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OVER ONZE HEILIGEN (34)      SINT MARTINUS    11 november  

 

Wanneer je langs de Maas vanuit Eijsden naar het noorden van ons 

bisdom en onze provincie gaat, ontdek je dat op tal van plaatsen de 

parochiekerk toegewijd is aan Sint Martinus van Tours.  

Dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk omdat de verkondiging van 

ons geloof vanuit het zuiden van Europa begonnen is. De 

geloofsverkondigers zoals Sint Servatius trokken langs de Maas 

mee met de Romeinse legers en gingen dan op tal van plaatsen de 

Blijde Boodschap van Jezus verkondigen. Ze stichtten kleine 

gemeenschappen die een kerkje bouwden. Vaak werd die kerk dan toegewijd aan Sint Martinus 

omdat zijn levensverhaal de mensen aanspraak.  

Martinus werd in ± 316 geboren in Hongarije als zoon van Romeinse ouders. Zijn vader, militair, 

koos voor zijn zoon ook een loopbaan in het leger. Martinus werd inderdaad soldaat en trok naar 

Gallië (Frankrijk) .  

Het soldatenleven maakte hij zich nooit eigen en hij leefde vaak als kluizenaar tussen de andere 

soldaten. Als zijn hulp nodig was, gaf hij die hulp. Wat hij bezat deelde hij met de armen. 

Daarover maakt ook het verhaal melding dat zich afspeelde voor de stadspoort van Amiens. In de 

bittere kou zat een bedelaar om aalmoezen te smeken. Omdat Martinus al alles had weggeven, 

deelde hij wat hij nog bezat: zijn soldatenmantel. Die sneed hij middendoor en gaf dat deel aan de 

bedelaar, die zich nu kon warmen. Martinus kon maar de helft van de mantel geven, omdat de 

helft van de mantel maar zijn eigendom was. De andere helft behoorde toe aan het leger. In een 

droom zag Martinus het beeld terug en zag dat het Jezus was die 

met de mantel gekleed was, er bij herinnerend de woorden van 

Jezus: ‘Ik was naakt en gij hebt mij gekleed.’ (Math. 25,36) . 

Hij wilde het leger verlaten en kreeg ook toestemming daarvoor 

van de Romeinse keizer.  

Martinus leefde daarna als kluizenaar en later, in 361, stichtte hij 

een klooster in Ligugé, ten zuiden van Poitiers. 

Tien jaar later kozen de inwoners van Tours hem tot hun bisschop. 

Een uitverkiezing, die Martinus hen niet in dank afnam. Hij 

vluchtte weg en verstopte zich in een ganzenhoek. Toen men hem 

kwam zoeken waren het de kwakende ganzen, die zijn schuilplaats 

hebben verraden.  
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Martinus verkondigde het geloof en stichtte op vele plaatsen kerken en kapellen zodat de 

gelovigen hun geloof samen konden beleven en vorm konden geven. 

Op 11 november 397 stierf Martinus en werd buiten de stad Tours begraven. Verschillende 

wonderen werden aan hem toegeschreven, nadat veel mensen naar zijn graf kwamen om zijn 

voorspraak af te smeken.  

Sint Martinus is een heilige die ons aanspreekt.  

Op vele plaatsen, waar kerken aan hem zijn toegewijd,  kent men het gebruik dat kinderen met 

lampionnen langs de deuren gaan, een lied zingen en verwachten op snoep getrakteerd te worden. 

Als dat niet gebeurt, is in menig lied ook een couplet gewijd aan degene die ‘gierig’ heten te zijn. 

Op vele plaatsen kent men ook een optocht met lampionnen en wordt een vreugdevuur ontstoken. 

Rond dat vuur vindt vaak ook de uitbeelding plaats van de gebeurtenis bij Amiëns, waar Martinus 

zijn mantel deelt met de arme bedelaar. 

De parochiekerken van Oud-Stein en Urmond dragen de naam van de heilige. In de kerk van 

Oud-Stein vertellen enkele glasramen gedeelten uit zijn levensverhaal. 

 

J.P.Janssen, pr.ass.  

 

 
 

VREDESLICHTEN KUNNEN BESTELD 

WORDEN 

 

Het is in onze samenwerkende parochies gewoon 

geworden dat wij ieder jaar in de laatste dagen voor 

Kerstmis het Vredeslicht uit Bethlehem mogen 

ontvangen. Dankzij de Scouting groepen van Stein 

en Urmond wordt ieder jaar het Vredeslicht in onze 

kerken gebracht.  

Vele mensen willen graag dat Vredeslicht ook thuis 

ontsteken. Om dat mogelijk te maken kunt u de Vredeslicht kaarsen nu bestellen. Dat is nodig 

omdat we verleden jaar geconfronteerd werden met een grotere vraag naar kaarsen dan verwacht 

en we ‘nee’ moesten verkopen.  

