je zijn, wanneer je vergeving krijgt!
Uit mijn kindertijd herinner ik me de spanning die je voelde, als je iets had
uitgespookt, dat je van je ouders niet mocht. Er waren van die dingen, die
echt spannend waren (vuurtje stoken, belletje trekken), maar waarvan je
wist dat je nooit het akkoord van je ouders kreeg. Als het dan toch bekend werd, dan kon ik
rekenen op een donderpreek en straf. Je wist dat je iets deed dat niet goed was, en daarom
aanvaardde je ook de straf die volgde. Als de vrede dan weer getekend was, voelde je je blij
en opgelucht.
Ons gevoel ten aanzien van dingen die niet goed zijn, is wat op de helling gegaan. We horen
vaker zeggen: “Wat voor kwaad doe ik eigenlijk?”. Alsof ons leven, ons doen en laten, vlekkeloos zijn. Wie dat denkt geeft, - naar mijn idee -, een vertekend beeld van zichzelf. Wat
goed is in ons handelen, mogen we terecht goed noemen. Met recht en reden. Maar het
kwaad dat zich ook in ons leven afspeelt, hoeven we niet te verdoezelen. Het is er. Ontegenzeglijk.
Als ons geweten goed gevormd is, voelen we ook de last van het kwaad. Ook de last van het
eigen kwaad. Je kunt gebukt gaan onder gevoelens van schuld door datgene wat je verkeerd
gedaan hebt in je leven. Het perspectief van de toekomst, het zicht op geluk, wordt er door
vertroebeld. Het staat echte ontmoetingen van hart tot hart in de weg als een barrière. Er
blijft altijd iets aan je knagen als er geen vergeving is geweest.
Vergeving wordt ons aangeboden in het Sacrament van Vergeving en Verzoening. We kunnen ons kwaad opbiechten en oprecht schuld belijden, in de wetenschap dat God zich met
ons verzoent. Hij laat de last van de schuld niet op onze schouders drukken, als wij van onze
kant door de knieën willen gaan en onze fouten erkennen. Hij schenkt vergeving, die ons, in Zijn Naam -, door de priester wordt aangezegd. “Ik ontsla U van alle zonden in de Naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Niet in zijn eigen naam kan de priester het
kwaad vergeven, maar in Gods Naam.
Er wordt wel van ons verwacht, dat wij zo goed mogelijk het kwaad herstellen en dat we
inzet tonen om wat krom was, weer recht te buigen. Daarom legt de priester een penitentie
op, om te tonen dat je echt probeert te werken aan het herstel. Werken aan het herstel van de
liefde tot God en tot je naaste, die je tekort hebt gedaan.
Het kan opluchten! Hoe blij kun je zijn, wanneer je vergeving krijgt en met een schone lei
verder kunt leven!
J.P.Janssen, pr.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZATERDAG 16 SEPTEMBER:
Ter ere van H. Cornelis
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd Koor Nieuwdorp
Giel Vossen en overleden familie ( C ).
ZONDAG 17 SEPTEMBER:
XXIVe Zondag door het Jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jo Zeelen.
11.00 uur: H. Martinuskerk - Ceciliakoor
Zwd. Lei Schepers; 1e Jrd Theo Hoofdwijk;
Jrd. Pie Vaassen; Tjeu Hamers; Overl. ouders
Berix-Westhovens en Jo Paulissen;
Overl. ouders Salden-Worms;
Overl. leden van het Ceciliakoor; Mathieu
Smeets, Margaretha Smeets-Smeets en overige
familieleden (st), Herman Ophelders.
MAANDAG 18 SEPTEMBER:
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor roepingen tot het Godgewijde leven.
WOENSDAG 20 SEPTEMBER:
HH.Martelaren van Korea

ZONDAG 24 SEPTEMBER:
XXVe Zondag door het Jaar - A
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Raoul Stijnen.

Voor vrede in de wereld.
ZATERDAG 23 SEPTEMBER:
H.Pater Pio, priester
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd Koor Nieuwdorp
Jrd. Miep Bocken-Janssen; Jrd.en verjaardag
Rieky Paulissen-Seijkens; Maria Salden-Custers
v.w. verjaardag tevens Kleûs en Greet SaldenCoumans en overl. familie; Mina Pepels-Stijnen;
Jacques op den Camp.

