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DENK ER EENS AAN…

Velen van ons verheugen zich op de komende
vakantie. Fijn ontspannen na alle 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 kaartje te sturen vanuit het
vakantieadres. Even een teken dat er aandacht is voor elkaar.
De moeite waard om te doen!
J.P.Janssen, ass.
Voor iedereen een fijne en zonnige vakantie
toegewenst!
Voor alle geslaagden proficiat en succes toegewenst met
jullie vervolgstudie of met het vinden van een baan.
HOERA VAKANTIE….

ik zweef over d'aarde zo dartel, gezwind.
ik voel me zo licht nu en blij als een kind.
hoera !' t is vakantie! de schoolpoort gaat dicht.
twee maanden pretpark liggen stralend in 't zicht.
gedaan nu met blokken, geen toets meer of test!
volop nu genieten, geen pret wordt verpest.
op weg naar de bergen, de bossen, de zee.
de stralende zon gaat natuurlijk ook mee.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZATERDAG 6 JULI
H. Maria Goretti
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

ZATERDAG 13 JULI
H. Henricus
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden

ZONDAG 14 JULI
H. Camillus de Lellis/15de zondag door het jaar

Jrd. Tru Cremers-Muris; Gerrit Roelofs;
Corrie Thewissen-Janssen;
Frans Ostendorf vanwege verjaardag.

Mia Heijnen-Lamine en Pie Heijnen en
zoontje Harrie; Bea Scheeren-van Mulken.
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Huub Janssen.

Biechtgelegenheid.
ZONDAG 7 JULI

14de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Jan Zeelen.

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Fons Fredrix; Ida Cleuskens-Janssen en
Hoeb Cleuskens; Sjeng Claassen en Truus
Wouters (St); Jac Wauben wegens
verjaardag en tevens Lies Wauben-Goossen.

11.00 uur: H. Martinuskerk
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (st); Harie Visschers en Anna
Helena Op den Camp en t.v. Wil, Annie en
Ben Ritzen-Visschers, Wim en Piet
Visschers en Frans Kikken; Giel Coumans,
Billa Salden-Pepels en Willem Salden;
Flora van Stijn-Tullemans v.w. verjaardag.

MAANDAG 15 JULI
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

Om een goede vakantie en een behouden
thuiskomst.
WOENSDAG 17 JULI

19.00 uur: H. Martinuskerk
Mevr. Wenders-Schleijpen v.w. verjaardag.

MAANDAG 8 JULI
HH. Maria Adolphina en Gezellinnen
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

ZATERDAG 20 JULI
H. Apollinaris
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de
H. Bernadette.

Sjeng en Maria Salden-Custers, Klêus en
Greet Salden en overleden fam. Salden;
Riet Alberigs-Rademakers voor verjaardag.

WOENSDAG 10 JULI

19.00 uur: H. Martinuskerk
Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de
H. Bernadette.

ZONDAG 21 JULI 16de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden

Annie Meuleberg-Goossens.

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

ZONDAG 21 JULI

MAANDAG 29 JULI
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

11.00 uur: H. Martinuskerk
Mia Gorissen; Lei Schepers.

Voor alle vrijwilligers van onze parochie.
WOENSDAG 31 JULI

MAANDAG 22 JULI
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

H. Ignatius van Loyola
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle zieken in onze parochie.

Voor de jonge gezinnen.
WOENSDAG 24 JULI

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle vrijwilligers van onze parochie.

ZATERDAG 3 AUGUSTUS
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

ZATERDAG 27 JULI
Zalige Titus Brandsma
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

15.00-15.45 uur Kapel van het Bitter Lijden

Gerrit Roelofs.

Biechtgelegenheid.

Jrd. Leike Hendriks.

ZONDAG 4 AUGUSTUS
H. Pastoor van Ars/18de zondag door het jaar

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden

Biechtgelegenheid.

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Familie Janssen-van Mölken.

de

ZONDAG 28 JULI 17 zondag door het jaar

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Levenden en overl. familie Hanraets-Jacobs.

11.00 uur: H. Martinuskerk Dameskoor
Zwd. Irma Wijnand-Lenssen;
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (St).

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Sjeng Claassen en t.v. Truus Wouters
(St); Jrd. Harry Smackers.

IN MEMORIAM We gedenken onze dierbare overledenen:
BERTHA MARCHAL-OP DEN CAMP, 87

jaar, echtgenote van Jac Marchal,
Koeweide Meers
ZEF BROUNS, 87 jaar, weduwnaar van Dolly Alphen, Heerstraat Centrum
IRMA WIJNAND-LENSSEN, 87 jaar, weduwe van Sjir Wijnand-Lenssen, vh De Halstraat
Mogen zij rusten in Gods vrede

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
ELAI OTERMANS, zoon van Anouk Buggenum en Jamie Otermans
XAVI QUADVLIEG, zoon van Manon de la Croix en Roger Quadvlieg
HAYLEE en RILEY TOMA,

dochters van Dominique Toma en Alice Lardinoije

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen
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Wij feliciteren het bruidspaar
WENDY HUYTEN EN JOEY SMITS

