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    KERKBLAD 

AAN ALLE VRIJWILLIGERS VAN HET CLUSTER STEIN 

Beste vrijwilligers, in verband met de corona pandemie kan ook dit jaar de 
vrijwilligers-morgen/middag niet plaatsvinden.  

Net nu in deze periode zijn de sociale contacten zo belangrijk. Samen zijn 
wij verantwoordelijk voor de gezondheid van de  

medemens en nu maar hopen dat na de vaccinatie de corona snel 
voorbij gaat en er betere tijden gaan komen zodat het leven weer 
normaal wordt.  

Het clusterbestuur en de parochieteams bedanken iedereen voor de 
inzet, want zonder vrijwilligers kunnen de parochies niet bestaan. 
Nogmaals dank.  

Het clusterbestuur en parochieteams  

VERDERE VERSOEPELINGEN CORONAPROTOCOL R.-K. KERK 
 

De Nederlandse bisschoppen kwamen voor de Rooms-Katholieke Kerk 
met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die 
inging op zaterdag 26 juni. In de update werd een aantal versoepelingen 
aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat 
om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen 
voor de R.-K. Kerk aan te passen. 

• Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze 
vieringen (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de 
grootte van het kerkgebouw. Dit betekent dat in Berg a/d Maas 60 personen en de andere 
kerken ( Stein, Nieuwdorp en Urmond) 100 personen zijn toegestaan. Hierdoor zal de    
H. Mis van 9.30 uur in de kerk van Stein per 5 juli komen te vervallen.  

• U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden, maar de 1,5 meter zal  nog steeds gewaar-
borgd dienen te worden.  

• Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de 
1,5 meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, dient vooraf gereserveerd te worden.  
Daarom zullen de kerkgangers die naar een zeswekendienst komen zich blijven aanmel-
den. De vaste kerkganger hoeft dit niet.  

• De volkszang is nog steeds niet toegestaan, wel bestaat de mogelijkheid dat een koor met 
maximaal 12 personen een H. Mis kan opluisteren.  

• Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. 
• Het desinfecteren aan het begin en voor het uitreiken van de H. Communie blijft nog 

steeds van kracht.  

Pastoor Schwillens 
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ZATERDAG 3 JULI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

Gerrit  Roelofs. 
 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid  
 

ZONDAG 4 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Jan Zeelen. 
 

09.30 uur: H. Martinuskerk 
Presentatie mis 1e Heilige Communie 
Alleen ouders, broertjes en zusjes zijn bij de 
presentatiemis welkom. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Annie Lemmens-Smets; 
Harie Visschers en Anna Helena Op den 
Camp en t.v. Wil, Annie en Ben Ritzen-
Visschers en Piet Visschers en Frans Kikken 
en Riet en Jan Vleugels-Visschers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 
 

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

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 7 JULI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden ouders familie Dirkx. 
 

ZATERDAG 10 JULI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

Mia Heijnen-Lamine en Pie Heijnen en  
zoontje Harrie. 
 

ZONDAG 11 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 

Vervolg: ZONDAG 11 JULI 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Ida Cleuskens-Janssen en Hoeb  
Cleuskens; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Flora van Stijn-Tullemans voor verjaardag; 
Maria Braeken en Hubert Smeets. 
 

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

Voor de minder bedeelden in onze parochie. 
 

WOENSDAG 15 JULI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle mantelzorgers. 

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

Corry Nijsten-Hendriks; 
Pie Coumans. 
 

ZONDAG 18 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Ter nagedachtenis aan alle overledenen van 
de fam. Jetten-Ackermans en fam.  
Lohmeijer-Hennen; Overleden ouders. 
 

MAANDAG 19 JULI 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Voor de intenties van alle zieke mede  
parochianen. 
 

WOENSDAG 21 JULI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor vrede in de wereld. 
 
ZATERDAG 24 JULI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

Voor roepingen tot het godgewijde leven. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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ZONDAG 25 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Hanraets. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Zwd. Zus van Uden-Heidkamp; 
Jrd. Sjeng Claassen en teven voor Truus 
Wouters;  
Jrd. Harry Smackers. 
 

MAANDAG 26 JULI 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk    
Voor vrede in de wereld. 
 

WOENSDAG 28 JULI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 31 JULI 
15.00-15.45 uur Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

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

ZONDAG 1 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen- van Mölken. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
1e Jrd. Jan Vleugels en tevens voor Riet 
Vleugels-Visschers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

Welkom in dit Godshuis 

Vermoeide reiziger, 
welkom in dit huis. 

