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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 er van
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 dagdagelijkse 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 zondag-ochtendmis. 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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NIEUWE WEBSITE ‘RKKERKENSTEIN.NL’
Een aantal vrijwilligers hebben in de afgelopen weken ervoor gezorgd, dat we een nieuwe website
hebben. Daarvoor mijn oprechte dank. In de komende weken zullen we nog een aantal pagina's,
submenu's en berichten eraan toevoegen. Via rkkerkenstein.nl wordt u over het laatste nieuws uit
de parochies geïnformeerd. Veel lees plezier. Groet,
Pastoor Schwillens
MARTINUSKERK POETSEN
Woensdag 27 september zal de kerk weer een poetsbeurt krijgen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 9.00 uur.
Voor koffie en vlaai is na afloop gezorgd.
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. Dit jaar wordt onze hulp gevraagd in
Burkina Faso.
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 gemotoriseerd vervoer 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.
KLOOSTERFEEST IN BEZINNINGSCENTRUM REGINA CARMELI
Zondag 3 september tussen 11 en 17 uur zijn er diverse activiteiten in het karmelietessenklooster
Regina Carmeli op de Kollenberg in Sittard. Onder meer rondleiding door het klooster,
ontmoeting, gesprek, informatie, gezellig samenzijn, koffie en gebak, barbecue en dranken, spelen
voor kinderen en een kleine markt.
BOEKENBEURS DOOR PAROCHIE OVERHOVEN
Op zondag 10 september 2017 organiseert de parochie H. Hart van Jezus van Overhoven een
boekenbeurs in het parochiezaaltje van de parochiekerk (Geldersestraat 37 Sittard).
Vanaf 12.00 uur t/m 16.00 uur heeft u de gelegenheid om te snuffelen in boeken. Ook worden er
sieraden, LP’s, CD’s, antiek, puzzels en nog veel meer andere spulletjes aangeboden!
De opbrengst komt ten goede aan de stichting Leif en Leid.
In 2016 is vanuit de Klokstichting "Leif en Leid" opgestart, bestaande uit vrijwilligers, met als
doelstelling om er te zijn voor wijkbewoners in lief en leed. Deze stichting is er voor iedereen!
Kerkgezind of niet! Vrijwilligers van deze stichting gaan op huisbezoek, sturen een kaartje bij
geboorte, ziekte, overlijden, …. Maar het belangrijkste: ze helpt waar nodig voor de mensen die
het nodig hebben. U bent van harte welkom!
DIERENZEGENING IN OVERHOVEN OP 1 OKTOBER
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. De gezinsviering zal worden
opgeluisterd door het kinderkoor.
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!
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BUSBEDEVAART NAAR KEVELAER
Thema: Maria, Moeder van Barmhartigheid.
Vanuit het dekenaat Echt-Susteren wordt een bus-bedevaart georganiseerd naar Kevelaer op
dinsdag 26 september a.s.
De pelgrims van de parochies Berg aan de Maas en Urmond sluiten daar sinds vele jaren bij aan.
De kosten bedragen 20,00 euro.
U kunt zich aanmelden vóór 5 september bij:
Mevr. Annie Bouts, Nederheidestraat 4, Berg aan de Maas. tel. 4333201
Mevr. Mia Meulenberg, Munthervesteplein 53, Urmond . tel. 4331685
Vertrek: tussen 8.00 en 8.30 uur Thuiskomst: ± 19.45 uur.
Programma:
11.30 uur Pelgrimsmis in de Basiliek
15.00 uur Kruisweg in het Kruiswegpark of in het Forum Pax Christi
16.00 uur Biechtgelegenheid in de Biechtkapel
17.30 uur Besluit van de bedevaart met een Plechtig Lof in de Basiliek.
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.
De fakkeltocht werd voor het eerst gehouden tijdens het Mariajaar 1987/1988. Sindsdien trekt de
stoet met honderden deelnemers elk jaar op de eerste zaterdag van oktober door Roermond. 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 Frans Klooster
Op zondagmiddag 22 oktober 2017 organiseert de stichting ‘Behoud
Franse Klooster’ om 15.00 uur 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 (bestaande uit
sopranen Eline van den Broeke, Elmy Kremer en Aukje Pijper).
De pianobegeleiding wordt verzorgd door Ben van Daal. Organist is Leen Boogaard.
De toegang van het concert is gratis, vrije gave ten bate van de orgelrestauratie wordt ten zeerste
op prijs gesteld. U bent van harte welkom!
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NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK
Neem eens iemand mee naar de kerk! Waarom niet? Voor veel mensen is het lang geleden dat ze
naar de kerk geweest zijn. Sommigen zouden wel weer eens willen gaan, maar misschien is de
drempel wat hoog geworden. Het gaat makkelijker als ze met een bekende meegaan. Daarom
wordt in het weekeinde van 9 en 10 september in heel Nederland een speciale actie gehouden om
mensen uit te nodigen weer eens naar de kerk te gaan.
Nodig gerust uw familie, buren, vrienden of bekenden uit om weer eens een keer mee te gaan.
Iedereen is welkom.
Dit project is in Engeland begonnen onder de naam ‘Back to Church’. Daar is de actie een groot
succes geworden. “Samen naar de kerk gaan, geeft de gemeenschap een positieve impuls,” aldus
de bedenker van de actie. In Nederland wordt de campagne onder meer ondersteund door KRONCRV en de EO. Doet u ook mee?
PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (40)
Naam, leeftijd en woonplaats?
Mijn naam is Lea Deckers, 73 jaar, woonplaats Stein.
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief?
St. Martinusparochie Oud-Stein
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 ieder week gebeuren en nu nog een keer per
vier weken.
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.
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.
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.
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.
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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Kerkdienst op LOS-radio
Zondagmorgen 08:00 uur
Herhaling maandag 09:00 uur
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We gedenken onze dierbare overledenen:
Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen.