Door een bestelling te plaatsen, is het mogelijk voldoende kaarsen voorhanden te hebben  en 

hoeven we niemand teleur te stellen.   

Per stuk kost een Vredeslicht Kaars 2,- euro. De betaling kan gedaan worden bij het afleveren.  

U kunt de kaarsen bestellen tot en met vrijdag 2 december a.s. door uw naam, adres en aantal 

kaarsen door te geven per e-mailbericht of telefonisch aan:  

Past. Schwillens: tel. 4331328   pastoorschwillens@gmail.com  

Past. Janssen:  tel. 4331200   janssen.janpieter@gmail.com  

Parochiekantoor:   tel. 4331674  h.martinusstein@kpnmail.nl  
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GROEPSGESPREKKEN OVER GELOVEN 2022–2023 

 

Omdat de corona maatregelen het samenkomen onmogelijk maakten, 

zijn we in ons parochiecluster in de winter seizoenen 2020–2021 en 

2021–2022 niet samen geweest om met elkaar onderwerpen met 

betrekking tot ons geloven te bespreken. 

In die twee seizoenen hebben we wel de mogelijkheid gehad om via geselecteerde schriftelijke 

teksten individueel aan de slag te gaan om ons gelovig leven te verdiepen. We hebben daardoor 

kunnen nadenken over ons geloof, maar juist wel het samen – zijn gemist. 

Omdat het op dit ogenblik nog niet duidelijk is welke mogelijkheden het seizoen 2022–2023 

biedt om samen te komen (gespreksstof, een nieuwe corona golf, ruimte, energiekosten), stellen 

we de samenkomsten voorlopig uit en zullen we wellicht pas een nieuwe start in januari 2023 

maken. We houden U op de hoogte. 

 

J.P.Janssen, pr.ass. 

 

 

DE DIGITALE ADVENTSRETRAITE 2022 VAN DE JEZUïTEN 

 

Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 

2022. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste 

adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale 

retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. 

De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in 

de Lage Landen: Marc Desmet sj. 

 

Hoe deelnemen?  

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org. 

 

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, 

meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 

adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven. 

 

Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een 

geleide meditatie via ZOOM. 

 

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

• “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk 

leven.” 
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• “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te 

houden.” 

• “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 

• “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een 

klein moment van aandacht en bezinning.” 

 Een productie van ignatiaansbidden.org 

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-

dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 

jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

 

 

 

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 van Padua, 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: 046-

4331674 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 
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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: 046-

4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl 

 

 

MISINTENTIES URMOND EN BERG 

  

We gedenken onze dierbare overledenen: 

 

Wij feliciteren onze dopeling en haar 

ouders: 
Quincy, dochter van Stephanie Martherus en 
Marganda Silaban 
 

Opdat ze mag leven als gelukkige christen. 

  

  

 

 

 

 

 

ZATERDAG 5 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Voor de levende en overleden leden van 

Zangkoor Sursum Corda. 
 

  

ZONDAG 6 NOVEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

Schutterij St. Leendert  

ouders Hendrix-Peerlings; 

Sef Stoffens en overleden familie; 

René Jacobs; 

voor de levende en overleden leden van 

Schutterij St Leendert. 
 

14.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas - Allerzielendienst aansluitend 

grafzegening 

DINSDAG 8 NOVEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 11 NOVEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 12 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
 

ZONDAG 13 NOVEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond - 

patroonsfeest 

1ste jrd. Hilda Vaassen-Hendrikx, t.i.v. Maan 

Vaassen; 

Jan Janssen; 

voor de levende en overleden leden van de 

Fanfare St Martinus Urmond. 
 

DINSDAG 15 NOVEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  
  

ZATERDAG 19 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.Ouders Vencken-Deuss en voor zonen 

Frans en Hub en dochter Jacqueline.(ST) 
 

ZONDAG 20 NOVEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

DINSDAG 22 NOVEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Piet Vaasen en overleden familieleden. 
 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 
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18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

   

ZATERDAG 26 NOVEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd.Fien Alberts van den Bongarth. 

   

ZONDAG 27 NOVEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

1ste jrd. Margriet Delahaye-Wijnands. 
 

DINSDAG 29 NOVEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk Urmond 

 

VRIJDAG 2 DECEMBER 

18.30 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

H Wijnands-Van Mulken. 

   

ZATERDAG 3 DECEMBER 

18.00 uur: H. Michaëlkerk Berg aan de 

Maas  

Jrd. Lei Vraets en Anna Heffels (ST) 

Ouders Jan Ploem- Odilia Kitzen 

Ouders Willem Wenmakers-Betje Bouts en  

overleden familieleden en uit dankbaarheid. 

