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HET KERKELIJK JAAR…(17)
MARIAFEESTEN IN SEPTEMBER

Op de kerkelijke kalender staan in september twee bijzondere
Mariafeesten: Op 8 september herdenken we Maria Geboorte
en op 15 september: de Zeven Smarten van Maria. Dit laatste
feest is daags na de gedachtenis van de Kruisverheffing.
Je zou 8 september de verjaardag van Maria mogen noemen.
De ouders, Anna en Joachim, verheugen zich over de geboorte van hun dochter, die zij de
naam Maria geven. Al vrij vroeg wordt in de kerk deze gebeurtenis als een feestdag gevierd.
In de zesde eeuw is er al sprake van een viering in Jeruzalem. Vandaar verspreidt de devotie
tot Maria zich naar het Westen en in de Middeleeuwen is het al een belangrijke feestdag geworden. De datum, 8 september, is ontleend aan die traditie en op basis van deze datum
werd het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in 1854 vastgelegd op 8 december. (8 december, 9 maanden voor 8 september). Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis
van Maria werd in 1854 door Paus Pius IX afgekondigd.
Het feest van de Kruisverheffing is de gedachtenis van de vondst in 324 van het Heilig
Kruis bij opgravingen in Jeruzalem tijdens een bedevaart van Sint Helena, de moeder van
Keizer Constantijn. Zij liet het Heilig Kruis overbrengen naar Constantinopel. Daags na dit
feest wordt op 15 september Maria herdacht als Moeder van Smarten. Dit Mariafeest kent
een duidelijke Bijbelse fundatie. Bij de opdracht van het kindje Jezus in de Tempel is het
Simeon, die uitspreekt dat er veel van dit Kind verwacht wordt en na zijn profetie over Jezus
zegt hij tot Maria: ‘En zelf zult U als door een zwaard doorstoken worden.’ (Luc. 2, 35).
Dit ervaart Maria:
- bij de opdracht van Jezus in de tempel
- bij de vlucht naar Egypte met de pasgeborene
- bij het zoekraken van Jezus in de Tempel
- op de weg met het kruis naar Calvarië
- staande onder het kruis
- wanneer zij Zijn dode lichaam op haar schoot neemt
- bij Zijn begrafenis.
Deze zeven smarten van Maria worden afgebeeld door zeven zwaarden die haar hart doorboren. Zo wordt de afbeelding van Maria als Moeder van Smarten herkend. Aan de buitenkant van de Mariakapel in Urmond (Bokkenrijderskapel), -bij de begraafplaats-, vindt U deze zeven smarten van Maria ook afgebeeld. Een aantal malen werden de afbeeldingen vernield of gestolen in de loop van de tijden. Bij de restauratie in 1982 werden er nieuwe beeltenissen aangebracht van de hand van de kunstenaar Kees Verhoeve.
J.P.Janssen, ass.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

ZONDAG 8 SEPTEMBER

ZONDAG 1 SEPTEMBER

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor
Jrd. overleden familie Kings-Tholen;
Sjeng Muris vanwege verjaardag en tevens voor
Nelia Muris-Martens;
Sjeng Claassen en Truus Wouters.

Maria geboorte/23ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Annie Meuleberg-Goossens.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
John Jetten vanwege buurt Heinsbergerstraat;
Bijzondere Intentie.
22ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Genezingsdag Bertha Meuleberg-Meijers.

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.);
Overl. ouders Smackers-Bruls en zoon Harry;
Willem en Marieke Jetten-Ackermans en Frans
en Mientje Lohmeijer-Hennen;
Mia en Wim Driessen-Janssen en overl. familie.

MAANDAG 9 SEPTEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de intenties van alle zieke medeparochianen.
WOENSDAG 11 SEPTEMBER

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood
Viering Maria geboorte
ZATERDAG 14 SEPTEMBER Kruisverheffing

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Kinderkoor
Jrd. en verjaardag Rieky Paulissen-Seijkens;
Corrie Thewissen-Janssen.

MAANDAG 2 SEPTEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor vrede in de wereld.
WOENSDAG 4 SEPTEMBER

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

ZONDAG 15 SEPTEMBER
O.l.v. van Smarten/24ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Voor de zaligverklaring van Theresia Neumann.

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.

11.00 uur: H. Martinuskerk –m.m.v.
Steinder Mannenkoor
50-jarige huwelijksmis Harry Posthuma en
Leony Vossen vanwege Steinder Mannenkoor
en tevens jaardienst Mevr. Posthuma-Dresmé en
ouders Vossen-Maessen; Ouders BerixWesthovens en Jo Paulissen; Uit dankbaarheid.

