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OVER ONZE HEILIGEN (34)  ST. 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 plaat-
sen de parochiekerk toegewijd is aan Sint Martinus van 
Tours. Dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk omdat de verkondi-
ging 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 sticht-
ten 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 afspeel-
de voor de stadspoort van Amiens. In de bittere kou zat een bedelaar om aalmoezen te sme-
ken. Omdat Martinus al alles had weggeven, deelde hij wat hij nog bezat: zijn soldatenman-
tel. 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 uitver-
kiezing, 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.  
 

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.  
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ZATERDAG 5 NOVEMBER 
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00 uur: Biechtgelegenheid 
 

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

Jrd. Toos Schepers-Kleinjans; 
Jrd. Frans Peters. 
 

ZONDAG 6 NOVEMBER 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jrd. Emma Vaessen-Clemens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 

Mathieu en Peter Wijnen; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 
 

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

Allerzielendienst aansluitend grafzegening 
 

MAANDAG 7 NOVEMBER 

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 9 NOVEMBER 
18.30 uur: H. Martinuskerk 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
19.00 uur: H. Mis 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 12 NOVEMBER 

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

Tjeu Thewissen. 
 

ZONDAG 13 NOVEMBER 
Patroonsfeest St. Martinus 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst Sjeng Meuleberg. 
 
11 november: St. Maarten  
St. Maartensvuur  

11.00 uur: H. Martinuskerk  
m.m.v. Société St. Martin Fanfare de Stein  
Jrd. Fiena Janssen-Wouters en t.v.  
Pie Janssen; 
Jrd. Ger Roesink; 
Ouders Frans en Marieke op den Camp-
Cleuskens, zoon Leon en dochter Annie; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Wiel Ramaekers;  
Jo Moonen; 
Mariet Heynen-Marchal; 
Voor alle leden en overleden 
leden van Société St. Martin 
Fanfare de Stein. 
 

MAANDAG 14 NOVEMBER   
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 16 NOVEMBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

Sjeng Dreessen.  
 

ZONDAG 20 NOVEMBER 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jrd. Harry Pepels. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 

Jrd. Dré Hurkens; 
Jrd. Lilian Pluim-Keulers; 
Harie Smeets vanwege verjaardag en t.v. 
Philomena van Kan; 
Wilma Coumans en Giel Coumans, fam. 
Salden-Pepels en fam. Coumans-Houben. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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MAANDAG 21 NOVEMBER 
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 23 NOVEMBER 
18.30 uur: H. Martinuskerk 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
 

ZATERDAG 26 NOVEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

Jrd. Jacques op den Camp; 
Tjeu Claessens en Ellie Claessens-Wolfs. 
 

ZONDAG 27 NOVEMBER -1e week advent 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Hanraets.  
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
M.m.v. het Caeciliakoor  
Zwd. Jan Alberigs; 
Jrd. Sef Wolffs en tevens voor Liza Wolffs-
Janssen; 
Jrd. Wim Westhovens en voor verjaardag; 
Voor de overledenen van fam. Jetten-
Ackermans en fam. Lohmeijer-Hennen; 
Hubertina Salden-Stevens en Harie Salden 
en nichtje Hetty. 
 

17.00-18.00 uur: Gezongen vespers 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

MAANDAG 28 NOVEMBER 
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 30 NOVEMBER 
18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis  
 

ZATERDAG 3 DECEMBER 
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid 
 

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

ZONDAG 4 DECEMBER - 2e week advent 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Ouders Berger-Roelofs. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Zwd. Bert Heusschen;  
Jrd. Andrees, Hay, Hubert en  
Sjeng Vogelers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels. 

 
17.00-18.00 uur: Gezongen vespers 

CULTUUREDUCATIE, BIBLIOTHEEKWERK,  STREEKTAAL EN TALENTONTWIKKELING 

De gemeente Stein maakt een nieuw kunst– en cultuurbeleid. Daarom organiseren zij sessies 
waarin jij als inwoner, cultureel initiatief of cultuurliefhebber kan meedenken en praten. 
Deelnemen kan op 7 november van 16.30 uur tot 19.30 uur, bij van der Valk hotel Stein 
Urmond.  
 

Om 19.00 uur wordt er soep met een broodje geserveerd. 
 

Aanmelden via: kunstencultuur@gemeentestein.nl 
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IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

Anna  Killaars-Verheijden, 101 jaar, weduwe van Peter Killaars, Heerstraat C. 
 

Jan Alberigs, (meister Alberigs) 92 jaar, weduwnaar van Riet Alberigs-Rademakers, Stein 

Jan Gubbels,  80 jaar, echtgenoot van Tiny Gubbels - Schepers, Heisteeg 123 

Bert Heusschen, 77 jaar, weduwnaar van Ria Heusschen - Sijstermans, de Moutheuvel   

Moge zij rusten in Gods vrede. Amen. 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 
 

OLIVIA Peter,  dochter van Pascal Hoofs en Stefan Peter 
 

KYANDRO Nauta, zoon van Netty Groffen en Ron Nauta 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

Vervolg van pag. 1: Over onze Heiligen (34) St. Martinus 11 november 
 

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 ver-
wachten 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 vreug-
devuur ontstoken. Rond dat vuur vindt vaak ook de uitbeelding plaats van de ge-
beurtenis 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.  

