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Wij feliciteren de kinderen van:   

 BS TRIVIANT 
Lars Biesmans 

Elin Biesmans 

Riley Delil 

Merle Goossens 

Lewis Habets 

Kjell Habets 

Janou Heijen 

Juul  Janssen 

Gitana Janssen 

Dylan Janssen 

Julie Kostjens 

Tibo op den Camp 

Lorena Plessius 

Jaargang 14 nr. 198 
van  4 september t/m 3 oktober 

2021 

Kopij voor Kerkblad nr. 199 van 
 2 oktober  t/m 7 november 2021 
inleveren vóór 21 september 2021 

    Website parochies: www.rkkerkenstein.nl 
     Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

    KERKBLAD 

BS TRIVIANT 
Nele de Rooy 

Sarah Snijckers 

Tomasz Symonowicz 

Carlijn Ummels 

Mikai van Hedel 

Suus van Houtem 

Lynn van Mulken 

Julie Voncken 

Eva Wenmaekers 
 

OBS de MAASKEI 

Timon Beckers 

Jaimy Erdkamp 
Levi Paes 

Fabrice Theunissen 

Eerste Heilige Communie 
 

Op zondag 5 september doen de kinderen van   
BS Triviant en de kinderen van OBS de Maaskei 
hun 1e Heilige Communie in de St. Martinuskerk 
van Oud-Stein om 11.00 uur. Deze H. Mis is  
alleen toegankelijk voor de communicanten, hun 
ouders en familieleden.  

De H. Mis wordt opgeluisterd door Société St. Martin Fanfare de Stein. 

EXTRA H. MISSEN:  Op zondag 5 september is om 9.30 uur een extra H. Mis voor de 
wekelijkse parochianen. 
Op zondag 19 september is naast de Dankmis om 11.00 uur nog een H. Mis om 9.30 uur 
m.m.v. de schutterij. Hier mogen ook de wekelijkse parochianen naar toe. 
Op zaterdag 2 oktober is er een H. Mis in de kerk van Nieuwdorp om 10.45 uur m.m.v. de 
KBO. 

 



2 

 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden familieleden familie Dirkx. 
 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Gerrit Roelofs. 
 

ZONDAG 5 SEPTEMBER 
23ste zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Genezingsdag Bertha Meuleberg-Meijers. 
 
09.30 uur H. Martinuskerk 
Voor vrede in de wereld 
  

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Opluistering viering: Société St. Martin  
Fanfare de Stein 
 - 1e Heilige Communie 
 

MAANDAG 6 SEPTEMBER 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit.   
 

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 
19.00 uur: Kapel Maria in de Nood 
 
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

.11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd Philomène Paulissen-van Es; 
Zwd Wil Janssen; 
1e Jrd. Kees Paulissen en zoontje Pierre; 
Jrd. overleden familie Kings-Tholen; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Uit dankbaarheid;                           >>> 

Vervolg: ZONDAG 12 SEPTEMBER 
 

Ter nagedachtenis aan alle overledenen van 
de fam. Jetten-Ackermans en familie 
Lohmeijer-Hennen; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 
 
MAANDAG 13 SEPTEMBER   
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor alle vrijwilligers van onze parochie. 
 
WOENSDAG 15 SEPTEMBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor de zieken in de familie Dirkx; 
Ouders Smeets-Dassen en overleden familie 
 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

T.e.v. Heilige Cornelius. 
 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Raoul Stijnen. 
 

09.30uur H. Martinuskerk  
m.m.v. schutterij St. Joseph 
Jrd. Willy Vaessen; 
Jrd. voor overleden ouders  Smeets-Janssen 
en kinderen Thei, Miep en Truus;  
Mathieu Smeets en Margaretha Smeets-
Smeets en overleden familie; 
Voor de levende en overleden leden van de 
schutterij St. Joseph. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
-  Dankmis 1e Heilige Communie 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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MAANDAG 20 SEPTEMBER 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

Voor de jonge gezinnen. 
 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden 
ouders; 
Uit dankbaarheid voor ons 55 jarig huwelijk. 
 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
 

ZONDAG 26 SEPTEMBER 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Loes Visschers-Sachumsky; 
Jrd. Johan Packbier. 
 

MAANDAG 27 SEPTEMBER 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

Voor vrede in de wereld. 
 

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle vrijwilligers in de parochie 
 

ZATERDAG 2 OKTOBER 
10.45 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

M.m.v. de KBO. 
 

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

Zwd Toon Buys; 
Jrd. Piet Claassen en Tina Claassen-Florax; 
Chris en Guillaumine Delbressine-Smeets en 
zoon Harrie; 
Gerrit Roelofs; 
Pie en Lies Pepels-Schmeitz. 
 

