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HET HEILIG VORMSEL
Op vrijdag 24 november zal vicaris Franssen in de St. Martinuskerk van Stein
het H. Vormsel toedienen aan de volgende kinderen van Basisschool de Triviant:
Evienne Bohnen
Kevin Cruts
Iwan Driessen

Jade Driessen
Emma Eussen
Tren Hamers

Megan Maessen
Anne Pepels
Lucie Senden

Daisy Vaassen
Joey de Vries

ZEVEN SACRAMENTEN: Het Priesterschap (7)
Zoals het Huwelijk een Sacrament is dat de levensvervulling van man en vrouw aangeeft, zo is ook het Priesterschap een Sacrament van levensvervulling.
De Priesterwijding is de bevestiging van het geroepen-zijn van de wijdeling voor de
dienst aan God en aan het Volk van God. Hij wordt uit de mensen genomen en voor de
mensen aangesteld. Hij heeft de opdracht om in Gods Naam dienstbaar te zijn aan de
mensen. Daartoe wordt hij uitgekozen en door de bisschop tot priester gewijd. Om priester te kunnen
worden is de handoplegging, het gebed tot de Heilige Geest en de zalving met Heilig Chrisma nodig.
Tijdens de Priesterwijding wordt de kandidaat-priester aan de bisschop voorgesteld door degenen die
de kandidaat hebben opgeleid. De bisschop vraagt dan heel uitdrukkelijk of de kandidaat ook waardig is om priester te kunnen worden. Wanneer daar bevestigend op geantwoord wordt, vraagt de
bisschop ook aan de kandidaat zelf of hij het ambt van priester wil aanvaarden. Die bereidheid moet
uitdrukkelijk uitgesproken worden, omdat je de taak van priester op je neemt voor heel je leven.
Daaraan is gekoppeld de belofte om celibatair te leven. Dat wil zeggen dat je er bewust voor kiest
ongehuwd te blijven en geen seksuele betrekkingen aan te gaan. Het celibaat bestaat niet alleen in de
Rooms Katholieke Kerk. Ook andere wereldgodsdiensten als Hindoeïsme, Boeddhisme en
Taoïsme kennen de celibaatverplichting. Voor de priester is het de uitdrukking van een totale beschikbaarheid voor zijn taak. Die totale beschikbaarheid wordt ook uitgedrukt wanneer de wijdeling
tijdens de wijding plat ter aarde gaat liggen en de litanie van alle Heiligen wordt gebeden of gezongen. De hulp van de Heiligen wordt ingeroepen omdat iedere priester er zich van bewust is dat hij
het op eigen houtje niet klaart.
Bij de Priesterwijding strekt de bisschop zijn handen uit en bidt het wijdingsgebed tot de Heilige
Geest. Daarna wordt de wijdeling de handen opgelegd, allereerst door de bisschop, maar ook door
de collega-priesters waardoor de wijdeling in het priestercollege wordt opgenomen. Door het gebed
van de gemeenschap en de handoplegging komt de priester in een lange traditie, een traditie van vele
eeuwen, te staan. Ook zalft de bisschop de handen van de wijdeling met heilig Chrisma, om zijn taak
heilzaam te kunnen vervullen. Heilzaam door de Sacramenten, die hij zal toedienen aan de christengelovigen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft naast het Sacrament van het Priesterschap ook de
aandacht gevestigd op het algemene Priesterschap van het Volk van God. Wij allen, - gewijd en ongewijd- , delen in het bijzondere priesterschap van Christus. Wij allen hebben de taak om Christus te
volgen en te laten leven in ons midden, tot aller heil.
J.P. Janssen, ass.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZATERDAG 11 NOVEMBER:
H.Martinus van Tours, bisschop
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Nie Coumans-Janssen.

MAANDAG 13 NOVEMBER:
H. Albertus de Grote, kerkleraar
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor onze missionarissen.
WOENSDAG 15 NOVEMBER:
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor onze missionarissen.