Een voorspoedig en gelukkig huwelijk toegewenst!
PAASKAARS VOOR LOUIS EHRENS

Dinsdag 25 juni, heeft het kerkbestuur de paaskaars 2017 uitgereikt aan Louis
Ehrens. Louis is al jarenlang vrijwilliger in onze parochie. Van 1989 tot 1994
was hij lid van het kerkbestuur.
Vele jaren is hij lector in onze kerk geweest. Een jaar of acht heeft hij, als
redactielid, meegeholpen om het kerkblad te maken en nu is hij nog een van
de leden van de kascommissie.
Louis, namens de parochie hartelijk dank voor je inzet en je jarenlange
bereidheid om mee te helpen.

Beste mensen,
Namens het organiserend comité Tuinfeest wil ik iedereen, die meegeholpen heeft, op welke manier
dan ook, hartelijk bedanken voor het welslagen van ons Tuinfeest 2019.
De drie gezamenlijke kerkbesturen is het ook dit jaar weer gelukt om het tuinfeest voor de vrijwilligers tot een succes te maken. Het weer was prima, de locatie bij pastoor Schwillens is perfect.
Vanuit de gasten, de vrijwilligers, die het tuinfeest bezocht hebben, was alleen lof en dank je wel
voor dit mooie gebaar te horen. Ze hebben het gewaardeerd!
Onze dank gaat ook uit naar pastoor Schwillens voor het beschikbaar stellen van de pastorietuin.
De onderlinge samenwerking van de kerkbestuursleden was voorbeeldig!
En de partners van de kerkbestuursleden niet te vergeten!
Bemoedigend en fijn is te horen dat voor de volgende editie nog meer
mensen zich aangeboden hebben, om ons in de voorbereiding en uitvoering
te ondersteunen! Nogmaals onze hartelijke dank voor alles!
Vriendelijke groeten en tot ziens!
Namens de kerkbesturen, Jacques van de Schoor.
TRIATLON STEIN
Op 7 juli a.s. vindt de triatlon in Stein weer plaats. Vanwege dit bijzondere sportieve evenement is de St. Martinuskerk in Stein beperkt toegankelijk.
Reden hiervoor is dat diverse straten waaronder de Havenstraat zijn afgesloten. Parochianen die de H. Mis willen bijwonen op 7 juli kunnen
het beste navolgende route nemen:
Via de Heerstraat Noord afslaan richting Steeg en vervolgens linksaf slaan via een kort stukje
Houterend rechtsafslaan naar de Kerkstraat en daarna oversteken naar de parkeerplaats van de kerk.

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…(15) SINT PETRUS EN PAULUS
Op 29 juni staat op de kerkelijke kalender de gedachtenis van de marteldood
van de apostelen Petrus en Paulus. Ze worden in een adem genoemd, terwijl
ze heel verschillend zijn. Dat zij samen genoemd worden heeft te maken met
het feit, dat ze in de beleving van de Kerk, samen mee de fundamenten van
die Kerk vormen. Daarnaast stierven ze ook samen in Rome de marteldood.
Petrus werd gekruisigd, met het hoofd naar beneden, en Paulus werd onthoofd met het zwaard. Dat speelde zich af tijdens de christenvervolging door
keizer Nero in het jaar 67.
Petrus, door Jezus aangewezen als Zijn opvolger als hoofd van de Kerk en
Paulus, die de apostel van de heidenen genoemd wordt, omdat hij door vele missiereizen een groot
verkondiger van het geloof werd. Twee mensen die beiden de jonge kerk dienden maar als persoon
sterk van elkaar verschilden.
Petrus was visser. Hij was een van de eersten, die door Jezus geroepen werd om met hem mee te
werken. Dat betekent niet dat echt menselijke kanten hem vreemd waren. In het evangelie lezen we
vaker over die menselijke kanten: zijn angst bij de storm op het meer; zijn nieuwsgierigheid om te
zien wat er met Jezus gebeurde in het paleis van de hogepriester; zijn felle ontkenning dat hij iets
met Jezus van doen had; zijn tranen van berouw over die loochening. Toch blijft Jezus hem vertrouwen en legt Hij de leiding van de kerk in Petrus’ handen.
Paulus had een heel andere achtergrond. Zij oorspronkelijke naam was Saulus en was afkomstig uit
Tarsus. Hij had Romeinse burgerrechten. Als volgeling van de Farizeeën had hij gestudeerd bij
Gamaliël, een bekend Joods theoloog in die dagen. Saulus ijverde er in eerste instantie voor, de volgelingen van Jezus het leven onmogelijk te maken. Hij wilde zoveel mogelijk christenen in de gevangenis krijgen. Op weg naar Damascus om daar de christenen te vervolgen, wordt hij getuige van
een heftig visioen, waarin hij Christus ziet. Christus vraagt hem, waarom hij Hem zo vervolgd.
Saulus komt tot bekering en zijn naam wordt veranderd in Paulus.
Zijn ijver verandert niet. Met dezelfde inzet waarmee hij de gelovigen vervolgde, zet hij zich nu in
om de boodschap van Jezus uit te dragen. Daarvoor maakt hij vele missiereizen en sticht in het gebied van Klein Azië tal van christelijke gemeenschappen. Kleine parochies zou je nu zeggen.
Hij blijft contact met die parochies houden door hen brieven te sturen, deels om conflicten op te lossen, maar vooral om de boodschap van Gods liefde uit te dragen. Beide apostelen, met een eigen
karakter, toch geroepen om dezelfde Blijde Boodschap van Jezus te verkondigen.
J.P. Janssen, ass.