ZATERDAG 30 SEPTEMBER:
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd Koor Nieuwdorp
Jrd. Ouders Pie Claassen en Tina ClaassenFlorax;
Jrd. Anna en Hary Snackers-Houben;
Maria Salden-Custers; Kleûs en Greet SaldenCoumans;
Sjaak Van Mulken.

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Flora van Stijn-Tullemans;
Jrd. Willy Vaessen; Jrd. Maria Cornelia Lotz en
Lambert Salden (st);
Pie Goossens en Fien Goossens-Sanders vw
verjaardag; Johan Packbier;
Hub o/d Camp en Jet Kerckhoffs vw verjaardag;
Ouders Kohlen-Blonden en Ton Stijfs;
Jan Vranken vanwege verjaardag en t.v. ouders
Vranken-Hermans en fam. Lochs-Vranken.
MAANDAG 25 SEPTEMBER:
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor vrede in de wereld.
WOENSDAG 27 SEPTEMBER:
H.Vincentius de Paul, priester
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor hen die zieken verzorgen.

19.00 uur: H. Martinuskerk
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZONDAG 1 OKTOBER:
XXVIe Zondag door het Jaar - A
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Voor de zaligverklaring van Theresia Neumann.
11.00 uur: H.Martinuskerk - Ceciliakoor
Jrd. Harie Smeets en t.v. Philomena van Kan
(st); Thei Eummelen en Sophia Wijnen;
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (st); Ida Doek-Goossens vw verjaardag; Mia en Wim Driessen-Janssen;
Overleden leden van het Ceciliakoor;
Jan Thewissen.

Vervolg ZONDAG 8 OKTOBER:
11.00 uur: H. Martinuskerk - Ceciliakoor
1e Jrd. Tiny Ruyl-Janssen en overleden familieleden; Jrd. Jenny Smackers-Breuls; Jrd. Louis
van Es en Jrd Anj van Es-van Mulken en tevens
voor zoon Math; Jan Paulissen vw verjaardag;
Ida Doek-Goossens; Tjeu Goossen; kinderen en
kleinkinderen; Margaretha Smeets-Smeets,
Mathieu Smeets en overige fam. leden (st);
Overleden leden van het Ceciliakoor.
MAANDAG 9 OKTOBER:
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor onze missionarissen.

MAANDAG 2 OKTOBER:
HH.Engelbewaarders
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de intenties van alle zieke mede parochianen.

WOENSDAG 11 OKTOBER:
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle zieken in onze parochie.

WOENSDAG 4 OKTOBER:
H.Franciscus van Assisi
19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden ouders.

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: h.martinusstein@kpnmail.nl Een
briefje in de brievenbus van het parochiekantoor of bij een van de pastores mag ook.

ZATERDAG 7 OKTOBER:
O.L.V. van de Rozenkrans
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. ouders Chris en Guillaumine DelbressineSmeets en zoon Harry (st).
Pie en Lies Pepels-Schmeitz (st).
ZONDAG 8 OKTOBER:
XXVIIe Zondag door het Jaar - A
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Chris Goossens.
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Wij feliciteren

IN MEMORIAM
We gedenken onze dierbare
overledenen:
HARRIE OUDMANS, echtgenoot
van Els Vroemen, 81 jaar, St. Cornelisleen
ANNIE MEULEBERG-GOOSSENS, 63 jaar,
echtenote van Lo Meuleberg, Nieuwstraat
Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen

onze dopeling en zijn ouders:
CHRISTOPHER EUSSEN
Zoon van Cindy Puts en Carlo Eussen
Opdat hij moge leven als een gelukkige christen.