ZONDAG 12 NOVEMBER:
XXXIIe Zondag door het Jaar - A
Patroonsfeest St. Martinus
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Sjeng Meuleberg.
11.00 uur: H. Martinuskerk
M.m.v. Société St. Martin Fanfare de Stein
Zwd. Nellie Veldman-Peelen;
Jrd. Pie en Fiena Janssen-Wouters (st);
Jrd. Ger Roesink; Jrd. Anna Wijnen-Goossen en
t.v. Lei Wijnen;
Jrd. Eugène Coumans, Net Coumans-Driessen
en Leonie Coumans-Klinkers;
Thei Eummelen en jrd. Sophia Wijnen (st);
Pie Goossens en Fien Goossens-Sanders;
Overleden ouders Bok-Sips;
Ouders Frans en Marieke op den CampCleuskens, zoon Leon en dochter Annie;
Pie Janssen en Maria Lemmens;
Sjeng Claassen en Truus Wouters (st);
René Salden vanwege verjaardag;
Tiny Ruyl-Janssen en overl. fam. leden;
Wil van Mölken vanwege verjaardag;
Elisabeth Wauben-Goossen;
Ter nagedachtenis van overleden leden en
bestuursleden van CV de Senioren;
Mariet Heijnen-Marchal.

ZATERDAG 18 NOVEMBER:
19.15 uur: O.L.V.Hulp der Christenenkerk
M.m.v. The Strings
Jrd. Els Hendriks-Janssen; Piet Salden v.w.
verjaardag en fam. Salden - Rongen;
Maria Salden-Custers en Klêus en Greet
Salden-Coumans en ovl. fam.;
Joost Marell; Toos Schepers-Kleinjans;
Sjeng Dreessen v.w. verjaardag.
ZONDAG 19 NOVEMBER:
XXXIIIe Zondag door het Jaar - A
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Annie Meuleberg-Goossens.
11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor
1e Jrd. Lenie Goossens-Reintjens;
Jrd. Jan Vrijman;
Harie Smeets vanwege verjaardag en tv voor
Philomena van Kan;
Jean Knoben en Jan Zinken;
Cor Janssen en tv voor ouders Janssen-Vaessen;
Piet Visschers vanwege verjaardag.
MAANDAG 20 NOVEMBER:
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de intenties van alle zieke medeparochianen.
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WOENSDAG 22 NOVEMBER:

MAANDAG 27 NOVEMBER:
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor hen die zieken verzorgen.

H.Cecilia, martelares
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor de intenties van alle zieke medeparochianen.

WOENSDAG 29 NOVEMBER:
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor hen die zieken verzorgen.

VRIJDAG 24 NOVEMBER -

H. VORMSEL - KINDERKOOR
19.00 uur: H. Martinuskerk - m.m.v. Kinderkoor

ZATERDAG 2 DECEMBER:
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.

ZATERDAG 25 NOVEMBER:
H.Catharina van Alexandrië, martelares
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Sef Lemmens en ovl. fam. (st);
Jrd. Tjeu Claessens (st); Gerard Hol;
Jrd. Jacques op den Camp.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Gerrit Roelofs (st).
ZONDAG 3 DECEMBER:
Ie Zondag Advent - B
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Huub Janssen.

ZONDAG 26 NOVEMBER:

Hoogfeest Christus Koning
(XXXIVe zondag door het jaar)
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Familie Claessens-Stroom.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Zwd. Maan Stijnen; Zwd. Lies Blonden-Janssen;
Jrd. Harie Driessen en Maria Petronella
Driessen-Driessen (st); Jrd. Frans Lohmeijer en
tevens voor Marieke Jetten-Ackermans;
Jrd. Dré Hurkens (st); Jrd. Jack Schroen;
Jrd. Tina Salden-Stevens, Harie Salden, zonen en
nichtje Hetty;
Jrd. Ria Heusschen en kleindochter Sarah;
Hermanus Martens en Catharina Hermans;
Herman Ophelders; Lei Driessen (Valderstraat)
vw verjaardag; Annie Wolters-Lambrichts vw
verjaardag; Lei Schepers.

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers
(st); Piet Schmitz; kinderen en kleinkinderen;
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (st);
André Oomen vanwege verjaardag;
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels (st).
MAANDAG 4 DECEMBER:
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor roepingen tot het Godgewijde leven.
WOENSDAG 6 DECEMBER:
19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden familieleden.
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IN MEMORIAM

We gedenken onze dierbare overledenen:
LIES JANSSEN, 91 jaar, echtgenote van Lei Blonden, de Moutheuvel
THEI CREMERS, 85 jaar, echtgenoot van Annie Claessen, Stadhouderslaan
MARIE JANSSEN, 96 jaar, weduwe van Gerard Houben, de Moutheuvel
Dat zij mogen rusten in vrede. Amen
DATA DOPEN PAROCHIES STEIN:

