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H. Martinus Stein en St. Jozef Kerensheide 
 

Sjaak Janssen (kapel vh BL)   77 jaar 

Leonie Pelzer-Wilders    72 jaar 

Lei Blonden     94 jaar 

Wil Driessen     78 jaar 

Irma Klings-Tholen    97 jaar 

Tiny Vranken-Gardeniers  83 jaar 

Vonny Doelitzsch -Dirksen   91 jaar 

Chris Goossens     72 jaar 

Lien Caanen-de Veer    95 jaar 

Pierre Schepers     81 jaar 

Rita Tegelbeckers    71 jaar 

Pater Pie Lochs m.s.c.    79 jaar 

Annie Janssen-Meuleberg (Kapel)  78 jaar 

H. Martinus Stein en St. Jozef Kerensheide: 
 

Jan Vleugels     85 jaar 

Jan Hoss      84 jaar 

Mieke van Es-Driessen   83 jaar 

Jo Driessen      79 jaar 

Overledenen 2019-2020  vanaf 1 oktober 2019    

 

Parochies Oud Stein, Kerensheide,  Nieuwdorp.  

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN  

Tijdens deze vieringen gedenken we alle overledenen en noemen met name 
hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.  

Meer dan ooit staan we in deze periode stil bij het leven van dierbaren die 
ons ontvallen zijn. We gaan naar de graven, hun rustplaatsen, en bidden 
voor hun zielenrust. We kunnen immers niet geloven dat hun leven in het niets eindigt. 
Daarom mogen we telkens dankbaar terugdenken aan hun leven, aan hetgeen ze voor ons 
gedaan of betekend hebben.  

Ook als gelovige gemeenschap delen we in de pijn en leegte van families, maar ook in de 
hoop dat deze dierbaren mogen delen in Gods liefde en vrede.  

ZONDAG 25 OKTOBER  11.00 uur: H. Martinuskerk - m.m.v. Caeciliakoor 

Allerzielendienst aansluitend grafzegening 
 

14.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - Gemengd koor Nieuwdorp 
Allerzielendienst aansluitend grafzegening 

ZONDAG 1 NOVEMBER:  Allerheiligen   MAANDAG 2 NOVEMBER:  Allerzielen 

O.L.V. Hulp der Christenen  Nieuwdorp  
 

Truus Pepels     65 jaar 

To Storcken-Schmeitz   98 jaar 

Wil Notten     77 jaar 

Jeanny Velvis- Höeveler  76 jaar 

Corry Nijsten-Hendriks  80 jaar 

Annie van Gestel-Smeets  74 jaar 

Pie Coumans    82 jaar 
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ZATERDAG 3 OKTOBER  
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Pie Claassen en Tina Claassen-Florax; 
Chris en Guillaumine Delbressine-Smeets; 
Gerrit Roelofs; 
Pie en Lies Pepels-Schmeitz; 
Frans Peters;  Uit dankbaarheid. 
 

ZONDAG 4 OKTOBER.   
27ste zondag door het jaar  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Dameskoor  
1e Jrd. Alice Salden-Timmermans en t.v. Jean 
Salden;  
1e Jrd. Bertha Marchal op den Camp en verjaar-
dag Paul Slangen; 
Jrd. Maan Stijnen en tevens voor Lies Stijnen-
Goossens en Wilma van Wegberg;  
Jrd. Willem en Marie Dreessen-Smeets;  
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); Wil Driessen; John Jetten. 
 

MAANDAG 5 OKTOBER 
O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 
 

WOENSDAG 7 OKTOBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden ouders fam. Dirkx. 

ZATERDAG 10 OKTOBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Guil Vossen en Familie; 
Corry Nijsten-Henderiks. 
 

ZONDAG 11 OKTOBER  
28ste zondag door het jaar  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Goossens-Penders. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk -Caeciliakoor 
To Storcken-Schmeitz (verlate Zwd); 
Jrd. Toos Beaujean-Geenen; 
Jrd. Jenny Smackers-Breuls; 
Pierre Schepers; 
Voor kinderen en kleinkinderen. 
 

Vanwege corona is de Maria proces-
sie naar Mariakapel om 18.30 uur 
vervallen. 
 

MAANDAG 12 OKTOBER  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 
 

WOENSDAG 14 OKTOBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Fons Fredrix en ouders Huntjens-Pepels en  
ouders Snellings-Curvers. 
 

