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HET KERKELIJK JAAR…(16) MARIA TEN HEELOPNEMING.

In het hartje van de zomer, op 15 augustus, vieren we het feest van
Maria-ten-hemel- opgenomen. De ouderen onder ons kennen die
dag nog als een vrije dag om het feest ook echt te kunnen vieren.
Helaas zijn we die dag als vrije dag kwijt geworden, maar dat betekent niet dat we deze feestdag van Maria moeten missen. Op deze
dag zetten we haar in het midden. De verering van Maria kent een
lange geschiedenis. Op het concilie van Efeze in 431 krijgt zij de
eretitel: ‘’Moeder van God’. De oudste feesten, - zoals 25 maart:
de boodschap van de engel aan Maria en 2 februari: de opdracht
van Jezus in de tempel (Maria Lichtmis)-, waren vooral op Jezus
gericht.
De Mariafeesten, zoals 8 september (Maria Geboorte) en 15 augustus Maria-ten-hemelopneming zijn van latere datum. Deze feesten zetten Maria wel in het midden. Toch is het
altijd zo, dat Maria niet het middelpunt wil zijn en altijd naar Jezus verwijst. Heel uitdrukkelijk zien we dat bij de bruiloft van Kana, waar zij ziet dat de wijn dreigt op te raken en het
feest wellicht te vroeg zal eindigen. Zij zegt dan tegen de dienaren: ‘Doe maar wat Hij u
zeggen zal.’ Daarmee verwijst zij naar Jezus van wie wij het heil mogen verwachten.
Het feest van Maria op 15 augustus laat ons zien dat we mogen geloven dat Maria met ziel
en lichaam ten hemel is opgenomen. Het feest heet niet Maria Hemelvaart, omdat zij niet
zelf ten hemel is opgestegen, zoals Jezus, maar dat zij door God in de hemel werd opgenomen.
Al tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) drongen de bisschoppen er op aan de
ten hemelopneming van Maria tot dogma voor de hele Kerk te verklaren. Toch gebeurde dat
pas in het jaar 1950 toen paus Pius XII het dogma afkondigde dat Maria met ziel en lichaam
door God in de hemel werd opgenomen. Een dogma wil zeggen dat het door de gelovigen
als een geloofsfeit beleefd moet worden. Het komt zelden voor dat een dogma wordt afgekondigd. De laatste dogma’s uit onze kerkgeschiedenis stammen uit 1854:
De onbevlekte ontvangenis van Maria; uit 1870: de onfeilbaarheid van de paus, wanneer hij
officiële uitspraken doet over geloof of zeden en uit 1950: De ten-hemel-opneming van
Maria. We eren Maria om wie ze is: een voorspraak bij God, een hemelse Moeder bij wie je
terecht kunt met je zorgen en vragen. Dat we dat ook zo ervaren, zie je in welke kapel van
Maria je ook komt.
J.P. Janssen, ass.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

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

ZONDAG 11 AUGUSTUS

H. Clara/19de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Theo Hubens.

Gerrit Roelofs.

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

11.00 uur: H. Martinuskerk
Zwd. Zef Brouns en tevens voor Dolly
Brouns-van Alphen;
Jrd. Tjeu Goossen en Jrd Mia GoossenVranken en overleden familie;
Frans Janissen.

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

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

MAANDAG 12 AUGUSTUS
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

MAANDAG 5 AUGUSTUS
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

Voor vrede in de wereld.

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

WOENSDAG 14 AUGUSTUS

19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel
Maria ten Hemelopneming viering
Fam. Marchal-Claassen en kinderen en
Liz Wolffs; Bijzondere intentie.

WOENSDAG 7 AUGUSTUS

19.00 uur: H. Martinuskerk
Andrees Vogelers (St);
Overleden familieleden fam. Dirkx;
Fons Frederix, ouders Huntjens-Pepels en
ouders Snellings-Curvers.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

Fam. Schoutrop-Janssen.

ZATERDAG 10 AUGUSTUS

ZONDAG 18 AUGUSTUS

20ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Annie Meuleberg-Goossens.

