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ALLERHEILIGEN 1 november ALLERZIELEN 2 november

Allerzielendiensten

…. 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. Tijdens deze vieringen, die op zondag 29 oktober gehouden worden, gedenken we alle
overledenen en noemen met name hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
ZONDAG 29 OKTOBER:

11.00 uur in de St. Martinuskerk: Allerheiligen - aansluitend gravenzegening
14.30 uur Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp - Allerzielen - aansluitend gravenzegening
WOENSDAG 1 NOVEMBER: H. Mis b.g.v. Allerheiligen
10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
19.00 uur: H. Martinuskerk

Overledenen in het afgelopen jaar van november 2016 tot november 2017:
PAROCHIES ST. MARTINUS en
KERENSHEIDE:
Giel Vossen, 92 jaar
Truus Otten-Janissen, 84 jaar
Annie Salden-Worms, 80 jaar
|Mia Driessen-Janssen, 87 jaar
Marieke Driessen-Tommassen, 89 jaar
Sjeng Vranken, 82 jaar
Hanneke Govaert-Venken, 81 jaar
Mia Helwig-Salden, 80 jaar
Dré Oomen, 88 jaar
Piet Visschers, 88 jaar
Pie Goossens, 83 jaar
Ida Doek-Goossens, 97 jaar
Eef Janissen, 82 jaar
Charles Swens, 57 jaar
René Salden, 84 jaar
Maria Bern-Weiss, 71 jaar
To Welters-Dreessen, 78 jaar
Sophie Zeelen-Tholen, 89 jaar
Herman Ophelders, 94 jaar
Gus Erkens, 87 jaar
Fien Meijers-Berghs, 85 jaar
Thé Schepers, 76 jaar
Sjir Wijnand, 85 jaar

Vervolg PAROCHIES
ST. MARTINUS en KERENSHEIDE:
Angelica Martinez Bischoff, 49 jaar
Annie Wolters-Lambrichts, 79 jaar
Theresia Lafertin-Freiwalt, 71 jaar
Lei Schepers, 68 jaar
Mia Stijnen-Lemmens, 97 jaar
Tilla Hendrix-Schepers, 89 jaar
Harrie Oudmans, 80 jaar
Mia Op den Camp-Drummen, 91 jaar
Annie Meuleberg-Goossens, 63 jaar
Marieke Vaassen-Ruyl, 92 jaar
Siegfried Sweeris Sigrist, 74 jaar
Nellie Veldman-Peelen, 87 jaar
Maan Stijnen, 90 jaar
PAROCHIE NIEUWDORP:
Lenie Goossens-Reintjens, 91 jaar
Marie Fredrix-Creuwels, 95 jaar
Gerda Maessen-Monfils, 83 jaar
Elly Lambrichts-van Mulken, 82 jaar
Jac Vanmulken, 82 jaar
Mina Pepels-Stijnen, 93 jaar
Kitty Weerenbeck-Pieters, 74 jaar
Agnes Pepels-Housmans, 97 jaar
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MISINTENTIES

MISINTENTIES
Vervolg: ZONDAG 22 OKTOBER
11.00 uur: H. Martinuskerk
Zwd. Marieke Vaassen-Ruyl en voor Harie
Vaassen; Jrd. Hub Brouns en Anna Worms;
Jrd. Rinus van Erp;
Jrd. Marie en Willem Dreesen-Smeets;
Herman Ophelders; Lies en Sjeng SmeetsHouben en overl. familieleden;
Jeu en Paula Rinkens en dochter Nelly en Leen
Stevens-Claessen.

ZATERDAG 14 OKTOBER:

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Mmv Gemengd koor Nieuwdorp
Giel Vossen en overl. fam. (c);
Gerard Hol.
ZONDAG 15 OKTOBER:

XXVIIIe zondag door het jaar - A
8.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Zeswekendienst Annie Meuleberg-Goossens.
11.00 uur: H. Martinuskerk - Samenzang
Zwd. mevr. Stijnen-Lemmens;
Jrd. Toos Beaujean-Geenen;
Tjeu Hamers; Sjeng Claassen en Truus Wouters.

