Jaargang 11 nr. 160 van
30 juni t/m 5 augustus 2018
Kopij voor Kerkblad nr. 161 van
4 augustus tot en met 2 september
inleveren vóór 24 juli 2018.

Website parochies: www.rkkerkenstein.nl
Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

VAKANTIE: VRIJ VAN… VRIJ VOOR…
Aan de vlaggen met boekentassen in de straten zie je dat
we tegen het einde van het schooljaar lopen. De eindexamens zijn geweest met de gewone resultaten: geslaagd, of
de pech dat je herexamens moet doen of misschien wel helemaal gezakt bent. Dat laatste is erg vervelend voor iedereen: voor het
“slachtoffer”, maar ook voor de omgeving van gezin, familie, vrienden en bekenden. We
hopen dat de tegenslag goed verwerkt wordt en de kansen in het nieuwe schooljaar volop
benut worden met een gunstig resultaat.
Maar eerst nog: vakantie! Een tijd die aanbreekt, waarin we vrij zijn van de verplichtingen
die we doorgaans hebben: school, werk, sociale verplichtingen. We voelen dat de druk van
de tijd en het-op-tijd-zijn afneemt. Dat geeft ruimte om te ontspannen. Pas op de plaats maken, rusten en genieten. Voor sommigen thuis in eigen omgeving; voor anderen op een plek
die je gekozen hebt om vakantie te houden. Zo’n nieuwe omgeving kan inspirerend werken.
Je kunt nieuwe ideeën opdoen en er voor kiezen, - na de vakantie-, dingen anders te gaan
doen. Vakantie is ook een tijd om vrij te zijn vóór iemand. Misschien dat in de loop van het
werkjaar de aandacht voor elkaar wat verslapt is door drukte van alle dingen, die gedaan
moeten worden. Mensen hebben vaak een drukke, -soms overvolle-, agenda, waardoor er
een tekort aan aandacht ontstaat voor degenen, die die aandacht misschien niet zo opeisen.
Vakantie geeft je dan de tijd om dat te herstellen en de nodige aandacht aan elkaar te besteden.
En thuiskomend is het wel zaak om de goede voornemens, - in de vakantie gemaakt-, ook
ten uitvoer te brengen. Het is belangrijk niet meteen weer onder te gaan in de drukte, alsof er
geen vakantie geweest is… Sommige uitspraken blijven je bij. Zo herinner ik me een uitspraak van een klasse-leraar op mijn middelbare school, die de laatste schooldag voor de
vakantie liet weten: “Ik wens jullie een fijne vakantie en ik wil jullie zeggen, dat Onze Lieve
Heer géén vakantie heeft…” Misschien is die wijze raad ook voor ons in de komende vakantietijd belangrijk om te herinneren en er wat mee te doen! Fijne vakantie voor iedereen!
DENK ER EENS AAN…
Velen van ons verheugen zich op de komende vakantie. Fijn ontspannen na alle
Groetjes
drukte van een werk- of schooljaar. Die vakantie wordt ons van harte gegund.
Maar ik ken ook mensen die als een berg tegen deze periode opzien: Ouders en
grootouders, die niet meer met vakantie kunnen… Zij maken zich zorgen of hun
kinderen en kleinkinderen weer veilig thuis komen. Ze missen het regelmatige contact met hun dierbaren, dat in de vakantietijd altijd minder is. Om de pijn wat te verzachten, is het
aardig om een kaart te sturen vanuit het vakantieadres. Even een teken dat er aandacht is voor elkaar.
De moeite waard om te doen.
J.P.Janssen, ass.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES
ZATERDAG 7 JULI
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. Tru Cremers-Muris;
Gerrit Roelofs (St).

ZATERDAG 30 JUNI

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Sjeng Salden en Maria Salden-Custers, Klêus en
Greet Salden- Coumans en overleden familie.

ZONDAG 8 JULI
14de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jrd. Huub Janssen.