Het Rouwkompas
Voor hulp en ondersteuning bij verliessituaties
(gezondheid, baan, overlijden)
Begeleiding van jongeren bij verlies-rouw-verdriet
Ellen Hanssen-van Uden www.rouwkompas.nl
06-13509607 Suttnerstraat 9 Stein
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JUBILEUM-BEDEVAART SITTARD-KEVELAER OP MAANDAG 9 SEPTEMBER
Ieder jaar organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer een drukbezochte bedevaart naar de Duitse
stad Kevelaer waar Maria is verschenen. In 2019 viert deze Broederschap een bijzonder jubileum.
De eerste bedevaart vanuit Sittard naar Kevelaer dateert van 1669. Dit jaar herdenkt de Broederschap dus dat 350 jaar geleden de eerste bedevaart van Sittard naar Kevelaer trok. Daarmee is deze
bedevaart niet alleen een van de grootste, maar ook een van de oudste bedevaarten vanuit Nederland
naar deze bekende bedevaartsplaats.
Op zaterdagavond 7 september is om 18.00 uur in de St. Petruskerk (Grote Kerk) te Sittard een
dankdienst met aansluitend een receptie.
Op maandag 9 september is dan de grote bedevaart naar Kevelaer. Deze hele dag zal Kardinaal
Willem Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, bij ons zijn om samen met ons het jubileum te vieren.
Bovendien zal aan elke pelgrim een speciale jubileumspeld worden uitgereikt. Deze jubileumspeld
wordt alleen in dit jubileumjaar uitgereikt. Meld u daarom op tijd aan!
Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder ook Stein en Elsloo – waarna
alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt.
Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer.
Het programma in Kevelaer is:

10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.

10.30 uur Pontificale 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.
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 27 augustus verkrijgbaar bij mevr. G. Ruijl, Pastoor Lenaersstraat 1, 6181 HS Elsloo, tel. (046) 4360085.
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. Bij deelname krijgt u de jubileumspeld gratis (zolang de voorraad strekt).
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus!
Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag!
Meer weten? Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590.
Wilt u nog meer weten? In dit jubileumjaar verschijnt een fraai vormgegeven boekje over de
Broederschap Sittard-Kevelaer en de eeuwenoude bedevaart. In de voorverkoop kost dit € 10,- en is
te bestellen via uw contactpersoon. Op de bedevaartsdag zelf betaalt u € 12,- voor het boekje.

BUURTCENTRUM NIEUWDORP
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ZOMERSLUITING PAROCHIEKANTOOR DE
HALSTRAAT : tijdens de zomerperiode in

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:

de maanden juli en augustus is op woensdag het kantoor gesloten. De openingstijden
zijn dan: maandag- en vrijdagochtend van
09.00 tot 11.00 uur.
Van 1 juli tot en met 5 juli is het kantoor
aan De Halstraat gesloten vanwege werkzaamheden.

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, 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
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
Emailadres olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66:
vrijdag van 09.30-12.00 uur
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41

7 JULI: TRIATLON STEIN
HULP IN DE PRAKTIJK (HIP) -

ik zoek iemand die mij kan helpen
HiP (Hulp in Praktijk) is een telefonische helpdesk, die hulpvraag en aanbod bij elkaar brengt
en op die manier kerken ondersteunt bij het bieden van praktische hulp, die relevant is voor de
maatschappij.
Hun visie is: Geloven in de kracht van de kerk.
HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de lokale kerken. HiP WM is momenteel actief in de
plaatsen Sittard, Geleen, Beek, Grevenbicht,
Buchten, Holtum, Obbicht, Hulsberg en ook in
onze parochiecluster van Stein, Nieuwdorp,
Kerensheide, Urmond en Berg.

Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u
contact opnemen met de HELPDESK:
Tel.: 046 426 27 27.

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

ONZE TOEKOMST
is een weg die ons zegt vandaag moet je
leven vandaag moet je het zijn
ach een mens is zo klein
wanneer men zegt eens gaat alles voorbij
onze toekomst is een feit
een dag, een jaar, een tijd
beleef je leven het is geven en nemen

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

Van Hees Annie Belgie

Uw advertentie hier?
Bel 046 433 1674

tijdens kantooruren
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Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18

Reserveren: 046-4336618/www.kompreuve.nl/Kerensheide
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