Misintenties

DINSDAG 12 SEPTEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 15 SEPTEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Uit dankbaarheid

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)

ZATERDAG 16 SEPTEMBER:
18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Ouders Vaessen Scheeren en zoon Math.
De 2-de collecte is bestemd voor het onderhoud
van de kerk.

ZATERDAG 2 SEPTEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Jrd. Annie Geraeds

ZONDAG 17 SEPTEMBER:
24-ste zondag door het Jaar A.
9.30 u. H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. Gemengd Zangkoor St. Martinus
Lector: Lysanne Heutmekers
Zwd. Mevr. Demandt-Janssen
Jrd. ouders Cosemans-Wauben
Gestichte jrd. Funs van Mulken

ZONDAG 3 SEPTEMBER:
22-ste zondag door het Jaar A.
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Ouders van Mulken-Cosemans
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Lambert Gelissen
DINSDAG 5 SEPTEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 8 SEPTEMBER:
Feest van Maria Geboorte
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
ZATERDAG 9 SEPTEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. Gemengd Zangkoor Sursum Corda
John Bruinen
ZONDAG 10 SEPTEMBER:
23-ste zondag door het Jaar A.
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. Gemengd Zangkoor St. Martinus
Lector: Millian Uittenhout
3de Jrd. Kees Verhoeve
Ouders Heijen-Tholen
Jan Coolen en familie
Martha en Leo Claessens-Hendrix
Claartje Visser-van Daal
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DINSDAG 19 SEPTEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius
VRIJDAG 22 SEPTEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Huub Smeets
ZATERDAG 23 SEPTEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
m.m.v. Gemengd Zangkoor Sursum Corda
Cathy Widdershoven-Bossons.
Ouders Horrichs Alberti en Jo Horrichs.
ZONDAG 24 SEPTEMBER:
25-ste zondag door het Jaar A.
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. Gemengd Zangkoor St. Martinus
Lector: Marie-Jose Penders
Voor vrede in de wereld