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor de zieken in de familie Dirkx.
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Zwd. John Jetten;
Jrd. Fam. P. Quadvlieg-Pepels; Gerrit Roelofs;
Levenden en overledenen fam. Winkels.

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

MAANDAG 16 SEPTEMBER

Vervolg Zondag 29 september

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor roepingen tot het godgewijde leven;
Ter ere van de H. Cornelius.
19.00 uur: H. Martinuskerk
Uit dankbaarheid fam. Dirkx.

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor
Jrd. Harie Smeets en t.v. Philomena van Kan (St);
Jrd. Ida Doek-Goossens (St);
Jrd. Miep Bocken-Janssen;
Jrd. Flora van Stijn-Tullemans;
Jrd. Johan Packbier.

ZATERDAG 21 SEPTEMBER H. Matteüs

MAANDAG 30 SEPTEMBER

WOENSDAG 18 SEPTEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor het welzijn van de parochie.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Voor vrede in de wereld.

WOENSDAG 2 OKTOBER
HH. Engelbewaarders
19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden ouders fam. Dirkx; Billa SaldenPepels, Willem Salden en Giel Coumans.

ZONDAG 22 SEPTEMBER

25ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Raoul Stijnen.

ZATERDAG 5 OKTOBER

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor
Jrd. Willy Vaessen.
Overleden ouders Smeets-Janssen en kinderen.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Chris en Guilaumine Delbressine-Smeets en
zoon Harie;
Jrd. Giel Vossen en overl fam.;
Jrd. Harie Vaassen en Marieke Vaassen-Ruyl;
Gerrits Roelofs; Pie en Lies Pepels-Schmeitz;
Frans Peters.

MAANDAG 23 SEPTEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de minder bedeelden in onze parochie.
WOENSDAG 25 SEPTEMBER

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

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Leden en overleden leden van de K.B.O.
Katholieke bond voor Ouderen, Groot Stein.

ZONDAG 6 OKTOBER

27ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Annie Meuleberg-Goossens.

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

11.00 uur: H. Martinuskerk - Kinderkoor
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (St);
Piet Schmitz en overleden familieleden;
Kinderen en kleinkinderen;
Tjeu Goossen vanwege verjaardag.
11.45 uur: H. Martinuskerk
Huisdierenzegening tijdens een bijzondere
gebedsdienst bij de zijingang van de
St. Martinuskerk.

ZONDAG 29 SEPTEMBER

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël
09.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjeng Meuleberg.
14.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gebedsdienst in de sacristie. Tijdens deze gebedsdienst worden de doopschelpen uitgereikt.
De ouders worden nog schriftelijk uitgenodigd.
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IN MEMORIAM We gedenken onze dierbare overledenen:
Tonny Wenmakers, 66 jaar, echtgenote van Ton Dassen, Hoppenkampstraat
Gerda Brorens-van Gemert, 78 jaar, echtgenote van Ton Brorens, Tongerenstraat
Sjeng Lamine, 85 jaar, Keerend
Mogen zij rusten in Gods vrede.
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 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 is op zondag 1 september van 14.00-16.00 uur in het
buurtcentrum, adres: Bergènkenstraat 1, Stein.
Pastoor Schwillens
GESPREKSAVONDEN - MET ZEVENMIJLSLAARZEN DOOR DE KERKGESCHIEDENIS

Ofschoon de zomer nog niet achter de rug is, hebben we al plannen klaar voor het najaar en de winter voor onze samenwerkende parochies. Ook dit najaar wordt weer een programma van zeven gespreksavonden aangeboden. Bij de nabespreking van de gespreksavonden van het seizoen 20182019 kwam naar voren dat de deelnemers graag in gesprek wilden over de geschiedenis van de Kerk
na de Hemelvaart van Jezus: Hoe is het verder gegaan met de verbreiding van het geloof?
Het volgende programma werd zo samengesteld:
Woensdag 23 oktober 2019:
De Handelingen van de Apostelen.
Woensdag 6 november 2019: De reizen van Paulus.
Woensdag 13 november 2019: De Jacobusbrief.
Woensdag 4 december 2019: Kerkvaders, waaronder Augustinus.
Woensdag 22 januari 2020:
Kerstening van onze streken: Servaas en Willibrord
Woensdag 5 februari 2020:
Van volkskerk naar keuzekerk.
Woensdag 19 februari 2020: Hoe is onze Kerk georganiseerd. Pauskeuze; bisschopkeuze; concilies; synodes.
De bijeenkomsten worden gehouden in het Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat, Stein –
Nieuwdorp. Aanvang 20.00 uur, einde uiterlijk 21.30 uur. De deelname is gratis. Wel vragen wij U, wanneer U deel wilt nemen aan de gesprekken - , zich aan te melden, vóór 16 oktober a.s. bij:
Pastoor R. Schwillens, tel. 4331328 e-mail: pastoorschwillens@gmail.com
of: pastoor J.P.Janssen, tel. 4331200 e-mail: janssen.janpieter@gmail.com
of: parochiekantoor, tel. 4331674 e-mail: h.martinusstein@kpnmail.nl.
DIERENZEGENING 6 OKTOBER TE STEIN

Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi. De heilige
uit de twaalfde eeuw stierf op 3 oktober. Hij werd geboren in Assisi te Italië. In de omgeving van Assisi hoorde hij Gods stem, om de kerk te restaureren. Hier gaf hij gevolg
aan en ging letterlijk het vervallen kerkje van San Damiano herstellen. Later begreep hij
dat dit figuurlijk bedoeld was en dat het ging over de levende bouwstenen. Hij ging mensen helpen,
die ziek, eenzaam en door de maatschappij buitengesloten werden. Echter het kwam voor dat de mensen niet wilden luisteren naar zijn preken. Daarom richtte hij zich tot de dieren, die wel gehoor gaven.
Tevens kocht hij dieren vrij, die gevangen zaten. Omdat hij zo’n grote voorliefde voor de natuur had
en in het bijzonder voor de dieren, heeft men 4 oktober uitgeroepen tot werelddierendag.
Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat, cavia of rat, konijn of welk huisdier u ook
hebt) uit, om op zondagochtend 6 oktober rond 11.45 uur samen te komen bij de zijingang van de
St. Martinuskerk te Stein.
Hier zal uw huisdier, tijdens een bijzondere gebedsdienst, gezegend worden.
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HET KERKELIJK JAAR…(14)

GEBOORTE VAN ST. JAN DE DOPER

Op 24 juni vieren we het feest van de geboorte van St. Jan de Doper. Voor sommigen van ons is deze datum ook verbonden met het einde van het aspergesseizoen. Na 24 juni verliest de asperges zijn malsheid en wordt houterig. Daarnaast is het nodig om de aspergeplanten weer op krachten te laten komen voor
het volgende seizoen. Asperges kunnen een lekkere traktatie zijn, maar in kerkelijk verband is de verjaardag van St. Jan de Doper belangrijker.
Zijn geboorte is al heel bijzonder. Zijn ouders, Elisabeth en Zacharias, zijn kinderloos. In bijbels opzicht betekent dat, dat er voor hen geen toekomst is. Er is
niemand die voor hen kan zorgen op hun oude dag. Kinderen werden beschouwd
als een zegen omdat ze zorg droegen voor de ouders en de ouders op hen konden
rekenen in de laatste fase van het leven. Voor Elisabeth en Zacharias was die toekomst niet weggelegd.
Toch wordt hun gebed om een kind verhoord. Elisabeth raakt zwanger. Zacharias wordt daarvan
door een engel op de hoogte gebracht terwijl hij de liturgie in de tempel verzorgd. Hij kan het niet
geloven. Hij wordt letterlijk met stomheid geslagen en kan geen woord meer uitbrengen. Het verlies
van zijn stem wordt pas doorbroken wanneer het kind geboren is en de pasgeborene een naam moet
krijgen. Elisabeth zegt dat hij “Johannes” moet heten. Die naam wekt verwondering, omdat het een
naam is, die in de familie niet voorkomt. Als dan aan Zacharias gevraagd wordt hoe zijn zoon moet
heten, schrijft hij op een schrijftablet: “Johannes moet hij heten.” Zacharias krijgt zijn spraak terug
en dankt God uitbundig in een lofzang.
Van Johannes’ jeugd vinden we in de Bijbel niets. In de evangelie komt Johannes weer in het vizier
als de profeet die de komst van de Messias voorbereidt. Hij treedt op aan de rivier de Jordaan, waar
hij de mensen oproept zich te bekeren om de komst van de Messias inderdaad voor te bereiden. Als
zichtbaar teken dat men serieus werk wilde maken van die bekering, doopte Johannes hen met water
in de Jordaan. Ook Jezus kwam naar Johannes om zich door hem te laten dopen.
Tijdens dat doopsel ging de hemel open en de Heilige Geest daalde
in de gedaante van een duif op Jezus neer. En uit de hemel klonk
de stem: “Dit is Mijn Zoon, Mijn veelgeliefde, luistert naar Hem.”
Daarmee was het duidelijk dat Jezus inderdaad in Gods Naam de
Blijde Boodschap van de liefde ging verkondigen. Johannes beaamt dit en kan uit de grond van zijn hart zeggen: “Na mij komt
Hij, die groter is dan ik ben. Ik ben niet waard de riem van zijn
sandalen los te maken.”
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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Wij feliciteren onze dopelinge LIVA SMEETS,
dochtertje van Rick Smeets en Shirley Vaassen
Opdat zij moge leven als gelukkige christen
BEDANKT!
De collecte voor het Oranjefonds in samenwerking met Stichting HIP Westelijke Mijnstreek in Oud
Stein en Kerensheide heeft een heel mooi resultaat opgeleverd en wel € 1.730,45. Hiervan komt
50 % € 865,23 ten goede van Stichting HIP Westelijke Mijnstreek.
HIP
Onze dank gaat uit naar alle collectanten die hieraan hebben meegewerkt.