IN MEMORIAM ANNIE MEULEBERG-GOOSSENS,

Op 28 augustus jl is tijdens de heenreis op weg naar hun vakantiebestemming
Annie Meuleberg-Goossens in de leeftijd van 63 jaar geheel onverwacht overleden.
Annie droeg de Kapel van het Bitter Lijden een warm hart toe en heeft zich altijd ingezet voor de
kapel die haar zo dierbaar was. Zij was onder andere het aanspreekpunt voor de misintenties en mede hierdoor een vertrouwd gezicht voor bezoekers aan de kapel. Haar hartelijke, zorgzame en warme
persoonlijkheid is een groot gemis voor de nabestaanden maar ook voor de Kapel van het Bitter
Lijden.
Voor toekomstige misintenties in de Kapel van het Bitter Lijden kan contact worden opgenomen
met Monique Stijnen, moniquestijnen@hotmail.comonder vermelding van 'misintentie'.
Monique Stijnen
DOOPSELS
Aanmelden voor het doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het
parochiekantoor op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur.
Telefoonnummer 046-4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl
DOPEN EN DOOPVOORBEREIDING wijzigingen data doopsels
Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de ouders van de dopelingen een keer samen om zich voor
te bereiden op de plechtigheid van het H. Doopsel. De bijeenkomst wordt gehouden iedere eerste
dinsdag van de maand in het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 en begint om 20.00 uur.
•
Dopen in de St. Michaelkerk te Berg aan de Maas is op iedere 1e zondag van de maand.
•
Dopen in de St. Martinuskerk te Stein is op iedere 2e zondag van de maand.
•
Dopen in de kerk van de O.L.Vrouw, Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp is op iedere
3e zondag van de maand.
•
Dopen in de St. Martinuskerk te Urmond is op iedere 4e zondag van de maand.
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PERSBERICHT VAN THE STRINGS
Op zaterdag 16 september vanaf 19.30 uur tot 22.15 uur en
zondag 17 september vanaf 14.00 u. tot 17.35 uur vindt in MFC de Grous,
Heerstraat C. het tweede Euregionaal Festival voor Mandoline-Orkesten plaats.
Het festival wordt georganiseerd door de Stichting International Mandolin & Guitarmeetings.
Zaterdag 16 september 19.30 uur begint met de opening door de Wethouders van Mulken en Janssen
van de gemeente Stein. Als eerste is het optreden van Mandoline-Orkest The Strings
Op zondag 17 september is ook als eerste het optreden van het Mandoline-Ensemble The Strings van
14.00 u.-14.30 uur. De afsluiting van het festival om is om 17.35 uur door Dhr. T. Bovens, gouverneur van de Provincie Limburg.
Tijdens het festival is er een uitgebreide collectie bladmuziek, instrumenten en toebehoren van
"Haus der Musik Trekel" uit Hamburg en van Musikhaus Klaus Doll uit Steinfurt te bezoeken.
Beide concerten zijn voor iedereen toegankelijk en de entree bestaat uit een vrije gave.
PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (40)
1. Naam, leeftijd en woonplaats?
Mijn naam is Lea Deckers, 73 jaar, woonplaats Stein.
2. Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief?
St. Martinusparochie Oud-Stein
3. Welke taak vervult U in de parochie?
Sinds oktober 1983 zing ik in het dameskoor en tevens ben ik 25 jaar voorzitter van ons gezellig
koor. Samen mochten we onlangs ons 50 jarig jubileum vieren. Ook doe ik al 34 jaar de kerkblaadjes inleggen en rondbrengen in mijn wijk. Ook heel gezellig. In de beginperiode waren we met vijf
dames en nu nog met drie. Eerst moest dat iedere week gebeuren en nu nog een keer per vier weken.
4. Waarom doet U dat werk? Omdat ik graag zing en omdat het voldoening geeft als we een
mooie uitvaart hebben gezongen of een ander uitvoering. Ja, en de kerkblaadjes… het hoort er gewoon bij. Het is ook fijn een bijdrage te leveren aan onze parochie.
5. Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak? Als mensen na een uitvoering
zeggen dat ze waarderen wat we dit nog doen en dat ze het mooi vonden.
6. Zijn er ook vervelende kanten aan het werk?
Nee, nooit vervelend geweest. Als je ergens voor gaat, moet je het proberen goed te doen. Ik laat er
alles voor vallen als ik moet zingen. Iets wat je graag doet, is nooit vervelend.
7. Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon? Vooral ook de contacten zijn belangrijk en
ook is het vanzelfsprekend dat je een taak hebt binnen de parochie.
8. Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak?
Zingen is ontspanning. En zingen is bidden voor twee. Dus…doe met ons mee!
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MR. HARRY DOBBELSTEINPRIJS 2017
De Stichting Kleine Monumenten Stein heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen tot de
instelling van deze prijs. Voor de geplande derde editie hebben 21 amateurschilders en 14 beeldhouwers uit Stein (werkend in hout, steen, brons, metaal of keramiek) een recent werk met een vrij keuze thema ingeleverd. De ingeleverde werken zijn op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober
te bezichtigen in de Terpkerk van Urmond. Op beide dagen zijn de openingstijden van 14.00 uur
tot 17.00 uur. Een bezoek is zonder meer de moeite waard. Graag tot ziens.
JAARLIJKSE FAKKELTOCHT IN ROERMOND IN TEKEN FÁTIMA
Het 100-jarig jubileum van de Mariaverschijningen in Fátima staat centraal tijdens de jaarlijkse fakkeltocht, die op 7 oktober in Roermond wordt gehouden. Die dag is het de 31e keer dat de bidtocht
van de kathedraal naar de bedevaartkapel van Onze-Lieve-Vrouw In ’t Zand trekt. Belangstellenden
uit heel Limburg zijn welkom om hieraan deel te nemen. Om 18.30 uur is er een eucharistieviering
met hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal. Aansluitend vertrekt de tocht vanaf de Markt
naar de kapel. Fakkels en lampionnen zijn ter plekke voor twee euro verkrijgbaar. De tocht wordt
afgesloten met een korte gebedsdienst. Aansluitend is er voor belangstellenden gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.
Op het plein vóór de kapel worden drankjes en snacks aangeboden. Er rijdt een pendelbus om deelnemers na afloop terug te brengen naar het centrum van Roermond. Vooraf aanmelden hoeft niet.
BENEFIETCONCERT
voor de herbouw van het
orgel uit het Franse Klooster

