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    KERKBLAD 

H. VORMSEL 
 

Het H. Vormsel vindt op 3 juli om 
11.00 uur plaats in de  

St. Martinuskerk in Oud-Stein. 
De vormheer is   

pastoor Schwillens. 

VORMELINGEN 3 JULI : 
 

    Scott op 't Broek 
Demi Fredrix 
Sam Gielkens 
Milan Stoffels 
Denzel Meens 

VAKANTIE… VRIJ ZIJN VAN  EN VRIJ ZIJN VOOR 
 

Sommigen onder ons hebben het de afgelopen dagen mis-
schien wel benauwd gekregen. Niet vanwege de warmte, die 
bij zomerse dagen hoort, maar vanwege het feit dat een ge-
plande vakantiereis niet door kan gaan. Stel het je voor: je 
hebt gespaard, lang gedubd, gewikt en gewogen en eindelijk een reis geboekt naar een zon-
nige plek om vakantie te houden. Wanneer dan het bericht komt dat je vlucht misschien ge-
canceld wordt, dan komt dat hard aan. 
 

Het nodigt uit om eens na te denken over ‘vakantie’. Dat woord stamt af van het Latijnse 
werkwoord ‘vacare’ en  betekent: ‘vrij zijn, leeg zijn’. 
Voor ons is het niet alleen zo dat wij vakantie beschouwen als vrij zijn van je werk of van 
school, maar ook dat we er op uit gaan om van die vrijheid te genieten. Als dan je vakantie-
vlucht geschrapt wordt, is dat erg zuur. En misschien wel moeilijk om te aanvaarden.  
Een wat optimistischer insteek lijkt me ook een mogelijkheid om er naar te kijken. Of om 
een gevleugeld woord van Johan Cruyf te gebruiken: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’. 
Als je ergens vrij van bent, ben je ook vrij voor iets! 
Uit ervaring weet ik dat veel ouderen en alleenstaanden deze vakantietijd niet echt fijn vin-
den. Het gewone patroon wordt doorbroken en dat is niet altijd even leuk. Omdat mensen 
met vakantie weg van huis gaan, wordt het bezoek en contact voor hen minder. Vaak ge-
noeg verzuchten ouderen aan het einde van de vakantietijd: ‘Blij dat het weer achter de rug 
is en dat het gewone leven weer op gang komt.’ 
Misschien is het daarom nog niet zo gek, om, – als je vakantiereis niet doorgaat – , tijd vrij 
te maken voor een bezoekje aan iemand, die al lang op je lijstje staat om op te zoeken, maar 

waar het nog niet van gekomen is. In alle drukte van het gewone leven 
ontbreekt het soms aan de mogelijkheid om een alleenstaande of oude-
re te bezoeken. Te druk. Geen tijd. 
 

Daarom wil ik U de volgende suggestie meegeven ter overweging: 
‘Als je vrij bent van de geplande vakantiereis, ben je misschien vrij 
voor het bezoek aan iemand die er naar uitkijkt’. Wie weet krijg je 
voldoening als beloning ervoor!                            J.P. Janssen, pr.ass. 
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ZATERDAG 2 JULI 
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid  
 

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

Jacques op den Camp. 
 

ZONDAG 3 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jrd. Jan Zeelen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  H. Vormsel  
Jrd. overleden familie Visschers; 
Jrd. Annie Lemmens-Smets; 
Jrd. Fons Fredrix; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Bertha Janssen-Blonden. 
 

MAANDAG 4 JULI 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis 
Finy Franssen-Hamers; 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 6 JULI 
18.30 uur: H. Martinuskerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Roos Dirkx-Demers en overleden ouders. 
 

ZATERDAG 9 JULI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
 

ZONDAG 10 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jrd. Huub Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Zwd. Jeanny Ackermans-Pepels; 
Jrd. Ida Cleuskens-Janssen en Hoeb  
Cleuskens; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Vanwege verjaardag Flora van Stijn. 

MAANDAG 11 JULI   
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 13 JULI 
18.30 uur: H. Martinuskerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Voor vrede in de Wereld. 
 

ZATERDAG 16 JULI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

Jrd. Ouders Hendriks-Moonen; 
Mia Heijnen-Lamine, Piet Heijnen en 
zoontje Harrie. 
 

ZONDAG 17 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
m.m.v. St. Caeciliakoor 
Jrd. Tjeu Goossen, jrd. Mia Goossen-
Vranken en overleden familieleden; 
Vanwege 40 jarig huwelijk. 
 

MAANDAG 18 JULI 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis  
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 20 JULI 

18.30 uur: H. Martinuskerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Voor alle mantelzorgers. 
 