   

ZONDAG 4 DECEMBER 

09.30 uur: H. Martinuskerk Urmond 

Funs van Mulken en overleden familieleden. 
 

 

 

 
 

 

 

Ga mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal 

  

De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. 

Elke twee á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren 

bij elkaar om samen hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de 

WJD is altijd de viering met de paus. 

De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 

augustus 2023 in Lissabon in Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een 

groep jongeren naartoe. Naast het officiële programma in Lissabon 

bezoeken ze ook andere bijzonder plaatsen onderweg. De WJD-reis vertrekt op 22 juli en komt 

terug op 9 augustus. Interesse? Houd dan de website in de gaten: www.bisdom-roermond.nl/wjd 
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Wat vieren we deze maand? 

  

Een hoogfeest, een gedenkdag voor een heilige of een dag om te vasten. In de liturgie van de 

katholieke Kerk is elke dag wat te vieren. Sommige feesten hebben een duidelijke relatie met 

onze eigen regio. Wat vieren we deze maand in Limburg? 

  

3 november: Sint-Hubertus 

Sint-Hubertus was de bisschop die aan het begin van de achtste eeuw de 

bisschopszetel van Maastricht naar Luik verplaatste, waar nog altijd een bisschop 

zetelt. Over het leven van Hubertus bestaan tal van legendes. Hij is bekend als 

patroonheilige van jagers en schutters. Hij wordt ook wel de apostel van de 

Ardennen genoemd. Dit is ook de dag waarop het Hubertusbrood wordt gezegend. 

  

 

6 november: Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken 

Daags vóór het feest van Sint-Willibrord viert de katholieke Kerk in Nederland de gedachtenis 

van alle heilige geloofsverkondigers in onze streken. Het is de hele lijst van heiligen die in de 

loop van de eeuwen in het huidige Nederland hebben gemissioneerd en die begint met Sint 

Servaas in Maastricht. 

  

7 november Sint-Willibrord 

De Heilige Willibrord was in de zevende eeuw weliswaar de eerste 

bisschop van Utrecht, maar hij was ook regelmatig in het huidige 

Limburg te vinden. Zo stichtte hij onder ander een abdij in Susteren. 

In Geijsteren en Stramproy liet hij bronnen ontspringen. Hij is 

patroonheilige van de hele Nederlandse kerkprovincie. 

  

11 november Sint-Martinus 

Sint-Maarten was bisschop van Tours in Frankrijk, maar in 

Limburg zijn zoveel kerken naar hem vernoemd dat we hem 

toch ook wel als ‘eine vaan us’ mogen beschouwen. Vooral veel 

oude kerken langs de Maas zijn naar ‘Sinter-Merten’ vernoemd. 

Zijn voorbeeld van barmhartigheid – hij gaf de helft van zijn 

mantel aan een bedelaar – spreekt ook nu nog tot de verbeelding. Niet voor niets wordt het feest 

van Sint-Maarten nog steeds op veel plaatsen gevierd. 

  

13 november: Dag van de Armen 

Tijdens het jaar van Barmhartigheid (2016) heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar 

uitgeroepen tot ‘Dag van de Armen’. Dit jaar valt dat op 13 november. Het is een dag om extra 

aandacht te hebben voor de werken van barmhartigheid en voor mensen die het 

minder getroffen hebben in het leven. 

  

22 november Sint-Caecilia 

Limburgers zijn goed in feesten. Van oudsher zijn die vaak gekoppeld aan 

‘heiligendagen’. Bij feesten hoort muziek. De patrones van de muziek is Sint 

Caecilia. Heel wat koren, harmonieën en fanfares zijn naar haar vernoemd. Rond 

deze dag worden op veel plaatsen Caeciliafeesten gehouden. 
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Ad Liminabezoek Nederlandse bisschoppen 

 

Begin november vindt er in Rome een bijzondere bijeenkomst plaats. De Nederlandse 

bisschoppen leggen dan hun zogeheten Ad Liminabezoek af. Dit is een bedevaart naar de graven 

van de apostelen Petrus en Paulus. Tevens is het een gelegenheid voor de bisschoppen om de 

paus te bezoeken. Ook zijn er afspraken bij diverse departementen in het Vaticaan om de huidige 

situatie van de Kerk in Nederland te bespreken. 

Het vorige Ad Liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen vond in 2013 plaats. Eigenlijk zou 

het volgende bezoek al in 2018 hebben plaatsgevonden, maar vanwege een drukke agenda van de 

paus en de coronapandemie is het bezoek een paar keer uitgesteld. Het Ad Liminabezoek begint 

nu op 7 november, toevalligerwijs de feestdag van Sint-Willibrord, de patroonheilige van de 

Nederlandse Kerkprovincie. 
 

 
 

 
 