ZONDAG 3 OKTOBER  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

Vervolg ZONDAG 3 OKTOBER  
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
 - Dierenzegening aansluitend aan H. Mis 
Jrd. Ida Doek-Goossens; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 

CORONAPROTOCOL R.-K. KERK nog 
steeds van kracht o.a.: 

•  De anderhalve meter blijft van kracht 
• De volkszang is nog steeds niet toegestaan, 

wel bestaat de mogelijkheid dat een koor met 
maximaal 12 personen een H. Mis kan opluis-
teren.  

• De 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.  

HET DOOPSEL.  

Aanmelden voor het doopsel van uw 
kind kan tijdens kantooruren van het  
parochiekantoor op maandag, woens-
dag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur.  
Tel.nr 046-4331674 of via de email: 
h.martinusstein@kpnmail.nl.  

Dopen en doopvoorbereiding. Voorafgaand 
aan het H. Doopsel komen de ouders van de 
dopelingen een keer samen om zich voor te be-
reiden op de plechtigheid van het H. Doopsel. 
De bijeenkomst wordt gehouden iedere eerste 
dinsdagavond van de maand in het parochiekan-
toor van Stein, De Halstraat 36. Hiervoor moet 
wel een afspraak gemaakt worden. 
 

Doopweekenden:  

1e zondag van de maand in Berg a/d Maas;   

2e zondag van de maand in Oud-Stein;  

3e zondag van de maand in Urmond   

4e zondag van de maand in Nieuwdorp 
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IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

 PHILOMÈNE PAULISSEN-VAN ES, 88 jaar,  

 weduwe van Jac Paulissen, Geleen (vh Stein) 
 

WIL JANSSEN, 79 jaar, echtgenoot van Lenie Janssen-Aarts, Stein 

LOES VISSCHERS-SACHUMSKY, 91 jaar, weduwe van Piet Visschers, Stein 

Mogen zij rusten in Gods vrede.  

Wij feliciteren  onze dopelingen en hun ouders: 
 

CORSTIAAN, zoon van Cindy Puts en Carlo Eussen 
 

VINCE, zoon van  Amely Grouwels en Sam Verheijen 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

DIERENZEGENING ZONDAG 3 OKTOBER 11.00 UUR ST. MARTINUSKERK STEIN 

  - Dierenzegening aansluitend aan H. Mis van 11.00 uur 
 

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 bouwstenen. Hij ging mensen helpen, die ziek, eenzaam en 
door de maatschappij 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 3 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.  

VOORAANKONDIGING:  10 oktober: Mariaprocessie in Oud-Stein 

     1 december: H. Vormsel in de St. Martinuskerk Oud-Stein 

     5 juni 2022:  Eerste H. Communie in de Kerk van Nieuwdorp 
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OVER ONZE HEILIGEN (20)  SINT GREGORIUS  3 september 
 

In de Sint Martinuskerk van Oud – Stein staan 4 heiligen op een rijtje, 
links van het hoofd-altaar, achter het orgel, bij het Maria-altaar. Het zijn 
de beeltenissen van de vier grote Westerse Kerkvaders, die vroeger een 
plaats hadden op de preekstoel van de kerk. Een van hen is Gregorius de 
Grote, die leefde van 540 tot 604. 
 

Dat hij de bijnaam “de Grote” kreeg, heeft niets met zijn lichaamslengte 
te maken, maar met de betekenis die hij door zijn manier van leven en 
door zijn geschriften kreeg. Zijn feestdag wordt op 3 september gevierd. 
Gregorius werd geboren in Romeins gezin dat aanzien had. Zijn familie had verschillende landerijen 
rond Rome en op Sicilië in bezit. Hij stond bekend als een goed bestuurder en had het talent om goed 
te kunnen organiseren. Na de dood van zijn vader besloot hij het paleis van zijn familie om te bou-
wen tot klooster en zelf trad hij in als broeder in dat klooster. 
 

Door de paus werd hij benoemd tot ambassadeur aan het keizerlijke hof in Constantinopel. Hij nam 
een deel van zijn mede - kloosterlingen mee daar naartoe en besteedde veel aandacht aan Bijbelstu-
die en gesprekken daarover.  Hij voerde felle discussies met patriarch Eutychius over de verrijzenis 
van Christus. Dat leidde tot een conflict met de patriarch. Er kwam een einde aan de ruzie omdat de 
keizer de kant van Gregorius koos en de stellingen van de patriarch verwierp. 
 