H. Laurentius

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

Jrd. Pie Lochs en Betje Schepers;
Voor de intenties van alle zieken mede
parochianen.

14 augustus: KAPEL MARIA IN DE NOOD:
KROETWUSJZEGENING tijdens de H. Mis

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

Vervolg ZONDAG 18 AUGUSTUS
11.00 uur: H. Martinuskerk
Zwd. Annie Lemmens-Smets;
1e Jrd. Zef Coumans;
Jrd. Thé Vaassen en overleden familieleden;
Sjeng Claassen en Truus Wouters;
Margaretha Wouters v.w. verjaardag en t.v.
Martinus Hermanus Wouters;
Frans Ostendorf (St);
Lies Smeets-Houben vanwege verjaardag.

WOENSDAG 28 AUGUSTUS

H. Augustinus
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle eenzamen in onze parochie.
ZATERDAG 31 AUGUSTUS
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

John Jetten vanwege de buurt Heinsbergerstraat; Voor onze missionarissen.
15.00-15.45 Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid

MAANDAG 19 AUGUSTUS
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

ZONDAG 1 SEPTEMBER
22ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Genezingsdag Bertha Meuleberg-Meijers.

Voor zegen aan het begin van een nieuw
schooljaar.
WOENSDAG 21 AUGUSTUS

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Lien Peters-van Rossum;
Sjeng Claassen v.w. verjaardag en t.v. Truus
Wouters (St);
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (St); Overleden ouders SmackersBreuls en zoon Harry;
Willem en Marieke Jetten-Ackermans en
Frans en Mientje Lohmeijer-Hennen.

H. Pius X
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle zieken in onze parochie.
ZATERDAG 24 AUGUSTUS

H. Bartolomeüs

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk -

Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Huub Lemmens en overleden familie;
Mia Heijnen-Lamine en Pie Heijnen en
zoontje Harrie.
ZONDAG 25 AUGUSTUS

HULP IN DE PRAKTIJK (HIP) -

11.00 uur: H. Martinuskerk -Caeciliakoor
Jrd. Antje Gorissen en t.v. Mia Gorissen en
overleden familie (St);
Jrd. Mart Claassen en Lies ClaassenJanssen.

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 in de Westelijke Mijnstreek.

21ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Annie Meuleberg-Goossens.

ik zoek iemand die mij kan helpen

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

MAANDAG 26 AUGUSTUS
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

Voor onze missionarissen.

3

IN MEMORIAM

We gedenken onze dierbare overledenen:
ANNIE LEMMENS-SMETS, 86 jaar, echtgenote van Rich Lemmens, Kelderstraat
JOHN JETTEN, 61 jaar, Heinsbergerstraat
ANNIE JANSSEN-SAVELKOUL, 88 jaar, weduwe van Sjeng Janssen, voorheen Mauritsweg

Mogen zij rusten in Gods vrede

Wij feliciteren…….

onze dopelingen en hun ouders:
LIVA SMEETS, zoontje van Rick Smeets en Shirley Vasassen

NOAH SMEETS, zoontje van Leon Smeets en Ilona Driessen
DAAN OLZHEIM, zoontje van Danny Olzheim en Tinneke Ramakers
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen
ZONDAG 1 SEPTEMBER BUURTCENTRUM NIEUWDORP
EENZAAMHEID OP ZONDAG

Iedereen zal wel eens een keer dat moment van eenzaamheid voelen. Vooral op
zondag kan dat gevoel versterkt worden als niemand bij je op bezoek komt en
je de hele dag alleen thuis zit. Kinderen en vrienden hebben te druk of in het
dorp worden geen activiteiten georganiseerd. Daarom willen we in het kader van de diaconie van de
kerk één keer in de maand bijeenkomen om elkaar te ontmoeten.
In samenwerking met het buurtcentrum van Nieuwdorp willen we deze ontmoetingen houden op de
eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Zij hebben een ruimte gecreëerd, die huiselijk is en
eruit ziet als een huiskamer. Iedereen is welkom, maar vooral degene die een partner verloren hebben
of ziek zijn of werkeloos zijn. De eerste inloopmiddag zal op zondag 1 september plaatsvinden.
Het adres van het buurtcentrum is: Bergènkenstraat 1 te Stein.
Pastoor Schwillens
————————————————————————————————————————
DANKJEWEL AAN DE VRIJWILLIGERS: PAROCHIEKANTOOR STEIN

