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OVER ONZE HEILIGEN (19)

SINT AUGUSTINUS 28 AUGUSTUS

In de kerk van Sint Martinus in Oud–Stein staan de beelden van de
vier belangrijkste Westerse Kerkvaders. U vindt deze beelden links,
vooraan in de kerk, bij het Maria-altaar, naast het orgel. Ze zijn
afkomstig van de preekstoel, die vroeger aanwezig was in
deze kerk.
Op 28 augustus staat de feestdag van Sint Augustinus op onze
kerkelijke kalender. En de dag ervoor – 27 augustus – wordt zijn
moeder, de Heilige Monica, herdacht. Het is niet voor niets dat deze
feestdagen na elkaar gevierd worden. Monica heeft heel wat tranen
om haar zoon Augustinus gelaten. Zij was een gelovige vrouw en
bad voor haar zoon, omdat hij op het verkeerde pad raakte en als
jongeman een leven van ‘ leve de lol’ leidde. Op jonge leeftijd (17)
werd hij vader van een zoon, Adeodatus, maar een doel om voor te
leven, was er niet.
Het gebed van moeder Monica werd verhoord en Augustinus kwam tot bekering. De bisschop
van Milaan, de heilige Ambrosius, leidde hem binnen in het leven als gelovige. Augustinus werd
gedoopt en verdiepte zich verder in het geloof. Daarbij verloor hij de werkelijkheid en de
geschiedenis van zijn eigen leven niet uit het oog. Zijn bekeringsgeschiedenis beschreef hij
nauwgezet in het boek dat de titel ‘Belijdenissen’ kreeg. Een indrukwekkend geschrift.
Ook veel van zijn preken zijn bewaard gebleven en nu nog verplichte studiekost voor iedereen,
die theologie wil studeren. Maar ook als je niet zo theologisch onderlegd bent, zijn zowel de
‘Belijdenissen’ als de ‘Preken’ goed toegankelijk.
Wanneer in maatschappelijk opzicht zijn carrière steeds groter wordt, groeit de onvrede in zijn
eigen hart. Hij trekt zich uit Milaan terug en gaat weer in Thagaste (Noord–Afrika) wonen, waar
hij in 354 geboren werd. In een paar stille jaren legt hij zich toe op de Bijbelstudie en hij wordt in
391 tot priester gewijd. Daarna volgde zijn keuze tot hulpbisschop van Hippo, met het recht van
opvolging. Van 396 tot aan zijn dood in 430 vervult hij zijn taken als bisschop. Zijn gave om
goed te preken komt hierin tot volle ontplooiing. Tot in onze dagen blijven het boeiende
gedachten die hij de gelovigen voorhoudt.
Hij schreef ook een verhandeling over muziek, waarin een uitspraak staat die zelfs tot in onze
dagen klinkt: ‘Zingen is dubbel bidden!‘ We herkennen een beeld van de Heilige Augustinus
vaak aan het brandende hart dat hij in zijn hand houdt. Daarmee wordt zijn liefde tot uitdrukking
gebracht voor het woord van God dat in de Bijbel klinkt en dat Augustinus in zijn leven zo vaak
heeft laten horen in zijn preken.
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De feestdag is op 28 augustus. Velen, die hem als patroonheilige hebben, mogen dan hun
naamdag vieren: Guus, Gusta, August, enz. Ook de kerken van Elsloo en Geleen-Lutterade
hebben Sint Augustinus als hun patroonheilige.
J.P. Janssen, pr.ass.

LAATSTE WEEKEND VAN AUGUSTUS: MIVA KERKDEUR-COLLECTE
In het laatste weekend van augustus, 28/29 augustus, wordt
onze aandacht gevraagd voor de kerkdeur-collecte van de
MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Actie.
Toen enkele weken geleden er geen treinen reden tussen
Sittard en Maastricht en ook de Oostelijke Mijnstreek last had
van problemen op het spoor door de overvloedige regen die
alles overspoeld had, was meteen te merken dat dit problemen
opleveren bij mensen die op de trein aangewezen waren voor hun werk. Gelukkig werden er
bussen ingezet, maar het leverde ook de nodige vertragingen op. Vervelend.
Als je afhankelijk bent van een buurtbus en belbus, kom je wel eens voor verrassingen te staan.
Als je geen vervoer hebt, blijkt dan, dat je toch kwetsbaar bent.
Daardoor kunnen we ook begrijpen hoe nijpend de nood in de Derde Wereld kan zijn, als er geen
goed vervoer is.
Een voorbeeld hiervan is Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kenia. Het
centrum is opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Het ruige gebied dat aan
hun zorgen is toevertrouwd, is 22.000 vierkante kilometer groot.
Inmiddels is het centrum uitgebreid met een kliniek en een school. Duncan wil de capaciteit van
het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat er nog meer mensen geholpen kunnen
worden, want de nood is groot. Daarom is een auto onmisbaar en die is er niet meer. Bij een
ongeluk is de auto betrokken geraakt en onherstelbaar beschadigd. Duncan heeft een auto
nodig om mensen naar de kliniek te brengen, om medicijnen rond te delen, om eten en
beschermingsmiddelen (corona) te bezorgen.
Samen kunnen we zorgen voor een auto voor Duncan. Een auto die
geschikt is voor het ruige gebied en voor de vele kilometers die
dagelijks worden afgelegd. Met onze inzet kan Duncan weer snel op
weg geholpen worden om nog meer mensen te helpen. Kan hij op
ons rekenen?
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Pastoraal team
-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328
of in noodgeval: 06-10901080
-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200
Opgeven misintenties
H. Michaël, Berg a/d Maas
Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas,
tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op
onderstaand rekeningnummer: H. Michaël, Berg a/d Maas rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22.
U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt
U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in
de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen
HH. Martinus en Antonius, Urmond
Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op
maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 0464331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op
onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149
2000 72
Ziekencommunie
Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil
komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)
H. Doopsel
Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het
parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 0464331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl
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MISINTENTIES URMOND EN BERG