Na de dood van zijn voorganger als paus, – die aan de pest overleed –  , werd hij de eerste monnik 
die paus werd. Het was tegen zijn zin, maar gehoorzaamde toch. Hij maakte zich grote zorgen om 
het volk, omdat de mensen gebukt gingen onder de angst van de ziekte en het gebrek aan voedsel. 
Nu kwam zijn talent om te organiseren goed van pas. Hij zorgde ervoor dat de inkomsten van de 
kerk verhoogd werden door een reorganisatie van de kerkelijke bezittingen. Zo kon hij meer beste-
den aan de zorg voor armen, zieken en gebrekkigen.  
 

Zijn grote verdienste voor de verbreiding van het geloof is de inzet van monniken. Hij zond hen uit 
naar grote delen van Europa om het evangelie te verkondigen en  kloosters te stichten. In het Engelse 
Canterbury stichtte hij het eerste benedictijnenklooster buiten Italië. Gregorius gaf de opdracht om 
het beleid vorm te geven om heidense tempels, rituelen en gebruiken een plaats te geven binnen het 
Christendom. Dat gaf een extra impuls aan het bekeringswerk van de monniken en zorgde in dat op-
zicht voor een goede worteling van het Christelijk geloof. 
 

In zijn leven schreef Gregorius meer dan 850 brieven en diverse boeken. Zijn geschriften zijn prak-
tisch van aard, in tegenstelling tot de geschriften van de andere westerse kerkvaders zoals Augusti-
nus, Hiëronymus en Ambrosius van Milaan, die meer filosofisch en theologisch van aard zijn. 
 

Bij zijn overlijden in 604 klonk de roep op een spoedige heiligverklaring alom. Dat mag je  verstaan 
als teken dat hij onder de gelovigen zeer geliefd was. 
J.P.Janssen, pr.ass. 

MEDEDELING GEDACHTENISPRENTJE  

Met Allerheiligen en Allerzielen wordt er een apart 
‘gedachtenisprentje’ gemaakt met de vermelding van de namen van alle 
overledenen die in de kerk of het crematorium een afscheidsdienst heb-
ben laten doen vanaf oktober 2020 tot oktober 2021.  
 

Voor degenen die geen aparte dienst hebben laten doen kunnen ook de gegevens vermeld 
worden. Wij hebben daar echter geen gegevens van. Wilt u de naam van uw dierbare overle-
dene laten vermelden dan kunt u ons de voornaam, achternaam en leeftijd doorgeven.  
Deze namen worden dan ook vermeld in het Kerkblad bij de overledenen in het afgelopen 
jaar vanaf oktober 2020 tot oktober 2021.  
U kunt de gegevens doorgeven op de parochiekantoren tijdens kantooruren, schriftelijk of 
via email. 

Voornaam 
achternaam 

leeftijd 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

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. Iedereen die behoefte heeft aan 

een praatje, een luisterend oor of gezelligheid, is welkom.  
We bieden een kopje koffie of thee en de mogelijkheid om een spelle-
tje 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                      

Een einde is er niet 

Zolang er as  
wordt uitgestrooid  

en er doden  
worden begraven 

 

Zolang zal een deel  
van ons als mens  

voor  altijd  
door de aarde  

worden gedragen 
Roos Smeets 

TARIEVEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN VANAF 1 MEI 2020 

Hierbij de tarieven voor de kerkelijke diensten in de parochies van Nieuwdorp, 
Stein, Kerensheide, Urmond en Berg a/d Maas.  

De tarieven zijn: 

• H. Missen op zaterdag en zondag en € 25,--  

• H. Missen door de week € 10,--  

• H. Missen in kapel Maria in Nood in de mei maand € 10,--  

• Dopen vrijwillige bijdrage  

• Zeswekendienst € 25,--  

• 1e Jaardienst € 25,-- valt niet onder de 6 zielendiensten gedurende het eerste overlijdensjaar 

• Uitvaarten en crematie € 400,-- (minus de kerkbijdragen van de afgelopen 4 jaar) 

• Begeleiding naar crematie € 50,--  

• Avondwake € 35,00 

• Stichting weekenddienst  € 250,00 (10 jaar); € 500,00 (20 jaar)   

• Stichting dienst door de week € 100,00 (10 jaar); € 200,00 (20 jaar) 
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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) 

STICHTING VOOR ELKAAR BEEK-STEIN  

www.stichtingvebs.nl  

Wij helpen mensen onder de armoede-
grens, ook hier in de regio 046 Stein. 

Alleen op afspraak.  

Dank voor uw steun 

11 september: GARAGE SALE en  
ROMMELMARKT 

rondom het Assevedoplein in Oud-Stein 
 

Georganiseerd door  
Buurtvereniging  

‘t Ledderke Stein. 

Wij wensen alle 
scholieren een  
succesvol en fijn 
nieuw schooljaar toe! 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

 

  

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

 