DINSDAG 26 SEPTEMBER:
19.00 u H. Martinuskerk Urmond
t.e.v. St. Antonius

VRIJDAG 29 SEPTEMBER:
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor alle vluchtelingen en ontheemden
ZATERDAG 30 SEPTEMBER:
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas
Voor verdraagzaamheid onder alle volkeren
ZONDAG 1 OKTOBER:
26-ste zondag door het Jaar A.
9.30 u H. Martinuskerk Urmond
m.m.v. Gemengd Zangkoor St. Martinus
Lector: Fred Chorus

Gestichte jrd. ouders van Mulken-Leers
Ouders van Mulken-Cosemans
Elisabeth Wehrens-Wetzels en echtgenoot
Lambert Gelissen
Voor alle leden, in het bijzonder de jubilarissen,
overleden leden en zieke familieleden van het
Kerkelijk zangkoor St. Martinus
Parochies:
H.Michaël, Berg a/d Maas
Misintenties kunt U opgeven bij Margriet
Simons, Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas
Telefoonnr 046-4234568. U kunt ook gebruik
maken van het formulier. Dit formulier vindt U
achter in de kerk in een enveloppe. Hier kunt U
uw misintentie noteren en het verschuldigde
bedrag erbij voegen. Vervolgens kunt U de
enveloppe afgeven in de sacristie (voor of na
elke heilige Mis) ofwel op de collecteschaal
leggen. Het geldbedrag kunt u ook overmaken
op rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22
H. Martinus en St. Antonius, Urmond.
Misintenties kunt U opgeven in de sacristie van
de H. Martinuskerk, Sint Maartenstraat 1, de 1e
dinsdag van de maand van 18.00-19.00 uur
U kunt ook gebruik maken van het formulier.
Dit formulier vindt U achter in de kerk in een
enveloppe. Hier kunt U uw misintentie noteren
en het verschuldigde bedrag erbij voegen.
Vervolgens kunt U de enveloppe afgeven in de
sacristie (voor of na elke heilige Mis) ofwel op
de collecteschaal leggen.
Het geldbedrag kunt u ook overmaken op
rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72
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Pastoraal team
Pastoor R. Schwillens 046-4331328
In spoedgevallen
06-10901080
Assistent:
Pastoor J.P. Janssen 046-4331200
Overzicht reguliere H. Missen Cluster Groot
Stein.
Zaterdag:
18.00: H.Michaël-Berg aan de Maas
19.15: O.L.V.Hulp der Christenen
- Nieuwdorp
Zondag:
09.30: HH.Martinus en Antonius
van Padua – Urmond
11.00: H.Martinus – Stein
Maandag: 09.00: O.L.V. Hulp der Christenen
- Nieuwdorp
Dinsdag:
19.00: HH.Martinus en Antonius van
Padua-Urmond
Woensdag: 19.00: H.Martinus - Stein
Donderdag: 10.30: Urmonderhof
15.00: Moutheuvel
Vrijdag:
18.30: H.Michaël-Berg aan de Maas
De tijdstippen voor H. Missen in het cluster
kunnen op christelijke feestdagen en door
parochiële omstandigheden afwijken.
Doopsels
Voordat een doopsel kan plaatsvinden volgen de
ouders een doopvoorbereidingsavond. Hierin
wordt inhoudelijk op het sacrament van de
doopsel ingegaan en tevens worden op deze
avond de praktische afspraken gemaakt.
Info: pastoor Schwillens tel 046-4331328

Doopweekenden in het Cluster Stein-BergUrmond:
1-ste zondag van de maand in Berg a/d Maas.
2-de zondag van de maand in Oud Stein.
3-de zondag van de maand in Urmond.
4-de zondag van de maand in Nieuwdorp.