DIERENZEGENING
in Overhoven
Op zondag 1 oktober 2017
vindt er in de H. Hartkerk van
Overhoven, Geldersestraat 37
Sittard, een Gezinsviering plaats om 10.30 uur
in het teken van dierendag,
H. Franciscus. (Tijdens deze Gezinsviering
kunnen kinderen hun knuffels laten zegenen).
Vanaf 12.15 uur heeft u de gelegenheid om uw
(huis)dier te laten zegenen op het veldje naast de
parochiekerk. Alle dieren met hun baasjes zijn
van harte welkom! Klein en groot! Ook alle geïnteresseerde mensen zijn welkom!
De koffie, thee en iets lekkers staat voor u klaar!

Op zondagmiddag 22 oktober
om 15.00 uur organiseert de
stichting ‘Behoud Franse Klooster’ een concert
in de Johanneskerk, Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard.
Het concert zal verzorgd worden door Mannenkoor St. Caecilia Linne o.l.v. Piet Tobben en
Damesensemble Southern Voices. De toegang
is gratis, maar een vrije gave ten bate van de
orgelrestauratie wordt ten zeerste op prijs gesteld. Iedereen is van harte welkom! Voor meer
info zie: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
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BESTE MEDEPAROCHIANEN VAN
KERENSHEIDE
Voor de parochie Kerensheide zoeken wij nog
vrijwilligers die het Parochieblad willen rondbrengen:
een vrijwilliger voor de Gerichtstraat en
een vrijwilliger voor de Sanderboutlaan.
Verder zoeken wij nog een vrijwilliger die kan
inspringen bij ziekte of vakantie.
U kunt zich aanmelden bij Ans Keun, na 18.00 u.
op telefoonnr. 046-4338002.
Alvast bedankt, Ans Keun.
BEDANKT
namens de Bèsjen van Stein.
Heel hartelijk bedankt voor jullie komst naar onze receptie ter ere van ons 40 jarig bestaan en
onze 40 jarige jubilaris. Het was in een
woord geweldig! Dank, dank, dank. De Bèsjen

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

MIJN KINDEREN

Ik gaf mijn kinderen het leven
ze brachten mij geluk
Heel klein en onzeker het
kon niet meer stuk
Toen waren mijn gedachten
ik maak er wat van
Alles wil ik ze geven zoveel ik maar kan
Mijn allergrootste wens
dat ze worden een gelukkig mens
Dat is iets wat je wil
als ze zijn nog jong en pril
De werkelijkheid is anders.
De mensen om ze heen
Ook die bepalen hun leven,niet wij alleen.
Anne

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
Redactie Kerkblad: kerkbladstein@gmail.com
KERKDIENST OP LOS-RADIO:
ZONDAGMORGEN 08.00 uur
Herhaling maandag 09.00 uur

Math Penris
Nederhof 27
6171 HA te Stein
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Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18
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