MAANDAG 23 OKTOBER:

H. Johannes van Capestrano
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Zegen aan hen die vrijwilligerswerk verrichten.

MAANDAG 16 OKTOBER:

WOENSDAG 25 OKTOBER:

H. Margaretha Maria Elacoque
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Om zegen voor hen die zieken te verzorgen.
WOENSDAG 18 OKTOBER: H. Lucas
19.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Mathias Janssen, Anna Vaessen en overl.
kinderen (st).

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle vrijwilligers in de parochie.
ZATERDAG 28 OKTOBER:

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. ouders Aarts-Aarts (st); Jrd. Hein Smeets en
Lenie Smeets-Deenen en overl. fam. Smeets;
Jrd. Marga Vermeer-van Mulken en tevens voor
overl. ouders van Mulken-van de Wal en zoon
Harie; Maria Salden-Custers en Klêus en Greet
Salden-Coumans en overl. familie.

ZATERDAG 21 OKTOBER:

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Mmv Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Sjef Cremers; Sjaak van Mulken;
Jrd. fam. Stijnen-Aarts en overl. familieleden.

ZONDAG 29 OKTOBER:

Allerheiligen

XXXe zondag door het jaar - A -

ZONDAG 22 OKTOBER:

8.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Uit dankbaarheid.

XXVIIIIe zondag door het jaar – A
8.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Bertha Meuleberg-Meijers.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

Vervolg: ZONDAG 29 OKTOBER

ZONDAG 5 NOVEMBER:
XXXIe zondag door het jaar – A
8.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Alle overleden gelovigen.

Allerheiligen

11.00 uur: H. Martinuskerk mmv Kinderkoor

Aansluitend grafzegening

1e Jrd. Mia Driessen-Janssen en tevens voor
Wim Driessen; Jrd Annie Salden-Worms;
Jrd. Tiny Snackers-Dautzemberg;
Jrd. Jacoba Maas-Roksnoer en Willem Maas;
Willem Driessen en Mai Driessen-Muris;
Overleden ouders Rutten-Aarts en zoon Piet;
Ouders Jacobs –Bruls, Jos, Hub en Tonny.

11.00 uur: H. Martinuskerk
mmv Caeciliakoor
1e Jrd. Marieke Driessen-Tommassen (St) en
Chris Driessen; Tjeu Hamers;
Thei Eummelen en Sophia Wijnen;
Martinus Hermans Wouters en Margaretha
Wouters (St); Margaretha Smeets-Smeets,
Mathieu Smeets en overige fam. leden (St);
Frans Ostendorf;
Overleden leden van het Caeciliakoor;
Thieu Gorissen en Trina Gorissen-Goossens;
Mathieu en Peter Wijnen;
Mia Helwig-Salden en dochter Chantal.

14.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
mmv GK Nieuwdorp

Allerzielen, aansluitend grafzegening

MAANDAG 30 OKTOBER:
Z. Maria Teresa van de H. Jozef
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor alle overledenen van de parochie.

MAANDAG 6 NOVEMBER: Alle H.H.
Verkondigers van het geloof in onze streken
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor vrede in de wereld.

WOENSDAG 1 NOVEMBER:
H. Mis b.g.v. Allerheiligen
10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden

WOENSDAG 8 NOVEMBER:
19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden broers en zusters.

19.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd voor Alphons Wenders en zoon Math;
Annie van Stijn-Boon.
ZATERDAG 4 NOVEMBER:
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden

Op zaterdag is er geen H. Mis meer in de
St. Martinuskerk.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
mmv Gemengd Koor Nieuwdorp
1ste jaardienst Giel Vossen; Ouders DassenStrijkers; Gerrit Roelofs.

Reeds opgegeven misintenties gaan nu naar de
zondag maar kunnen natuurlijk gewijzigd
worden: tel. 046-4331674 of naar e-mail:
h.martinusstein@kpnmail.nl of een briefje in
de brievenbus van het parochiekantoor.