GEZOCHT VRIJWILLIGERS 
 

Voor het poetsen van de Kapel Maria in de Nood zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers om het huidige, steeds kleinere team te 
versterken. Vele handen maken immers licht werk. 
 

Heeft u interesse neem dan tijdens kantooruren (maandag, 
woensdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur) contact op met het 
parochiekantoor,  tel. 046-4331674. 

HET VORMSEL, wat is dat? 
Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens 
van. Zo hebben je ouders ook de keuze gemaakt om jou de Eerste Heilige Com-
munie te laten doen. Nu ben je ouder en kun je zelf meedenken of je gevormd 
wilt gaan worden. Of je verder wilt op de weg die een hele grote groep mensen 
op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun 
en de kracht van Gods Geest. Het Vormsel is ook voor jou! 
 

In september/ oktober beginnen we na schooltijden op de school met een nieuwe groep jongeren aan 
de vormselvoorbereiding.  
Die voorbereiding bestaat uit ongeveer 6 bijeenkomsten van drie kwartier . 
De Vormselvieringen zijn ieder jaar in Stein en Nieuwdorp in de maanden november of december.  
 

De Vormselviering vindt dit jaar van OBS de Maaskei en Basisschool Kerensheide plaats op  
12 december in St. Martinuskerk Oud-Stein. De vormheer is vicaris Goulmy.  
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GROEPSGESPREKKEN OVER GELOVEN 2022–2023 
Omdat de corona maatregelen het samenkomen onmogelijk maakten, zijn we in ons paro-
chiecluster 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 schrifte-
lijke 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 ja-
nuari 2023 maken. We houden u op de hoogte.                                    J.P.Janssen, pr.ass. 

GRATIS DIGITALE ADVENTSRETRAITE 2022 VAN DE JEZUïTEN 

Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite begint op 
27 november, de 1e adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de 17e digitale retraite van de 
jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de regiona-
le overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj.  

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 gelei-
de 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.’ 

• ‘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 mo-
ment 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. 

HET 8E VOLONTARIO STEIN EVENT KOMT ER WEER AAN 
 

Het jaarlijks Volontario event voor het waarderen van vrijwilligers in de gemeente 
Stein vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 november 2022 in het Maaslandcentrum 
te Elsloo. Het thema van dit jaar is: Vandaag draait alles om jou! 
 

Iedereen is welkom vanaf 18.00 uur! 
Er treden plaatselijke artiesten en verenigingen optreden op en men kan de lokale ondernemersstands 
of maatschappelijk organisatiestands bezoeken. Volg de facebook site voor meer info. 
 

VOLO’s inruilen. Vrijwilligers die hun uren bijhouden via www.volontariostein.nl ontvangen de  
2e week van november via de mail hun verdiende VOLOcheque met het programma voor deze 
avond. Zorg dus dat je mailadres in je Volontario account klopt.  
Men kan deze cheque vanaf 18.00 uur omruilen voor VOLO’s en tijdens het event met deze VOLO’s 
hun presentje uitzoeken bij de aanwezige lokale ondernemers.  
Om 20.00 uur is er de grote tombola met mooie prijzen voor de aanwezigen.  
Vanaf 20.15 uur start het avondprogramma met de Dirgelländer Muzikanten. Natuurlijk is hier 
iedereen van harte welkom. 
 

Geen cheque ontvangen op 15 november? Check je spambox en je emailadres in je Volontario ac-
count. Niets gevonden en klopt alles? Mail dan naar info@volontariostein.nl  
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE KERKBLAD STEIN 

Dank u wel als u een bedrag heeft overgemaakt en een herinnering indien u nog geen  
bijdrage heeft geleverd voor het maken en bezorgen van het Kerkblad Stein. 

BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

 

ROUWEN 
 

nu je afscheid hebt moeten nemen en het leven weer zijn gang gaat 
moet je verder met de leegte die je nu voor altijd bij je draagt 

 

het gemis is enorm, je hart gebroken van verdriet 
en om je heen gaat alles verder, want deze tranen zien anderen niet 

 

je omgeving denkt soms al snel dat het weer beter gaat 
maar van binnen ziet het vaak anders uit dan wat er zichtbaar is in je gelaat 

 

en de ene mens geeft het snel een plek en de andere mens niet 
laat het toe zoals jij het voelt en nodig hebt, want er is geen tijd verbonden aan verdriet 

Roos Smeets 

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 ont-
vangen. 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,-. De betaling kan gedaan worden bij het afleve-
ren. 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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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. 

Te doen in de Gemeente Stein: 
 

BRASSERIE MERODE: HERFST-FAIR: 
op zaterdag 5 november van 11.00-16.00 uur  
organiseert Popkoor 4-Tune een herfst-fair in zaal 
Café Brasserie Merode, Merodestraat 31 te Stein.   
Het is een creativiteitsbeurs met ideeën voor de 
feestdagen. Gratis entree.  
Zie ook ww.facebook.com/popkoor4tune.nl of 
www.popkoor4-tune.nl  
 
 

START CARNAVALSSEIZOEN 

11 november 
 

INTOCHT SINT NICOLAAS 

met zijn Pieten: 12 november 
vanaf 14.00 uur in de haven 
van Stein 
 

STEINDER REVUU: 18, 19, 25, 26 en 27  
november bij MFC De Grous, Heerstraat C. 
 

VOLONTARIO: 19 november: voor de vrijwil-
ligers vd Gemeente Stein in het Maaslandcentrum  
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

  