 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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ZATERDAG 23 JULI 

13.30 uur: H. Martinuskerk   
Huwelijksmis Falco Cremers en  
Indra Cremers - Althof 
m.m.v. Société St. Martin Fanfare de Stein 
 

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

ZONDAG 24 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Sjeng Claassen en t.v. Truus Wouters; 
Voor de overledenen van fam. Jetten-
Ackermans en fam. Lohmeijer-Hennen; 
Pie Thewissen en dochter Hetty. 
 

MAANDAG 25 JULI 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 27 JULI 
18.30 uur: H. Martinuskerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 30 JULI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

Zwd. Bertha Maessen-Martens. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

ZONDAG 31 JULI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Hanraets.  
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
1e jrd. Wil Janssen; 
Jrd. Harrie Smackers; 
Ida Ackermans-Delbressine. 
 

MAANDAG 1 AUGUSTUS 
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: H. Mis 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 
18.30 uur: H. Martinuskerk    
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur:  
Roos Dirkx-Demers en overleden broers en 
zusters; Fons Fredrix voor verjaardag. 
 

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
 

ZONDAG 7 AUGUSTUS 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen-van Mölken. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 

Zwd. Sjaak Pepels; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; Bertha Janssen-Blonden. 
 

Alzheimer Nederland                       
    ALS IK JE VERGETEN ZAL 

Als ik op een dag niet veel meer weet en je naam zomaar vergeet 
Als ik je niet meer aan je stem herken vertel me dan wie ik voor je ben 

Over hoe gelukkig we samen waren hoe we al het onbekende mochten ervaren 
En dat het soms mee zat en soms tegen maar dat we hebben leren dansen in de regen 

Vertel me over onze avonturen elke dag terwijl ik stilletjes naar je luisteren mag 
Vertel me dan over alles wat ons verbindt zodat ik opnieuw de liefde in je vind.  

 

Tekst: Karoline Vos, www.dementie.nl/ingezonden gedichten 
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IN MEMORIAM     

 

We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

Jeanny Ackermans-Pepels, 68 jaar, echtgenote van Nic Ackermans, Steskensstraat 
 

Bertha Maessen-Martens, 87 jaar, echtgenote van Huub Maessen, Dross Maesstraat 
 

Sjaak Pepels, 87 jaar, echtgenoot van Nannie Pepels -Wollersheim, Moutheuvel  
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

WIJ FELICITEREN alle kinderen die gevormd zijn  

en wensen hen een fijne dag toe. 

WIJ FELICITEREN  

Falco Cremers en Indra Cremers - Althof  

met hun huwelijk en wensen hen een gelukkige toekomst toe! 

CONCLUSIES VAN ONS BISDOM VOOR DE BISSCHOPPENSYNODE 
 

Daags voor Pinksteren werden de conclusies gepubliceerd, die door ons  
Bisdom getrokken werden uit de veelheid van bijdragen, die de paro-
chies leverden in het kader van de voorbereiding op de Bisschoppensy-
node 2023. Ook vanuit onze parochie werd daar een bijdrage aangele-
verd. 
Paus Franciscus heeft drie thema’s meegegeven aan de komende synode:  
Gemeenschap, Participatie en Zending. 
In de bijdrage van onze Limburgse parochies kwamen die thema’s terug en gaven het volgende 
beeld wat wij als Kerk moeten kunnen worden: 
* Wees authentiek, bezield en aansprekend in het vieren, spreken, verkondigen en voorleven van het 
   geloof 
* Zorg voor plekken van stilte, bezinning, gebed, waar ook vorming en begeleiding is. 
   Gemeenschap:  
* Schep plaatsen van ontmoeting en bemoediging. 
* Heb een open houding, wees uitnodigend en vriendelijk, sluit niemand uit en biedt een  luisterend        

oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft. 
* Zie naar mensen om en bevorder saamhorigheid. 
* Wees een gemeenschap van gemeenschappen. 
   Participatie: 
* Geef zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid, maar overvraag ze  niet. 
* Biedt spirituele, theologische en pastorale vorming aan. 
   Zending: 
* Treed naar buiten, zoek aansluiting bij wat er in de maatschappij leeft, laat je zien en laat je horen, 

ook in de media. 
* Wees helder in je boodschap. 
 

Hulpbisschop Everard de Jong zegt hierover: “Ik denk dat de gelovigen in Limburg een duidelijke 
boodschap hebben afgegeven. Mensen willen een open Kerk, waar iedereen welkom is en niemand 
wordt uitgesloten en waar op een aansprekende manier het geloof wordt verkondigd en gevierd.  
Tegelijkertijd zijn er links en rechts ook zorgen te horen over hoe volgende generaties met het ge-
loof zullen omgaan. Die zorgen delen we.” 
Het gesprek over de synode gaat nu verder in de Nederlandse Bisschoppenconferentie.  
Aan het einde van dit jaar vinden dan de gesprekken per werelddeel plaats. 
Uiteindelijk komt alles ter sprake op de Bisschoppensynode in oktober 2023.   