Biechtgelegenheid.
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IN MEMORIAM

We gedenken onze dierbare overledenen:
MIA DRUMMEN, 91

jaar, weduwe van Muun Op Den Camp, Heerstraat C.
MARIEKE RUYL, 92 jaar, weduwe van Henricus Vaassen, Urmonderhof, vh Dirgelen
SIEGFRIED SWEERIS SIGRIST, 74 jaar, echtgenoot van Lenie Janssen, Salmansleen
NELLIE PEELEN, 87 jaar, echtgenote van Jaap Veldman, Haalbrugskensweg
MAAN STIJNEN, 90 jaar, weduwnaar van Lies Goossens, Bloemenhof Geleen, vh Dirgelen
Dat zij mogen rusten in vrede. Amen
VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR KERKBLAD STEIN
De jaarlijkse kerkbladcollecte wordt weer gehouden, in dit kerkblad vindt u een machtiging en een
toelichting. Wij bevelen ook dit jaar een vrijwillige bijdrage voor ons kerkblad ten zeerste aan.
Zoals u weet verschijnt 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 vier weken zorgen dat het blad bij u
in de bus val. 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 2017, die u deponeert in de brievenbus van uw parochiekantoor.

Wij willen u al bij voorbaat danken voor uw bijdrage.
KERKBLAD Dankjewel
Wij bedanken Anna Lemmens-Devoi
voor haar verdiensten m.b.t. het verschijnen
en bezorgen van het kerkblad. Haar werk
begon al thuis bij de eerste uitgave, toen Omnibus
geheten, waar de opmaak van de tekst, het stencilen
en afdrukken t/m het bezorgen moest gebeuren. Na de
digitalisering stond haar huis open voor het opdelen
van de blaadjes per wijk en de distributie. Voor dat
werk is inmiddels een ander adres gevonden. Anna,
chapeau en alle mogelijke dank.
Kerkbestuur Parochie St. Martinus.
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KERKBLAD Dankjewel
Wij bedanken Jaap Veldman
van de Haalbrugskensweg, hij
bezorgt al vele jaren het kerkblaadje. Daarbij was hij o.a. ook actief als collectant in
de kerk en inzetbaar bij alle mogelijke andere gelegenheden. Door zijn hoge leeftijd
moet hij na ruim 50 jaar helaas stoppen met
de bezorging van het kerkblad. Hartelijk
dank en voor de opvolgster veel succes!
Kerkbestuur Parochie St. Martinus.

ZEVEN SACRAMENTEN: Het Huwelijk. (6)