ZATERDAG 17 OKTOBER   
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk -
Gemengd koor Nieuwdorp 
Zwd. Pie Coumans;  
Jrd. Marga Vermeer-van Mulken en overleden 
ouders Van Mulken-van de Wal en zoon Harie. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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MISINTENTIES MISINTENTIES 

Vervolg ZONDAG 25 OKTOBER   
 

Thieu Gorissen en Trina Gorissen-Goossens; 
Irma Klings-Tholen; 
Ouders Jacobs-Bruls, Jos, Hub en Tonny. 
 

14.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd koor Nieuwdorp 
Allerzielendienst, aansluitend grafzegening 
 

MAANDAG 26 OKTOBER 

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Voor de minder bedeelden in onze parochie; 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 
 

WOENSDAG 28 OKTOBER 

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

ZATERDAG 31 OKTOBER  

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
m.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Sjènke Lamine. 
 

ZONDAG 1 NOVEMBER  

Hoogfeest van Allerheiligen  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Theo Hubens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk Kinderkoor  
1e Jrd. Lilian Pluim-Keulers;  
Mathieu en Peter Wijnen; Wil Driessen; 
Toos Beaujean-Geenen vw verjaardag; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st);  
Annie van Stijn vanwege verjaardag;  
Ouders Jacobs-Bruls, Jos, Hub en Tonny. 

ZONDAG 18 OKTOBER 29e zondag door het jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Janssen-Meuleberg. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd Jo Driessen; 
Jrd. Zef Ruijl en tevens Jrd. voor Tiny Ruijl-
Janssen en overleden familie; 
Jrd voor Anke Smeets ter gelegenheid van het 
15de jaar van overlijden. 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Lei Blonden en tevens voor Lies Blonden-
Janssen.  
 

MAANDAG 19 OKTOBER  

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 
 

WOENSDAG 21 OKTOBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle mantelzorgers. 
 

ZATERDAG 24 OKTOBER   

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
m.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
 

ZONDAG 25 OKTOBER Allerheiligen 
30ezondag door het jaar  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
12,5 jarig huwelijk Francis en Niels Stijnen-
Meuleberg. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk -  Caeciliakoor 
Aansluitend grafzegening 
Zwd.  Kees Paulissen en voor zoon Pierre; 
1e Jrd. Jaap Veldman (verlate jrd.);  
Jrd. Hub Brouns en Anna Worms; 
Frans Ostendorf;                                             
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IN MEMORIAM   
 

We gedenken onze dierbare overledenen: 
 
 

PIE COUMANS, 82 jaar, echtgenoot van Maria Coumans-Pepels, Past. van Heldenplein 

MIEKE VAN ES-DRIESSEN, 83 jaar, echtgenote van lei van Es, Stadhouderslaan 

JO DRIESSEN, 79 jaar, echtgenoot van Anna Driessen, Heerstraat C. 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

DIERENZEGENING 4 OKTOBER ST. MARTINUSKERK 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 in 
Assisi te Italië geboren. In de omgeving van Assisi hoorde hij Gods 
stem, om de kerk te restaureren. Hier gaf hij gevolg aan en ging letter-
lijk het vervallen kerkje van San Damiano herstellen. Later begreep hij 
dat dit figuurlijk bedoeld was en dat het ging over de levende bouwste-
nen. Hij ging mensen helpen, die ziek, eenzaam en door de maatschap-
pij buitengesloten werden.  
 

Echter het kwam voor dat de mensen niet naar zijn preken wilden luis-
teren. 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 wereld-
dierendag. Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat, cavia of rat, konijn of 
welk huisdier u ook hebt) uit, om op zondagochtend 4 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.  

BIJDRAGE VOOR KERKBLAD STEIN 

De jaarlijkse kerkbladcollecte wordt weer gehouden. In het 
Kerkblad vindt u een eenmalige machtiging met op de achter-
zijde een toelichting. Wij bevelen ook dit jaar een vrijwillige 
bijdrage voor ons kerkblad ten zeerste aan. Zoals u weet ver-
schijnt ons kerkblad in de drie parochies Stein, Nieuwdorp en 
Kerensheide. Met uw vrijwillige bijdrage vragen wij ook erkenning voor het werk van de 
vele vrijwilligers en met veel vrijwilligers bedoelen wij de ruim honderd mensen die elke 
maand zorgen dat het blad bij u in de bus valt. 