OPEN MONUMENTENDAG - ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019
Op zondag 15 september zet de monumentale St. Martinuskerk in Stein haar deuren open
voor bezoekers. Dit jaar bestaat de bijzondere gelegenheid om ook de klokkentoren te bezoeken die anders niet toegankelijk is.
In groepjes van maximaal 5 personen kunnen zondagmiddag tussen 12 en 17
uur de plafondgewelven vanaf de zolder worden bekeken en kan ook de klokkentoren onder begeleiding worden bezocht.
De kerk is natuurlijk toegankelijk voor rolstoelen maar de toren – vanwege de
steile trap en ladder – is alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn en
alleen vanaf 15 jaar en ouder. Het bezoek aan de toren is voor eigen risico.
WEET JE WAAROM IK GELUKKIG BEN?
Omdat ik niets van iemand verwacht, want wachten doet altijd pijn.
De problemen zijn niet eeuwig, ze hebben altijd een oplossing.
Het enige dat we niet kunnen oplossen is de dood.
Het leven is kort, dus HEB LIEF en WEES GELUKKIG.
Voordat je spreekt, LUISTER.
Voordat je schrijft DENK.
Voordat je kritiek hebt KIJK NAAR JEZELF.
Voordat je het opgeeft PROBEER HET.

Voordat je sterft, LEEF!
(Tekst overgenomen van internet: BekijkDezeVideo)

BUURTCENTRUM NIEUWDORP
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Activiteiten

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:

Zondag 8 september

Luikse markt in Oud-Stein
09.00 tot 16.00 uur

Zondag 15 september

Monumentendag Stein

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

Zaterdag 14 en zondag 15 september
Kunstketting Stein, Urmond en
Elsloo van 10.00 tot 17.00 uur.
Georganiseerd door de Culturele
Werkgroep Stein
Zaterdag 28 september Najaarsconcert van de
THE STRINGS om 20.00 uur in MFC de Grous
Stein (Ensemble en Orkest) met het Elster Mannenkoor en klarinettiste Manoe Konings (bekend
van het Strauss Orkest van André Rieu).
Entree: vrije gave
Zondag 29 september Jaarmarkt Meers,
van 11.00 –17.00 uur, gratis entree
Zondag 6 oktober 11.45 uur
H. Martinuskerk Stein Huisdierenzegening
ZIEKENBEZOEK. Indien u de ziekencommunie

wenst te ontvangen dan kunt u contact opnemen
met pastoor Schwillens.
WELKOM NIEUWE PAROCHIAAN

Wij zouden het zéér op prijs stellen dat u het ons
laat weten als u in een van onze parochies komt
wonen. Kom daarvoor gerust even langs tijdens
de kantooruren. Een telefoontje kan natuurlijk
ook.

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

KERKDIENST OP LOS-RADIO:
ZONDAGMORGEN 08.00 uur
Herhaling maandag 09.00 uur
Den Hoekstraat
30, 6171 VZ
STEIN LB
046-4262240

Elke vrijdag “aete wat de pot schaft”
Opgeven kan t/m woensdag. € 11,25 p.p.
Tel. 046-8881245/06-19298619
E-mail: info@mfcdegrous.nl

VERWARMING & SANITAIR

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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