ZONDAG 1 JULI

13de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Familie J. Claessens- Stroom.
11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor
Jrd. Bertha Houben-Driessen en Chrit Houben
(St);
Jrd. Til Meijers en Pie Janssen;
Jrd. Jan Vranken en overleden ouders VrankenHermans en fam. Lochs-Vranken;
Lei Schepers;
Harie Visschers en Anna Helena Op den Camp
en tevens voor Wil, Annie en Ben RitzenVisschers, Wim en Piet Visschers en Frans
Kikken;
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (St);
Voor kinderen en kleinkinderen;
Flora van Stijn-Tullemans en overleden familieleden;
Frans Ostendorf vanwege verjaardag;
Joop Bok.

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Leo Schepers en Maria Hubertina Schepers
(St); Flora van Stijn-Tullemans vanwege
verjaardag;
Frans en Mientje Lohmeijer-Hennen.
MAANDAG 9 JULI

HH. Martelaren van Gorcum
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Om een goede vakantie en een behouden thuiskomst.
WOENSDAG 11 JULI

H. Benedictus
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor vrede in de wereld.
ZATERDAG 14 JULI

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Mia Heijnen-Lamine en Pie Heijnen en zoontje
Harrie;
Ida Verdonschot-van Mulken.

MAANDAG 2 JULI

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor vrede in de wereld.
WOENSDAG 4 JULI
19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden broers en zusters.

ZONDAG 15 JULI

15de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Familie Janssen- van Mölken.

Brasserie Steinerbos
Lunch en Diner
Feesten en Partijen
Koffietafels
Of genieten van koffie met
gebak en High Tea
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Tel. 046 - 4268000
www.brasseriesteinerbos.nl
horeca@steinerbos.nl

MISINTENTIES

MISINTENTIES
ZATERDAG 28 JULI
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid

Vervolg ZONDAG 15 JULI
11.00 uur: H. Martinuskerk
1e Jrd. Annie Wolters-Lambrichts;
Ida Cleuskens-Janssen en Hoeb Cleuskens;
Sjeng Claassen en Truus Wouters;
Overleden ouders Bok-Sips;
Lies en Sjeng Smeets-Houben en overige
familieleden.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Alle overleden parochianen.
ZONDAG 29 JULI

17de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Annie Meuleberg-Goossens.

MAANDAG 16 JULI

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de intenties van alle zieke medeparochianen.

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Sjeng Claassen en tevens voor
Truus Wouters;
Jrd. Harrie Smackers;
Thei Eummelen en Sophia Wijnen vanwege
verjaardag.

WOENSDAG 18 JULI

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor hen die zieken verzorgen.
ZATERDAG 21 JULI
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. Leike Hendrix;
Riet Alberigs-Rademakers vanwege verjaardag;
Sjeng Salden, Maria Salden-Custers en Klêus en
Greet Salden-Coumans en overleden familie.

MAANDAG 30 JULI

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Om zegen over alle parochianen.
WOENSDAG 1 AUGUSTUS

19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden familieleden; Fons Frederix vanwege
verjaardag.

ZONDAG 22 JULI
16de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Jan Zeelen.
11.00 uur: H. Martinuskerk
1ste Jrd. Lei Schepers.

ZATERDAG 4 AUGUSTUS

H. Pastoor van Ars
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gerrit Roelofs (St).
ZONDAG 5 AUGUSTUS
18de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Levenden en overledenen familie Hanraets.

MAANDAG 23 JULI
H. Birgitta
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Om zegen over hen die zieken verzorgen.

11.00 uur: H. Martinuskerk
Thei Eummelen en Sophia Wijnen;
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (St);
Maan Stijnen en tevens voor Lies StijnenGoossens;
Jan en Mia Daemen;
Overleden ouders Bok-Sips.