Hoe kunt u uw bijdrage afdragen? 

Voor betaling per bank: zie hiervoor de achterkant van de bijgevoegde machtiging, of per 
kas: u kunt het geld in een enveloppe stoppen met opschrift Kerkblad 2020, deze deponeert 
u in de brievenbus van uw parochiekantoor of op de collecteschaal in de kerk. 

Wij willen u al bij voorbaat danken voor uw bijdrage. 

WIJ FELICITEREN  

onze dopelingen en hun ouders: 

YINTHE PAULISSEN, dochtertje van Simone Alberts en Tim Paulissen  

VEERLE ERDKAMP, dochtertje van Nicky Erdkamp en Francis Pallada 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 
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OVER ONZE HEILIGEN  (9)  Margaretha Maria Alacoque  (16 oktober) 
 

Voor de meesten van ons zal deze heilige geen grote bekendheid genieten. 
Toch is er ook een zekere devotie voor haar geweest in onze parochies, getuige het 
gebrandschilderd raam in de Sint Martinuskerk van Oud-Stein. Het raam vindt u in de 
kerk links vooraan bij het Maria-altaar. Daar is de heilige devoot afgebeeld samen 
met Jezus, die zijn Heilig Hart toont. Margaretha-Maria heeft alles te maken met de devotie tot het 
Heilig Hart. Dat deze devotie  ook in onze contreien vaste voet aan de grond kreeg is ook te zien aan 
de meer dan honderd Heilig Hartbeelden, die je op openbare plaatsen in Limburg vindt.  
Margaretha-Maria Alacoque werd in 1647 in Frankrijk geboren. Als kind kreeg zij polio 
(kinderverlamming) maar zij genas op wonderlijke wijze van die ernstige ziekte. Er is sprake van dat 
zij in haar kindertijd al visioenen had. 
In haar 24e levensjaar werd zij opgenomen in de zusterorde van Maria Visitatie in Paray-le-Monial. 
Na haar intrede in het klooster nam het aantal visioenen toe. Dit leidde er wel eens toe dat de span-
ningen in het klooster stegen en Margaretha-Maria tegen een vijandige houding van haar medezus-
ters opliep. Met het gevolg dat de zuster zich steeds meer terugtrok en koos voor een leven van be-
zinning en gebed. 
De geschiedenis maakt er melding van dat zij op 16 juni 1675 een visioen kreeg waarin duidelijk 
werd gemaakt dat voortaan op de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag een feestdag ter ere van 
het Heilig Hart van Jezus gevierd diende te worden. Haar hele verdere leven wijdde de zuster zich nu 
aan de verbreiding van de devotie tot het Heilig Hart. Daarbij gesteund door de overste van het  
Jezuïetenklooster van Paray-le-Monial. Deze plaats is nog altijd een van de grote Franse bedevaart-
plaatsen. 
In het begin werden de visioenen van de zuster niet erkend door de Kerkelijke overheid. Dat veran-
derde door de inzet van pater-overste en na 1677 kwam ook de Kerkelijke erkenning en kreeg de 
feestdag van het Heilig Hart een plaats op de Kerkelijke kalender. 
De devotie tot het Heilig Hart kreeg ook vorm door het vieren van de Eerste Vrijdag van de maand, 
toegewijd aan het Heilig Hart. Een van de twaalf beloften, die Margaretha-Maria Alacoque tijdens 
het visioen van Jezus kreeg, luidde: ‘De almachtige liefde van Mijn hart zal over hen komen die de 
Heilige Communie ontvangen op de eerste vrijdag van de maand gedurende 9 opeenvolgende maan-
den. Zij zullen niet sterven zonder Mijn liefde en niet zonder de Sacramenten te ontvangen. Mijn hart 
is een veilige haven in het laatste uur.’ 
Ook nu nog is deze belofte voor velen onder ons, voor wie de Heilig Hart-devotie dierbaar is, een 
bron van troost en bemoediging. 
De Heilig Hart-devotie kreeg ook vorm door de ‘Intronisatie van het Heilig Hart’ in het gezin. De 
parochiepriesters, ook in onze contreien, werden uitgenodigd door de gezinnen om – verzameld rond 
het Heilig Hartbeeld – het gezin toe te wijden aan het Heilig Hart van Jezus. 
Ook de maandelijkse ziekencommunie is/was gekoppeld aan de viering van de Eerste Vrijdag van de 
maand.                                                                                                                     J.P.Janssen, pr.ass. 