Hier is een stoel voor 
wie moe is. 
Hier is hoop voor 
wie verdwaald is. 
Hier is liefde voor 
wie vol wrok is. 
Hier is geloof voor wie twijfelt. 
Hier ben je verwacht zoals je bent. 
Want  zo dikwijls heeft God naar jou ge-
zocht. 
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht. 

Sta even stil. 
Adem in het verleden van dit huis 
je eigen nieuw begin. 
Sluit je ogen, word even stil, 
want in de stilte hoor je  
de echo van Gods woord. 

Ga even zitten, 
hol ook hier niet jezelf voorbij. 
Vouw je handen, open je hart, bid. 
En als je dat niet kunt,  
als je niet geloven kunt, omdat je pijn hebt, 
ga dan naar huis met de groet ‘Sjaloom’, 
vrede en alle goeds. 

Tekst gevonden in een kapel 

PASSIESPELEN TEGELEN: Geen afstel meer: Passiespelen Tegelen 2021 gaan door! 
Op zaterdag 3 juli vinden in openluchttheater De Doolhof de eerste twee voor-
stellingen plaats van de 21ste Tegelse Passiespelen.  
Tot en met zondag 5 september worden er 36 voorstellingen gespeeld , tel-
kens twee maal per dag, zonder pauze en coronaproof. Spelen op anderhalve 
meter vraagt de nodige regie-aanpassingen en dat resulteert in aangrijpende mo-
menten.  Uiteraard moesten de nodige hobbels genomen worden. Zo zullen er 
geen 200 à 250 spelers tegelijk kunnen optreden. Dat betekent voor de koorleden en figu-
ranten dat ze beurtrollen spelen. Toch staan er straks op momenten nog zo’n 100 à 125 

mensen op het immense podium in openluchttheater De Doolhof. Website Passiespelen 
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IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledene: 
 

Zus van Uden-Heidkamp, 87 jaar, 
 echtgenote van Henk van Uden, Heerstraat Nrd. 

 

Moge zij rusten in Gods vrede. Amen. 

Raadpleeg onze zorgtrajectbegeleiders 
 

Tel. 045-4113500 / Email: zorgtrajectbegeleiders@vivantes.nl 

EERSTE WERELDDAG VOOR GROOTOUDERS EN OUDEREN 
 

In het jaar 2050 zal één op de vijf aardbewoners een  
oudere zijn…In dat kader heeft Paus Franciscus een wereld-
dag voor grootouders en ouderen ingesteld. Deze dag wordt 
dit jaar voor het eerst gehouden op 25 juli.  
 

Het is de bedoeling dat deze werelddag jaarlijks op de kalen-
der komt. Daarmee doet de paus een oproep aan de jongere 
generaties om ouderen werkelijk te waarderen. 
 

Hoe wordt er in onze samenleving naar ouderen gekeken? 
Zien we alleen de aftakeling? Vinden we ouderen lastig?                                                                    
 

Toch mag je naast de last van de ouderdom ook oog hebben voor de levenswijsheid, de erva-
ring, de soms verbazende veerkracht bij moeilijkheden, het vermogen om de dingen te ne-
men zoals ze zijn. Juist die veerkracht, daarvan kunnen jongeren leren. 
Paus Franciscus nodigt de ouderen uit om van hun geloof te getuigen.  

Getuig maar van je geloof, je hebt écht wel iets te bieden. En jongeren staan daar vaak meer 
voor open dan we doorgaans denken. 

Families zijn heel verschillend. Ook in hun omgang met ouders en grootouders. Er bestaat 
gebrokenheid binnen families, waardoor ouderen soms vrij alleen in het leven staan. 
Tegelijk voelen kinderen vaak aan dat ouderen hun wortels uitmaken. En dat ze,  
–  wanneer ze die doorsnijden – zichzelf buitenspel zetten. 

Deze eerste werelddag voor grootouders en ouderen daagt ons uit, moedigt ons aan,  om  
creatief te zijn en deze dag niet zomaar voorbij te laten gaan.                   

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

Mensen zullen pas iets volledig begrijpen  
 

wanneer het hun zelf overkomt! 
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OVER ONZE HEILIGEN...(18) SINT ELISABETH  4 JULI 
 

Ongetwijfeld kent ieder van ons wel iemand, die de voornaam ‘Els’ 
draagt.  Die naam komt vaak voor in onze streken. Velen hebben die 
naam bij hun geboorte gekregen.  