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Voor een bijzondere intentie.
Jrd.Elisabeth (Setje) Corten en
t.i.v.echtgenoten
Herman Deuss en Cor Stuy en t.i.v. zoon
Leo.

We gedenken onze dierbare overledenen:
Liesbeth van Mulken, 90 jaar, Roermond
(voorheen Urmond)
Elly de Bruin-Janssen, 81 jaar, weduwe van
Nic de Bruin, Urmond
Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen.

ZONDAG 8 AUGUSTUS
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Marie-Jose Penders
DINSDAG 10 AUGUSTUS
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Sjaak Larik en overleden familieleden
VRIJDAG 13 AUGUSTUS
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

Wij feliciteren Selina Claessen en Jordy
Dewaide. Zij hebben onlangs in de kerk van
Urmond hun huwelijk plechtig laten
inzegenen.

ZATERDAG 14 AUGUSTUS
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Jet Snijders-Nelissen en t.i.v.echtgenoot
Michel Snijders.
ZONDAG 15 AUGUSTUS
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Ria Verhoeve
t.b.v. verjaardag Paul Bons

ZATERDAG 31 JULI
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

DINSDAG 17 AUGUSTUS.
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Ter ere van St. Antonius

ZONDAG 1 AUGUSTUS
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
1ste jrd Jo Hendrix
Jrd Paul Bons
Paul Hendrix

VRIJDAG 20 AUGUSTUS
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
ZATERDAG 21 AUGUSTUS
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Ter gelegenheid van de 91ste verjaardag van
Annie Hamers-Knoors echtgenote van Jos
Hamers.

DINSDAG 3 AUGUSTUS
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond

VRIJDAG 6 AUGUSTUS
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Ter intentie H.Wijnands-Van Mulken.
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ZONDAG 29 AUGUSTUS 09.30 uur:
H. Martinuskerk Urmond
Lector: Hilda Meulenberg
Jan Janssen

ZONDAG 22 AUGUSTUS
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector:Ria Verhoeve
zwd Elly de Bruin-Janssen
Jrd ouders Van Mulken-Leers
Jo Cosemans en overleden familieleden

DINSDAG 31 AUGUSTUS
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond

DINSDAG 24 AUGUSTUS
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Piet Vaessen

VRIJDAG 3 SEPTEMBER
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Ter intentie van H. Wijnands-Van Mulken.

VRIJDAG 27 AUGUSTUS
18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas

ZATERDAG 4 SEPTEMBER
19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond
Jrd.Annie Geraeds.(ST)

ZATERDAG 28 AUGUSTUS
18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de
Maas
Jrd.Pastoor Frans Bosch.(ST)
Ter gelegenheid van de verjaardag van Antje
Bouts en t.i.v. echtgenoot Sjang Bouts.
Ter gelegenheid van de verjaardag van Lenie
Horssels-van Mulken en t.i.v. Zef Horssels.