7 oktober - Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 

Al heel erg lang wordt het Rozenkransgebed gebeden. Waarom? Omdat het zo'n sterk ge-
bed is. Een gebed dat sterker is dan wapens! Dat is niet zo raar als het klinkt, want als we 
de Rozenkrans bidden vragen we aan Maria dat zij onze gebeden bij God brengt. En voor 
God, die hemel en aarde gemaakt heeft, is natuurlijk alles mogelijk. Maria heeft al vaker 
gevraagd om elke dag de Rozenkrans te bidden voor vrede op aarde. 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

WERELDMISSIEDAG  17 – 18 OKTOBER 2020. 
 

Van oudsher staat in de maand oktober de Wereldmissie op de katholieke kalender. 
In deze maand staan we uitdrukkelijk stil bij het feit dat we met elkaar een wereldkerk 
vormen; dat we dus wereldwijd met elkaar verbonden zijn. 
Voor 2020 wordt heel uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de jonge kerken in  
West Afrika, in Niger en Nigeria. Zij zetten zich heel bijzonder in om de vrede tussen groepen men-
sen te verbeteren. Echte vredestichters mag je hen noemen. 
Niger en Nigeria waren lange tijd voorbeelden van vreedzaam samenleven van mensen van verschil-
lende religies en etnische groepen. Ondanks alle problemen van armoede en honger was er sprake 
van stabiliteit. 
De laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Terreurgroepen breiden zich over steeds 
meer landen uit. In Nigeria is Boko Haram nog altijd actief. 
In maart van dit jaar werden door fundamentalisten in Nigeria en Tsjaad meer dan 100 soldaten ver-
moord. Naast de Katholieke Kerk zijn er ook Moslimgemeenschappen, die met elkaar proberen het 
geweld uit te bannen en de vrede te herstellen. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke werkers 
dan hun regering. 
De aartsbisschop van Abuja (Nigeria) zegt: ‘Op dit ogenblik lijkt alles alleen maar duister en beang-
stigend, maar we geven nooit op. We hebben in het verleden samen voor grotere uitdagingen gestaan 
en die overwonnen. Ook met deze problemen van terreur, honger, corona zal het niet anders zijn, 
vooropgesteld dat we het samen doen. 
Het is deze stem en die van andere kerkelijke medewerkers, die zich actief inzetten voor vrede tus-
sen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het 
hoofd bieden. Onze steun aan hen is ook nodig.  Want echt het hoofd bieden aan de problemen kun-
nen we alleen maar samen ! 
In het weekend van 17 en 18 oktober is er een extra kerkdeurcollecte voor Missio, de Pauselijke 
Missiewerken. 

THE STRINGS. Het Kinder- en Jeugd-Concours 2020 kan met een stipte inachtneming van de gel-
dende veiligheidsregels wel doorgang vinden, mede dankzij de samenwerking met Scholengemeen-
schap Groenewald, de Federatie van Limburgse Mandoline Verenigingen en het Mandoline Orkest 
en Mandoline Ensemble The Strings uit Stein. Nieuw is dat dit jaar ook jonge gitaarsolisten kunnen 
deelnemen! Zo hopen we als Stichting samen met de jonge spelers en hun publiek het jaar 2020 toch 
nog mooi af te sluiten! Het concours zal op zaterdag 21 november 2020 (nieuwe datum) gehouden 
worden in het gebouw van Groenewald, Kinskystraat 15, 6171 LX Stein.  
  

Het concours is bestemd voor kinderen en jongeren geboren in of na 2004. 
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27 oktober: de klok gaat een uur terug! 
 
 

31 oktober Halloween.  
De naam ‘Halloween’ is afgeleid 
van Hallow-e'en, oftewel All Hallows 
eve (Allerheiligenavond), de avond 
voor Allerheiligen, 1 november. In de 
Keltische kalender begon het jaar op november, 
dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was 
dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar 
lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije 
dag, het Keltische Nieuwjaar Samhain  
(uitspraak Saun, dat ook het Ierse woord is gewor-
den voor de maand november). 
 

St. Martinuskerk zondag 8 november 11.00 uur:  
opluistering viering met Ivo van der Bijl. 

 

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 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  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_november
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Keltische_kalender&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudejaarsavond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samhain
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