J.P. Janssen, pr.ass. 
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OVER ONZE HEILIGEN (30) HEILIGE TITUS BRANDSMA  27 JULI  
 

Nieuw op de kalender van de Heiligen vinden we dit jaar op 27 juli het 
feest van de Heilige Titus Brandsma, een Nederlandse heilige. Op zondag 
15 mei 2022 werd hij tijdens een plechtigheid op het Sint Pietersplein in 
Rome door Paus Franciscus heilig verklaard. Het was een indrukwekkende 
gebeurtenis waarbij ook vele pelgrims uit Nederland aanwezig waren. 
Wie was Titus Brandsma? Hij werd geboren in een kleine gemeenschap bij Bolsward in Friesland 
op 23 februari 1881. Na de lagere school gaat hij studeren aan het Sint Antonius van Padua  
Gymnasium van de paters Franciscanen in Megen. Toch wordt hij geen Franciscaan maar treedt in 
bij de Karmelieten en kiest als kloosternaam Titus. Zijn verdere filosofische en theologische studies 
volgt hij in Nederland en promoveert tot doctor in de filosofie in Rome in 1909. Daarna wordt hij 
benoemd tot docent aan het studiehuis van de Karmelieten in Oss en volgt in 1923 zijn benoeming 
tot hoogleraar aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hij krijgt als Rector 
magnificus de leiding van de universiteit in het studiejaar 1932 – 1933. 
 

Titus Brandsma was geen kamergeleerde. Zijn wetenschappelijke kennis was voor hem de stimulans 
om te delen met de mensen die in de praktijk stonden. Zo werd hij geestelijk adviseur van de Neder-
landse Rooms Katholieke Journalistenvereniging. In die kringen maakte hij duidelijk hoe verwerpe-
lijk  het nazisme was. Hij vroeg de uitgevers van kranten dat ook heel duidelijk te maken in hun uit-
gaven. Een verbod op het plaatsen van NSB-advertenties steunde hij van ganser harte. Dat dit bij de 
bezetters in het verkeerde keelgat schoot laat zich raden. Op 19 januari 1942 wordt hij gearresteerd 
door de Duitse bezetters en komt uiteindelijk terecht in het concentratiekamp Dachau. Daar overlijdt 
hij op 26 juli 1942. In zijn leven werd hij sterk geïnspireerd door 16e-eeuwse Spaanse Karmelietes 
Theresia van Avilla. Haar voorbeeld maakte duidelijk dat je de weg van het gevoel serieus moet ne-
men, zonder het denken los te laten. Hij richtte zich in het leven op God, maar met de blik naar bui-
ten. Zijn bidden  leidt hem naar de naaste. Zijn geloof vertaalt zich in moedig spreken.  
Hij ziet wat er in de wereld gebeurt en waarschuwt al vroeg tegen het gevaar van het Nazisme in 
Duitsland. Hij doorziet wat dat regime wil doen: de wereld in een oorlog storten, de waarheid ver-
krachten, hele bevolkingsgroepen onderdrukken.  
Het voorbeeld van Titus Brandsma mag ons inspireren om ook daadwerkelijk voor ons geloof uit te 
komen door er over te spreken, maar ook door het in daden te vertalen.      

       J.P. Janssen, pr.ass.   

575 JAAR HEILIGDOMSVAART IN SUSTEREN 

Van 26 augustus tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering van de relieken 
van heiligen die in Susteren hebben geleefd en wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ op-
gevoerd. In 1447 wordt in schriftelijke bronnen vermeld dat er in Susteren een reliekentoning be-
staat. Net als 575 jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer: op zondag 4 september. Er trekt dan een his-
torische stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren met de relieken van onder anderen 
Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia.  
Het weekend ervoor gaat het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ in première: een kleurrijk 
schouwspel met ruim 150 acteurs tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek. Zij beelden een 
kroniek uit van legendarische gebeurtenissen in het Maasland in de vroege Middeleeuwen, 
zoals de stichting van een abdij in Susteren door de heilige Willibrord en na een verwoesting de we-
deropbouw van die abdij door abdis Amelberga. Op zondag 28 augustus vindt er ook een openlucht-
mis plaats, die door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden. 
Bekijk het hele programma van de Heiligdomsvaart Susteren op www.heiligdomsvaart.nl 

24 JULI: VIERING HEILIG JAAR SINT-JACOBUS IN ROERMOND 

 