We maken het in onze dagen mee, dat er verscheidene vormen zijn, waarin mensen hun
band met elkaar beleven. Vele vormen van samen-door-het-leven-gaan zijn er mogelijk.
Het is zo’n uitgebreid scala aan mogelijkheden, dat je ze niet eens allemaal kunt noemen.
Koppels, die een kerkelijke inzegening vragen van hun huwelijk, zijn sterk in de minderheid. Het lijkt alsof men die stap niet meer durft te zetten; of men de liefde voor elkaar
niet meer durft uit te spreken met de beloftevolle woorden: ‘Ik beloof je trouw te blijven in goede en
kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, ik wil je liefhebben en waarderen, alle
dagen van mijn leven.’’ Dit uitspreken is natuurlijk ook niet zo maar wat! Het mag geen loze belofte
zijn. Het is best moeilijk om dit in alle consequenties te doordenken, maar onmogelijk is het niet. Dat
kun je zien omdat talloze echtparen het waar gemaakt hebben en het nog waar maken. Hun leven gaat
natuurlijk niet altijd over rozen, maar hun liefde voor elkaar is zo stevig, dat daarin ook de kracht zit
om in die moeilijke dagen de ander lief te hebben en te waarderen. Wanneer je in je eigen omgeving
goed rondkijkt, zal je ook die echtparen ontdekken, die het waar maken. In hun huwelijk is zichtbaar
dat hun liefdesband verder gaat dan het eigen-belang. Hun huwelijk maakt zichtbaar dat hun samenleven iets met God van doen heeft. De trouwbelofte, uitgesproken voor God en elkaar, is een variatie
op de naam waarin God zich laat kennen: ‘Ik zal er zijn voor jou.’
Zo maakt God zich bekend aan Mozes. Hij laat zich daarin kennen als een God die met mensen een
band heeft. Heel duidelijk wordt die band zichtbaar in het kerkelijk huwelijk. Daarin beloven man en
vrouw er voor elkaar te zijn. Het is het sacrament dat man en vrouw elkaar toedienen en waarbij de
priester of diaken en de getuigen aanwezig zijn. Het is tegelijkertijd een gave en een opgave! Een
gave aan elkaar en een opgave om de liefde voor elkaar te bewaren en te verdiepen. Trouwen is een
werkwoord. Het huwelijk is een goede mogelijkheid om met elkaar het leven zinvol te delen en het
geluk van elkaar te bevorderen, door zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, maar elkaar lief te
hebben. Het voorbeeld van die gevende liefde vinden we in het voorbeeld van Jezus. In Zijn leven
maakt Hij zichtbaar hoe leven zinvol wordt en gelukkig maakt door er te zijn voor anderen, voor elkaar. Dat voorbeeld geeft diepe zin en betekenis in een huwelijk, dat ook beleefd wordt als “er zijn
voor de ander.”
J.P. Janssen, ass.
GESPREKSAVONDEN VOOR ONZE PAROCHIES
Er is gekozen om met elkaar in gesprek te gaan over twee belangrijke periodes in ons kerkelijk jaar:
De Advent en de Goede Week. De eerste vier gesprekken over de Advent zijn op de woensdagen:
25 oktober; 8 november; 29 november en 13 december. Van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Buurtcentrum Nieuwdorp (vh Don Boscoschool) aan de Bergènkenstraat nr. 1.
In het voorjaar worden er drie bijeenkomsten gehouden over de Goede Week. Voor deelname graag aanmelden: Parochiekantoor, De Halstraat 36, tel. 046-4331674 h.martinusstein@kpnmail.nl (tijdens kantoor uren
van 9.00 – 11.00 uur) ; Pastoor R. Schwillens, Heisteeg 66, tel. 046-4331328 pastoorschwillens@gmail.com
Pastoor J.P.Janssen, Eburonenstraat 14, tel.046-4331200 janssen.janpieter@gmail.com
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WERELDMISSIEDAG: AANDACHT VOOR DE JONGE KERKEN

Kerkdeurcollecte in het weekend van 21-22 oktober voor BURKINO FASO
Het is een goed gebruik om ieder jaar in de maand oktober aandacht te hebben voor de Jonge Kerken in de Derde Wereld. Wereldmissiedag heeft een lange traditie in ons kerkelijk leven. Ook dit
jaar staat de schijnwerper weer gericht op een van de jonge kerken in Afrika. We vragen aandacht
voor Burkino Faso in West Afrika. Een land dat bijna 7 keer zo groot is als Nederland en waar
18 miljoen mensen wonen. Het land ligt helemaal ingesloten door andere landen aan de zuidkant van de Sahara, gedeeltelijk in de Sahelstrook, die geplaagd wordt door ernstige droogte. Van de bevolking is 15% christen.
Er zijn drie grote problemen:
1. Gedwongen huwelijken. Het is heel gebruikelijk dat meisjes uitgehuwelijkt worden. Voor hun opvang is
dringend geld nodig.
2. Hekserij uitbannen. Er is een opvangcentrum in Ouagadougou waar 245 vrouwen wonen die uit hun dorp
verdreven zijn of gevlucht omdat ze van hekserij worden beschuldigd. Uit pure noodzaak nemen ze de
vlucht en worden opgevangen bij de zusters.
3. Jongeren uit de goudmijnen halen om ze een goede scholing te bieden. Twee jonge priesters proberen de
jongeren te motiveren hun gevaarlijke werk te stoppen en te kiezen voor scholing.
De jonge kerk van Burkina Faso blijft niet langs de kant staan. Met onze hulp kunnen zij verder helpen.
Help mee door uw gave in het weekend van 21 – 22 oktober bij de kerkdeurcollecte.
Uw bijdrage kan ook naar: NL 65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio, Pauselijke Missiewerken, Den Haag

PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (41)
Naam, leeftijd en woonplaats? Arnoldien Schepers, ik woon in Kerensheide.
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief?
Ik ben actief in de parochie Nieuwdorp, waar ik ook als kind naar school ging. Na mijn opleiding
was ik leidster bij het meisjesjeugdwerk in Nieuwdorp.
Welke taak vervult U in de parochie?
Ik ben lector en ik ben ook actief bij de jaarlijkse Pinkstermarkt.
Waarom doet U dat werk? Ik heb een band met de parochie en met de kerk. Mijn ouders waren
daarin een voorbeeld. Mijn vader is vele jaren koster geweest in Nieuwdorp.
Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak?
Ik vind het mooi om iets te doen voor de parochie.
Zijn er ook vervelende kanten aan het werk? Vervelende kanten zijn er voor mij niet.
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?
Ik vind het een verrijking en actief meedoen geeft mij een goed gevoel.
Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak?
Er is altijd een tekort aan vrijwilligers, dus denk er eens over om ook mee te doen.
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DIVERSEN

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:

- Op Zondag 22 oktober 2017 organiseert de
stichting ‘Behoud Frans Klooster’ om 15.00 uur
een concert in de Johanneskerk (Monseigneur
Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard
- Van zaterdag 28 op zondag 29 oktober:
de klok 1 uur terug zetten!

www.rkkerkenstein.nl

- The Strings: zaterdag 28 oktober 20.00 uur
Najaarsconcert in MFC de Grous in Stein mmv
het Vrouwenkoor VokaLadies uit Waldfeucht-D.
- Zondag 5 november 19.00 uur: Het Mandolinefestival van de Federatie van Limburgse Mandoline-Verenigingen in MFC de Grous, Stein
- Zaterdag 11 nov.: H. Martinus: St. Maarten
- Sinterklaas en zijn Pieten komen in de haven
van Stein aan op zaterdag 18 november
- Het waarderingsevent Volontario voor het
waarderen van vrijwilligers in de gemeente Stein,
is op vrijdag 24 november in het Maaslandcentrum Elsloo vanaf 18.00 uur. Er zijn ook diverse
optredens en men kan de lokale ondernemersstands of maatschappelijk organisatiestands bezoeken en de VOLO’s inruilen. Voor meer informatie ga naar www.volontario.nl of bezoek het
servicepunt in het Maaslandcentrum in Elsloo,
elke donderdag geopend van 10.30 uur-12.00 uur.
De koffie staat klaar!
Afscheid geeft verdriet en pijn
omdat iemand waar je heel veel van houdt niet
meer bij je kan zijn.
Afscheid nemen is zwaar
maar ik geloof erin
Ooit, dan komt iedereen weer bij elkaar.
Rita Nievelstein

PAROCHIES:
St. Martinuskerk:
Wilhelminaplein 1, 6171 EN Stein
Parochiekantoor:
De Halstraat 36 6171 HK Stein
Telefoon tijdens openingsuren: 046-4331674
Openingsuren maandag, dinsdag, 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
Spreekuur in de pastorie: Eburonenstraat 14,
6171 BG op dinsdag en donderdag 9.30-10.30 u.
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73
O.L.V. Hulp der Christenenkerk:
Heisteeg 66, 6171 NL Stein
Telefoon: 046 - 4331328
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66:
vrijdag van 09.30-12.00 uur
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41
Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

KERKDIENST OP LOS-RADIO:
ZONDAGMORGEN 08.00 uur
Herhaling maandag 09.00 uur

Math Penris
Nederhof 27
6171 HA te Stein
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Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18
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