WOENSDAG 25 JULI
H. Jakobus
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle vakantiegangers een fijne vakantie.
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Wij feliciteren het bruidspaar
GINGER JANSSEN en NICKY THOMPSON

en wensen hun een hele fijne toekomst samen!
DE DATA VAN HET H. VORMSEL 2018

Zaterdag 1 december 18.00 uur Berg a/d Maas.
Zaterdag 8 december 19.15 uur Nieuwdorp (OBS de Maaskei en BS Kerenheide)
Zondag 16 december 11.00 uur Stein Basisschool de Triviant
DOOPSEL - DOPEN EN DOOPVOORBEREIDING

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 telkens 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 St. Martinuskerk te Urmond is op iedere 3e zondag van de maand.
Dopen in de kerk van de O.L.Vrouw, Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp is
op iedere 4e zondag van de maand.
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
=================================================================
DATA VOOR DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE in 2019 en 2020:

Groep 4 Basisschool de Triviant (Oud-Stein) 12 mei 2019
Groep 4 en 5 van Basisschool Kerensheide Stein en OBS De Maaskei
(Stein) in 2020
Groep 4 en 5 OBS De Maaskei (Urmond) 19 mei 2019
Groep 4 en 5 van Basisschool De Avonturijn (Berg ad Maas) in 2020

MEDISCH PEDICURE
Melanie van de Wal
Heerstraat Centrum 143
6171 HV Stein

06 4678 8000
info@beautyfeetplus.nl
www.beautyfeetplus.nl
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HET KERKELIJK JAAR…(6)

Veertigdagentijd

Op Aswoensdag, - de eerste dag na de drie dolle Carnavalsdagen -, begint
de Veertigdagentijd. We spreken over Carnaval, terwijl we ook de term
“Vastelaovend” gebruikt wordt. Deze laatste naam is een duidelijke verwijzing naar de tijd van de Vasten. Aan de vooravond van de Vasten doen
we ons nog eens te goed aan al het goede dat de aarde ons biedt aan eten
en drinken. Daarna schakelen we terug. Daarna nemen we de tijd om te
vasten…
In de vastentijd onthouden we ons van gebruiken die we in het gewone
dagelijkse leven wel doen. Vroeger uitte zich dat in minder eten en op
vrijdag vis eten. Vasten betekende dat je maar een volle maaltijd per dag genoot. Sinds de
veranderingen die het Tweede Vaticaans Concilie in de kerk bracht, leggen we in de vasten
meer de nadruk op het jezelf wat ontzeggen, omwille van de ander. Dat wordt in de Vastenactie tot uitdrukking gebracht. We vasten om medemensen in de Derde Wereld te helpen
hun bestaan menswaardiger te maken en mee te helpen aan een betere toekomst voor hen.
Daarvoor is de Bisschoppelijke Vastenactie in het leven geroepen, die jaarlijks projecten
voorstelt, waaraan de parochies mee kunnen helpen. In de jaren 2017 en 2018 was er het
project voor de Technische School in Mpongwe in Zambia. Een project dat het mogelijk
maakt op een eigentijdse manier jongeren en ouderen te helpen een goede opleiding te volgen. Daardoor wordt hun toekomst een stuk rooskleuriger. Moderne vormen van vasten zijn
ook op een kritische manier bekijken hoe we onze mobiele bereikbaarheid; hoe we ons sociale media gebruik vormgeven; hoe we met natuur en milieu omgaan.
Het vasten in de Veertigdagentijd is geen doel op zich. We vasten niet om te vasten. We
vasten om ons voor te bereiden op het hoogtepunt van het Kerkelijke Jaar: de Goede Week
en Pasen. Wanneer je zelf vast ontstaat er ruimte om na te denken over de diepe betekenis
van de Goede Week en Pasen. In die dagen herdenken we de lijdensweg en de dood van
Jezus. Maar daar blijft het niet bij.
Met Pasen vieren we de Verrijzenis van Jezus. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft
door zijn kruisdood het verbond van God met de mensen hersteld. We hebben weer toekomst en een leven met het eeuwige leven in perspectief.
J.P. Janssen, ass.
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SENSOOR. Vrijwilligers van SENSOOR HEERLEN roepen Nederlanders op om echt te luis-