Zij hebben allemaal de Heilige Elisabeth als patroonheilige.  
Ook vele andere namen zijn afgeleid van deze heilige patrones:  
Elly, Elsbeth, Liesbeth, Lieke, Elise .. enzovoorts.   

De datum dat zij hun naamdag vieren kan nog wel eens verschillen. 
Sommigen herdenken hun patroonheilige op 4 juli, anderen op  
17 november. Op beide dagen staat de heilige Elisabeth op de kalender: 
Op 4 juli Sint Elisabeth van Portugal en op 17 november Sint Elisabeth 
van Hongarije of Thüringen. Het hoeft niet moeilijk te zijn om te kiezen, 
want het blijft in de familie.  
 

De beide heiligen zijn familie van elkaar. De vader van Elisabeth van Portugal, Peter III van Aragon, 
was een neef van Elisabeth van Hongarije en vernoemde zijn dochter bij haar geboorte naar haar. Hij 
had grote bewondering voor de Thüringse tante, vanwege haar inzet voor de zieken en armen. 
Die inzet voor hun onderdanen hebben beide heiligen gemeen. Ze hielpen mee het leed van zieken en 
armen te verzachten door het stichten van ziekenhuizen en scholen. De ene deed dat in Hongarije en 
de ander in Portugal. Elisabeth van Portugal ging – na het overlijden van haar man – in een klooster 
in Coimbra wonen dat ze zelf gesticht had.  

Over beide heiligen wordt dezelfde legende vertelt:  Hun aandacht voor de armen viel niet altijd in 
goede aarde bij hun echtgenoten. Sterker nog, ze kregen het verbod om geld en brood uit te delen aan 
de toegangspoort van hun paleis. Op een dag werden ze betrapt bij het uitdelen door hun echtgenoten. 
In woede ontstoken eisten dezen dat ze hun schorten zouden openen zodat het bewijs van de overtre-
ding duidelijk zichtbaar zou worden. 

Ze voldeden aan de eis van hun echtgenoten, maar in hun schorten was geen brood of geld te vinden, 
maar prachtige rozen. Zo ontkwamen ze aan de straffen die hun partners voor hen in gedachten had-
den. Het is niet nodig om nu precies na te gaan over welke Elisabeth deze legende gaat.  
Veel belangrijker is het voorbeeld na te volgen om zorg te dragen voor de mens in nood. 
Het is voor ieder, die naar haar vernoemd is, een uitnodiging om ook zo te doen. 
J.P. Janssen, pr.ass. 

BROEDERSCHAP annuleert ook de bedevaart naar Kevelaer van 2021 
De bedevaart naar Kevelaer zal ook dit jaar helaas geen doorgang vinden. Het bestuur van de Broe-
derschap Sittard-Kevelaer heeft met pijn in het hart moeten besluiten de bedevaart te annuleren van-
wege de coronacrisis. Op dit moment is er teveel onzekerheid over de situatie na de zomer in Neder-
land en Duitsland, waardoor het niet mogelijk om dit jaar de bedevaart naar Kevelaer te organiseren. 
De voorbereidingen moeten ruim van te voren beginnen. Hopelijk is het volgend jaar wel weer moge-
lijk om op bedevaart naar Kevelaer te gaan.  
Noteert u daarom alvast maandag 12 september 2022 in uw agenda. 

INLOOP ZUYDERLAND IN HET TATERHEUKSKE Urmond:  
iedere woensdag van 12.30 tot 16.30 uur 

 

Het doel van onze inloop is heel laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Ie-
dereen die behoefte heeft aan een praatje, een luisterend oor of gezelligheid, is wel-
kom.  

We bieden een kopje koffie of thee en de mogelijkheid om een spelletje te doen. Vanuit Zuyderland 
zal altijd een vaste kracht aanwezig zijn die dit allemaal in goede banen zal leiden. 
Adres:  het Taterheukske, Kampstraat 1, 6129 EK Urmond. 

We willen graag in de toekomst nog uitbreiden door activiteiten aan te bieden in de vorm van een 
bakmiddag, een wandeltocht en ontbijt en ga zo maar door.  