Rond de feestdag van Sint-Jacobus (25 juli) wordt er in Roermond een Jacobusweekend gehouden. 
Zowel op zaterdag 23 als zondag 24 juli zijn er diverse activiteiten rond de pelgrimstochten naar 
Santiago. Hiermee wordt het heilig jaar van Sint-Jacobus gevierd.  
Op zaterdag 23 juli is er een Jacobusschelpenroute door Roermond. Op zondag 24 juli is er een uit-
gebreid programma op verschillende plekken in de stad met kunst, lezingen, muziek, films, een foto-
expositie en uiteraard een viering met pelgrimszegen in de kathedraal. Iedereen is welkom.  
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

BEDEVAART KEVELAER OP MAANDAG 12 SEPTEMBER 
Opstapplaatsen – waaronder ook Stein en Elsloo – alle bussen komen samen bij ‘Op 
de Vos’ in Nieuwstadt, vandaar gezamenlijk vertrek om 8.30 uur.  
Het programma: 10.15 uur: aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de  
basiliek; 10.30 uur: Plechtige 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 met onze hulpbisschop 
Mgr. De Jong. Aansluitend in processie langs de Genadekapel en dan gaan we weer terug naar huis.  
Aanmelden en aanschaf buskaarten van € 20,00 p.p. zijn tot dinsdag 30 augustus verkrijgbaar bij: 
Mevr. G. Ruijl, Pastoor Lenaersstraat 1, 6181 HS Elsloo, tel. (046) 4360085. 
Meer info bij dhr. Tjeu Wetzels: tel. 06-27822186, of mail naar broederschap.sittard@gmail.com. 

BEDEVAART  KEVELAER OP DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022 -  Dekenaat Susteren  
Naast de parochies van het dekenaat Susteren zullen de parochies van Berg a/d Maas, Stein en 
Urmond bij hen aansluiten. Vanaf dit jaar is er ook een halteplaats in Stein. De kosten bedragen 
€ 30,00 p.p.  Aanmelden tot 10 september bij het parochiekantoor Oud-Stein, De Halstraat 36, tel. 
4331674, tijdens kantooruren. Tegelijkertijd kunt u – als u dit wilt – een misinten-
tie voor de pelgrimmis opgeven. Deze kost € 10,00.   
Bij opgave krijgt u van ons een programma van die dag. In het parochieblad van 
september zullen wij u uitgebreider over deze dag informeren.   
Wij hopen dat er weer velen met ons meegaan.                        
Deken Lauvenberg 

VOORTGANG KERK KERENSHEIDE 

Afgelopen dinsdag is in de kerk een intentieovereenkomst ondertekend door de 
investeerder, St. Sint Jozef en het kerkbestuur. Een belangrijke stap vooruit en 
WijKerenshei wordt steeds betrokken bij het hele proces. Het zal nog even  
duren, maar er is vertrouwen in straks een eigen ontmoetingsruimte  
WijKerenshei in een prachtig verbouwde kerk. 
 

Hoe gaan we verder met DOP WijKerenshei? Einde DOP lokaal in de basisschool Kerensheide. 
Maandag 11 juli en dinsdag 12 juli zijn we voor de laatste keer open in ons lokaal in de basisschool. 
Onder voorbehoud van definitieve afspraken ziet het ernaar uit, dat we verder kunnen!  
Vanaf maandag 5 september zullen we dan starten bij voormalig restaurant François, Mauritsweg 
96, waar we tijdelijk op maandag- en dinsdagmiddag onze DOP activiteiten kunnen voortzetten. 
Het is erg fijn, dat de heer Meijers en de Gemeente ons die kans geven.  
We houden jullie tijdig op de hoogte en het is zeker de bedoeling om weer meer activiteiten op te 
starten op de dinsdagmiddag. Wijkerenshei 
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Alle geslaagden  
van Harte Gefeliciteerd! 

 
Voor alle 
vakantie-
gangers  
een fijne 
vakantie 
toegewenst! 

 

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, 6171 HK 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 09.30-11.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en 
Samenleving bij Bie Os Mijn Streekomroep tussen 
08.00 en 10.00 uur.  
 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een  
H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de ker-
ken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - Sittard/
Geleen - Beek). 

Presentatie: Christianne Moerkens en               
Riet Julicher, techniek: Rinus Moerkens. 

TRIATHLON STEIN 
Zondag 3 juli  
 

Tijd: 10:30-15:30 uur 
 

Locatie: MFC De Grous 
  

Je zwemt op de ‘ kop’  van de haven van 
Stein, fietst de Slingerberg op in het pittores-
ke Geulle en rent tot slot door het gezellige 
Stein richting de finish.  
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

 