teren Campagne Nederland Geef Gehoor! gestart in Heerlen
Nederlanders lijken steeds slechter naar elkaar te luisteren. Het aantal mensen dat een luisterend oor
zoekt bij Sensoor, de landelijke luisterlijn, stijgt flink. Er bellen en chatten steeds meer mensen die
eenzaam zijn omdat ze zich niet gehoord en begrepen voelen. Onder ouderen is het probleem eenzaamheid zichtbaar groot. Onder jongeren is het een verborgen probleem dat door social media en
prestatiedruk alleen maar toeneemt. Een pijnlijk contrast: jongeren en jongvolwassenen zitten vele
uren per dag bezig met hun telefoon, veel eenzame ouderen zitten te wachten op een luisterend oor.
Voor iedereen die gehoor wil geven is de Landelijke Spoedcursus Luisteren ontwikkeld waarin je
ontdekt welk luistertalent je hebt. Deze spoedcursus is te vinden via
www.spoedcursusluisteren.nl. Daarnaast worden handzame tips geboden over hoe je vervolgens
aan de slag kunt gaan om een betere luisteraar te worden. Sensoor: de landelijke luisterlijn, biedt
mensen dag en nacht een luisterend oor in een gelijkwaardig gesprek. Echt luisteren naar elkaar, met
aandacht en zonder oordeel, zou vanzelfsprekend moeten zijn in onze samenleving. Sensoor is al
bijna 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die anonieme hulp biedt via telefoon, chat en
e-mail. Vanuit 26 vestigingen door het hele land voeren zo’n 1200 vrijwilligers dag en nacht jaarlijks 285.000 gesprekken. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten.
Voor informatie: www.sensoor.nl en/of vragen: Sensoor, de landelijke luisterlijn.
Janine Dassen: E-mail j.dassen@sensoor.nl; Telefoonnummer 045 - 5719166.
BEDEVAART SITTARD-KEVELAER (Duitsland) op maandag 10 september
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De Broederschap SittardKevelaer organiseert de van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land. Al sinds 1669 (!) trekken
elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw
van Kevelaer. Opstapplaatsen o.a. in Stein en Elsloo – waarna alle bussen zich verzamelen bij
“Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaaruit gezamenlijk vertrek om 8.30 uur naar Kevelaer.
Programma maandag 10 september in Kevelaer:
10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de
bussen voor de terugreis naar huis. Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning.
Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 28 augustus verkrijgbaar bij mevr. G. Ruijl,
Pastoor Lenaersstraat 1, 6181 HS Elsloo, tel. (046) 4360085. Een buskaart kost € 18,-- per persoon.
Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590.

Uw advertentie hier?
Bel 046 - 433 1674
(tijdens kantooruren)

6

WIJ FELICITEREN….

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:

...Société St. Martin Fanfare
de Stein met hun
125 jarig jubileum!

www.rkkerkenstein.nl

=================

...De Brandweer Stein met hun 80 jarig
bestaan. Ter gelegenheid
hiervan is op 2 september
een groots opgezette
Veiligheidsdag
georganiseerd.

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

Nieuwe website voor VOLONTARIO in
Stein. Alle informatie is terug te vinden

op www.volontariostein.nl. De vrijwilligers van
Stein dienen nu deze site te gebruiken om in te
loggen en uren te registreren. In verband met de
veiligheid dient iedereen opnieuw zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.
Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten?
Stuur een mail naar:info@volontario.nl
De huidige website www.volontario.nl wordt
vanaf nu gebruikt voor alles wat met Stichting
Volontario in zijn algemeen te maken heeft. Hier
kunnen geen uren meer geregistreerd worden.
Van 26 juli t/m 9 augustus is het servicecentrum in het Maaslandcentrum in Elsloo
gesloten. Vanaf 16 augustus bent u er elke
donderdag weer welkom van 10.30 tot 12.00 uur
met vragen over Volontario.

St. Jozefkerk:
Sanderboutlaan 10a, 6171 BA Stein
Telefoon: 046 - 4331200
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73
Voor spreekuur kunt u terecht bij de
Martinusparochie Oud-Stein.
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

Succes is krijgen wat je wilt.
Geluk is waarderen wat je hebt!

Math Penris
Nederhof 27
6171 HA te Stein
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Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18
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