Sanne Bastiaens Coördinator/activiteitenbegeleider Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg                      
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‘WAAROM BEN JE BANG?  HEB JE NOG GEEN VERTROUWEN ?’ 
Iedere eerste Kerstdag en eerste Paasdag om 12.00 uur geeft de paus vanaf het balkon van de Sint 
Pieter in Rome de zegen ‘Urbi et Orbi’ . Hij geeft daarmee zijn zegen: ‘ Voor de stad en voor de we-
reld.’  Op 27 maart 2020 werd daar een uitzondering op gemaakt. Midden in de eerste periode van de 
Corona – pandemie gaf de paus ook deze zegen. De plechtigheid maakte grote indruk. Het plein voor 
de Sint Pieter was leeg, het regende, en er waren maar enkele gelovigen aanwezig bij de televisie 
uitzending.  
De toespraak, die paus Franciscus hield, was gebaseerd op het evangelie gedeelte van Marcus dat 
vertelt over de storm op het meer en de angst die de leerlingen van Jezus hebben. 
Inmiddels is de tekst van deze viering beschikbaar in het Nederlands. Wanneer u daar belangstelling 
voor heeft, laat het dan even weten. Er wordt dan een kopie van de tekst bij u bezorgd. 
J.P. Janssen, pr.ass. janssen.janpieter@gmail.com  of  tel. 4331200. 

 

NOG EEN KORTE TIJD….Er is nog maar een korte tijd om de tentoonstelling te 
bezoeken in de schatkamer van de kerk in Houthem – Sint Gerlach. Tot 11 juli a.s. 
zijn daar foto’s en voorwerpen te zien die betrekking hebben op het 100-jarig be-
staan van de Limburgse Bedevaart naar Lourdes. 
In 1921 werd deze bedevaartorganisatie in het leven geroepen, onder andere door de 
toenmalige pastoor van Houthem. Na die eerste Limburgse bedevaart zijn er vele 
bedevaarten gevolgd en daardoor kan de organisatie haar 100e verjaardag vie-
ren. Helaas zonder een bedevaart te kunnen organiseren in het Jubileumjaar. Het 
Heiligdom is nog altijd maar door een gering aantal pelgrims te bezoeken. Spijtig. 
Zeker voor pelgrims die al vaker naar Lourdes zijn geweest, maar ook voor hen die 

met Lourdes en de bedevaarten willen kennismaken is de tentoonstelling in alle opzichten de moeite 
waard.  De toegang is gratis. De schatkamer bij de kerk is dagelijks geopend van 10.00 – 16.30 uur.  
Wanneer U de tentoonstelling bezoekt is het alleszins ook de moeite waard om in de kerk met het 
graf van de Heilige Gerlachus een tijd rond te kijken.  
 

KENNISMAKING MEDITATIE OP ZONDAGMIDDAG 18 JULI in het KLOOSTER WITTEM 

Mediteren betekent rustig tot jezelf komen, je concentreren op de stilte en op een eenvoudige tekst – 
in dit geval een tekst uit de christelijke traditie. Door mediteren lukt het vaak om allerlei dingen die 
je vasthouden en soms beklemmen van je af te laten vallen. Door regelmatig te mediteren, kun je 
nieuwe energie krijgen. Het kan helpen om steviger en evenwichtiger in het leven te staan. Maar me-
diteren gaat niet vanzelf. Het vraagt enige discipline, die je langzaam moet opbouwen. Op zondag-
middag 18 juli zijn er tussen 1400 uur en 16.00 uur enkele korte meditatiebijeenkomsten, waarbij u 
uitleg krijgt hoe u kunt mediteren. U kunt binnenlopen en even toekijken, of u aansluiten bij het 
groepje dat aanwezig is.Plaats: Clemenskapel, klooster Wittem (bij te veel aanwezigen wordt een 
grotere ruimte opgezocht).   Deelname is gratis; opgave is niet nodig. 

BUURTCENTRUM NIEUWDORP  
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25  juli eerste werelddag  
voor grootouders  

en ouderen 

 

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:  
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 BD  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor het spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein, De Halstraat 36 
 
 

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  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

Iedereen  

een fijne  

zomervakantie  

toegewenst! 

Alle geslaagden:  
 
 

VAN HARTE  
 

GEFELICITEERD! 

De uitzending van Kerk & Samenleving op 

zondagmorgen is gestopt vanwege corona. 

Voor algemene info luistert u naar Forum 

op zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

STICHTING VOOR ELKAAR BEEK-STEIN 

www.stichtingvebs.nl  

Wij helpen mensen onder de  
armoedegrens, ook hier in de regio 
046 Stein. Alleen op afspraak  
Bezoekadres :  
Bergenkenstraat 7a, 6171 NR Stein.  
voor meer info zie de webssite.  

Dank voor uw steun 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 