ZONDAG 5 SEPTEMBER
09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond
Lector: Millian Uittenhout
Paul Hendrix
ouders Bolton-Hamers
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Noveengebed voor Mgr. Harrie Smeets
Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’
Heer, onze God, U die ons liefhebt en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop, monseigneur Harrie Smeets.
Met de woorden van de apostel Jakobus beveelt U ons aan: “Is iemand
onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen: zij moeten
een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des
Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem
oprichten. En als hij zonden heeft begaan zal het hem worden vergeven”.
Wij bidden U voor onze bisschop: bekommer U om uw dienaar, heb medelijden en bescherm
hem.
Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.
In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie: richt hem op door uw kracht, troost hem met uw
steun, zodat hij – zo U het wilt -herstelt en zijn ziekte overwint.
Sterk hem en ons allen in het geloof dat wij geborgen zijn in uw liefde. Blijf hem nabij, en laat
ons zien, ook in ziekte en bij verdriet, dat U uiteindelijk alles ten goede keert, en wij niet kunnen
vallen uit uw hand.
Zo bidden wij U voor onze bisschop en voor alle zieken en mensen in nood, op voorspraak van
Maria, Sterre der Zee, op voorspraak van Sint Jozef in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël. de metgezel onderweg en de genezer,in wie de
bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,op voorspraak van Sint Christoffel en van de heilige N.,
patroonheiligevan onze kerk en deze plaats.
Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,om de mensen te verlossen en de zieken te
genezen, die ons menselijk bestaan heeft willen delen om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Onze Vader...Wees gegroet...Eer aan de Vader…
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MARIA TENHEMELOPNEMING
Jaarlijks op 15 augustus viert de Katholieke Kerk het hoogfeest
van Maria Tenhemelopneming. Dit feest is in de Orthodoxe en
Katholieke Kerk de feestdag van de opneming "met lichaam en
ziel" van Maria in de hemel. Maria Tenhemelopneming geldt voor
de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. Het feest lijkt
zich te hebben ontwikkeld uit de jaarlijkse viering van de wijding
van een Maria-kerk tussen Jeruzalem en Betlehem. Dit feest werd
zeker al rond 430 gevierd.
In de Katholieke Kerk wordt het sinds ongeveer 700 gevierd als
een hoogfeest, in de Orthodoxie is het al ruim een eeuw eerder als
feestdag bekend. Het geloof in de Ten Hemelopneming van Maria
dateert uit de oudheid en is tenminste al sinds de 6e eeuw
gedocumenteerd. De vermelding in bijvoorbeeld de Transitus Mariae-geschriften uit die periode
zijn weliswaar van geen betekenis als historisch getuigschrift, maar geven wel aan dat de dood
van Maria als theologische vraagstelling actueel was.
Voor de Latijnse Kerk kondigde paus Pius XII in 1950 de Tenhemelopneming van Maria als
dogma af.

DE KROEDWUSJ
Elk jaar op 15 augustus wordt in de Katholieke kerk het hoogfeest
van Maria ten hemelopneming gevierd, het belangrijkste Mariafeest.
Aan dit feest zit, zeker in Limburg, het gebruik gekoppeld van de
zegening van de zogeheten kroedwusj.
Een kroedwusj (ook wel geschreven als kroetwusj, kruudwis,
kruitwis of kroedwösj), is een boeket van 7 (voorgeschreven)
kruiden die volgens de overlevering in het graf van Maria gevonden
werden. Daarom wordt de kroedwusj op 15 augustus gezegend. Het
gebruik stamt uit de 17de eeuw.
Het boeket wordt gebruikt om onheil af te wenden. De kruiden
worden verzameld en opgehangen in huis op zolder of in de schuur
of boven de voordeur. De oude ingedroogde kroedwusj wordt
verbrand in het vuur. Volgens de overlevering beschermt het kruidenboeket tegen allerlei soorten
onheil zoals brand en blikseminslag en tegen ziekten bij mensen en dieren.
Tijdens de H. Missen in het weekend van 14 en 15 augustus zullen we de zelf meegebrachte
kroedwusjen zegenen.
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NOVEENGEBED VOOR BISSCHOP SMEETS
Onlangs werd bekend dat bisschop Harrie Smeets van
Roermond ernstig ziek is. Hij wordt behandeld voor een
hersentumor. De bisschop verblijft momenteel op een
logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond. Van daaruit
laat hij weten zeer dankbaar te zijn voor alle berichten
medeleven die hij heeft ontvangen. Ook dankt hij iedereen die
voor hem bidt. De bisschop vraagt hiermee door te gaan en in
de gebeden ook alle andere zieken mee te nemen.
Tussen 18 juli en 12 september wordt negen weken lang elke
zondagmiddag in de basiliek in Sittard een gebedsviering
gehouden om te bidden voor de zieke bisschop Smeets en voor
alle andere ernstig zieken. De viering begint elke zondag om
17.00 uur en wordt live gestreamd. Elke zondagmiddag zal een
van de leden van het kathedraal kapittel van het bisdom
voorgaan in het bidden van de rozenkrans en het speciale
noveengebed dat het bisdom heeft laten maken. Meebidden
kan via de livestream. Belangstellenden zijn ook welkom in de
basiliek aan de Oude Markt in Sittard, met in achtneming van
de coronamaatregelen. Bekijk livestream noveengebed:
www.deltalimburg.nl/live elke zondagmiddag om 17.00 uur
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