In de week van 1 t/m 5 juli was het parochiekantoor van Stein gesloten voor iedereen, want het kreeg een metamorfose. De laatste keer dat de muren en deuren geschilderd waren, is al jaren geleden. Tevens is de vloerbedekking vervangen door
laminaat en zijn nieuwe lampen, bureaustoelen en accessoires aangeschaft.
Een aantal vrijwilligers heeft deze grote klus in enkele dagen geklaard.
Het eindresultaat mag er zijn. Iedereen heeft alleen maar lovende woorden.
Wij zijn dan ook al die vrijwilligers, die dit tot stand gebracht hebben zeer erkentelijk voor het werk
dat zij verzet hebben. Daarom zijn woorden van dank op hun plaats voor hetgeen zij belangeloos en
met veel enthousiasme gedaan hebben. Het kerkbestuur

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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KERKDEURCOLLECTE MIVA 24 – 25 AUGUSTUS 2019

Ieder jaar staat eind augustus de MIVA-collecte op de agenda. Ook dit jaar in het
weekend van 24 en 25 augustus. De naam MIVA betekent: Missie Verkeersmiddelen Actie. De opbrengst van de collecte aan de kerkdeur is bedoeld om de werkers
in de Missie goed vervoer te bieden bij de uitoefening van hun taken.
Een voorbeeld: Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. In dit gebied hebben de inwoners
sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte Aids. Er is een hele generatie gestorven en veel kinderen
zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich hun lot aan en vangt de
meisjes op in een sober klooster, waar de gewone nutsvoorzieningen nog ontbreken. Toch zetten de
meisjes zich in om er voor te zorgen dat ze voor zichzelf kunnen zorgen en niet afhankelijk zijn.
Dankzij de zuster krijgen ze mogelijkheden voor hun eigen toekomst. Een van de kinderen,
Marvelous, werd geboren met een afwijking aan haar benen. Dank zij het vervoer, dat de zuster kon
regelen, werd Marvelous geopereerd en kan ze lopen. Met de auto van de MIVA werd Marvelous en
haar familie naar het ziekenhuis gebracht. Het vervoer heeft haar een toekomst gegeven. Om meer
mogelijkheden te krijgen om echt te helpen zijn er voor zuster Clementine en de andere helpers in
afgelegen gebieden van Kameroen in 2019 nog zes auto’s nodig.
De MIVA wil en kan helpen, dank zij onze hulp en steun bij de collecte.
NIET ZOMAAR TERZIJDE LEGGEN… donorregister…..donorregistratie...

Het is nog niet zolang geleden dat u in uw brievenbus de folder vond over het nieuwe donorregister
en de donorregistratie. Op de paarse voorpagina staat gedrukt: ‘Wat betekent dat voor mij?’ Inderdaad is het belangrijk te weten wat de nieuwe Donorwet, die in juli 2020 ingaat, voor u betekent. Het
staat er allemaal heel duidelijk beschreven en er zijn tal van mogelijkheden om nog meer informatie
te vragen via het internet of telefonisch. Zo kunt u komen tot een verantwoorde beslissing. En het is
goed om zelf die beslissing te nemen en aan je familieleden duidelijk te maken hoe jij wil dat er gehandeld wordt als de vraag aan de orde komt om delen van je lichaam beschikbaar te stellen voor
transplantatie. Het is ook goed dit te bespreken als er niet urgent een beslissing genomen moet worden. Dat kun je in alle rust met elkaar overleggen en komt niemand onder druk te staan.
Misschien is het ook goed om te bedenken dat het niet alleen om jou gaat, maar ook wat een donatie
van organen voor een ander kan betekenen. Ik herinner me een situatie waarin door een levertransplantatie een moeder voor de tweede keer het leven schonk aan haar oudste zoon. Sinds die tijd viert
hij niet alleen de gewone verjaardag maar ook de verjaardag van de geslaagde transplantatie. Zo kun
je met recht en reden tweemaal per jaar je verjaardag vieren. Die mogelijkheid mogen we ook in onze beslissing laten meewegen: dat je een ander door jouw donatie een nieuw leven schenkt. Daarom
is het ook nodig om na te denken wat je zelf wil als de mogelijkheid tot doneren bestaat. En daarom
ook: niet zomaar die folder terzijde leggen…
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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VERGEET-MIJ-NIETJES-zondag

Heerstraat Centrum

4 augustus in MFC de Grous,

Onze parochies zijn gebouwd op drie pijlers en die zijn:
liturgie, catechese en diaconie. Deze laatste pijler willen we meer onder de aandacht
brengen. De diaconie van de kerk zorgt ervoor dat we zorgdragen voor de medemens.
Op weekdagen worden veel activiteiten en evenementen georganiseerd, maar op zondag zijn veel mensen alleen thuis. Niemand die bij hen over de vloer komt. Daarom
willen we hen uitnodigen om op een zondagmiddag elkaar te gaan ontmoeten.
Die middag staat in het teken van ontmoeting en gezelligheid. In samenwerking met de KBO GrootStein en de Stichting Erfgoed Stein wordt op zondagmiddag 4 augustus a.s.
van 12.00 uur tot 17.00 uur in MFC ‘de Grous’ een gezellige zondagmiddag georganiseerd.
Het programma luidt als volgt:
12.00 uur diner met soep en buffet;
14.00 uur optreden Duo Fraaj (Frans en Jacqueline Gommers)
15.00 uur vlaai en koffie; fotopresentatie door Stichting Erfgoed Stein
15.30 uur Optreden Wim Stijnen
17.00 uur Einde van een leuke middag
De entree voor de vergeet-mij-nietdag is € 5,00
Kaarten zijn verkrijgbaar uiterlijk tot en met dinsdag 31 juli bij de Grous vanaf 12 uur.
BUSBEDEVAART NAAR KEVELAER dinsdag 24 september
Thema: Maria, Moeder van de Kerk
Vanuit het dekenaat Echt-Susteren wordt een bus-bedevaart georganiseerd naar Kevelaer op 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. U kunt zich aanmelden vóór 2 september bij:
- Mevr. Annie Bouts, Nederheidestraat 4, Berg aan de Maas, tel. 046-4333201
- Mevr. Mia Meulenberg, Munthervesteplein 53, Urmond, tel. 046-4331685
Vertrek: tussen 7.45 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.

BUURTCENTRUM NIEUWDORP
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ZOMERSLUITING PAROCHIEKANTOOR DE
HALSTRAAT

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:

Tijdens de zomerperiode is in de
maand augustus op woensdag
het kantoor gesloten.
De openingstijden zijn dan: maandag- en
vrijdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur.

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

ACTIVITEITEN MAAND AUGUSTUS
VERGEET-MIJ-NIETJES: 4 augustus
KROETWUSJ maken bij IVN STEIN

zondag 11 augustus van 13.30 uur tot

16.30 uur m.m.v. de Bèsjen van Stein.
Zegening Kroetwusj om 15.00 uur.
AUGSTFESTIVAL (vh Oogstdankfeest)
16 t/m 18 augustus: Berg aan de Maas
25 augustus DIRGELENFEEST

georganiseerd door de
Dirgelländer Muzikanten
op 25 augustus
in Brasserie Merode.

Vanaf 13.00 uur. Gratis Entree!

ACTIVITEITEN MAAND SEPTEMBER:

8 September LUIKSE MARKT Oud Stein

15 september OPEN MONUMENTENDAG
De St. Martinuskerk in Oud-Stein is die dag ook
geopend. Meer info in het volgende Kerkblad.

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

Maak je niet druk
om ouder te worden
Het is een voorrecht
dat velen ontzegd wordt!

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

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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