2e zondag van de maand: St. Martinuskerk te Stein
4e zondag van de maand: O.L.Vrouw, Hulp der Christenen kerk Nieuwdorp
HERINNERING VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR KERKBLAD STEIN

|Indien nog niet betaald, dan kunt u deze vrijwillige bijdrage nog steeds betalen en wel per bank, of
het geld in een enveloppe stoppen met vermelding van kerkblad 2017 in de brievenbus van uw parochiekantoor of op de collecteschaal. Wij willen u bij voorbaat danken voor uw bijdrage.
TUSSENTIJDS RAPPORT PROJECT VASTENACTIE ZAMBIA
Velen van u zullen zich herinneren dat we in de Veertigdagentijd samen hebben gespaard voor een
project in Zambia. We hebben geld bij elkaar gebracht om de technische school in Mpongwe aan te
sluiten op het elektriciteitsnet. Hoe staan de zaken er nu voor? De elektriciteitslijn van de school
naar het dichtstbijzijnde aftappunt is gereed. Daarna moest men moest nog wachten op de vergunningen en ook wachten tot alle boeren op het traject hun oogsten hadden binnengehaald. Toen kon
de 1400 meter lange leiding worden aangelegd en de constructie gebouwd worden waarop de transformator geplaatst moet worden.
• De transformator is inmiddels aangeschaft en geplaatst.
• De bedrading werd in de verschillende gebouwen van de school aangelegd. Ieder van de vijf groepen gebouwen krijgt een eigen verdeelkast. Het benodigde materiaal wordt in fases aangeschaft.
Zo kan men een beter overzicht krijgen van de benodigde materialen.
• Het eerste klaslokaal zal over twee en een halve maand helemaal van elektriciteit voorzien zijn en
twee maanden later het laatste gebouw.
Daarna kunnen de opleidingen starten, die nu nog niet kunnen functioneren bij gebrek aan stroom.
Samen met de Bisschoppelijke Vastenactie is het besluit genomen om ook in de Veertigdagentijd
van 2018 zorg te dragen voor deze school in Mpongwe. Er wordt dan aandacht gevraagd voor inrichting, meubilair en leermiddelen om nieuwe cursussen succesvol te laten starten. U ziet dat onze
bijdrage en inzet vrucht draagt, mede ook dankzij de inzet van de mensen in Zambia.
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AFSCHEIDSWOORD BISSCHOP FRANS WIERTZ (ingekort)

Op 2 december beëindig ik mijn bisschoppelijke activiteiten en op zaterdag
9 december zal ik tijdens een feestelijke dankviering in de Sint Christoffelkathedraal en aansluitend een ontvangst in De Oranjerie in Roermond afscheid
nemen. Ik heb het ambt van bisschop met grote vreugde mogen vervullen. Er
zijn zeker moeilijke perioden geweest, maar ik mag in grote dankbaarheid
terugzien op een kwart eeuw dat ik uw bisschop mocht zijn en met u door de tijd mocht trekken. Het
zijn gelukkige jaren geweest. Graag vraag ik bij deze gelegenheid uw gebed voor een goede opvolger op de zetel van Roermond. Vanuit mijn nieuwe woonplaats Maastricht hoop ik nog enkele jaren
in gebed met u verbonden te mogen blijven. Het ga u allen goed. Adieu, adieë, tot bij God.
Roermond, Frans Wiertz, bisschop van Roermond.
HET PAROCHIECLUSTER STEIN ZAMELT VOEDSEL IN VOOR ‘DE VOEDSELBANK’
De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de adventstijd om lang houdbare producten in
te zamelen voor de voedselbank van Stein, want ook binnen de gemeente Stein komt armoede voor! Dit is heel
vaak verborgen armoede. ‘Ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo’n 85.000
klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht
hebben. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin. Met het voedsel dat gedoneerd wordt bereiken de voedselbanken momenteel
zo’n 4% van mensen die in armoede leven. Dat is een druppel op de gloeiende plaat.’, aldus de website van de
voedselbank Stein.
Met de kerstdagen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van bezinning,
familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig kerstdiner op tafel kunnen zetten,
en niet de mogelijkheid hebben om lekker te gaan uit eten! Alle langdurige houdbare producten zijn welkom.

De actie zal lopen van 2 t/m 17 december 2017. Wanneer kunt u de producten brengen?
- In de kerk van Nieuwdorp t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zaterdagavond.
- In de kerk van Oud-Stein t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zondagochtend, maar ook op
woensdag van 18.00-19.30 uur.
- Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein: t/m 15-12 op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur
- In de kerk van Berg aan de Maas t/m 17-12 vóór of na de H. Mis, zaterdag en vrijdag van
18.00 – 19.00 uur.
- In de kerk van Urmond t/m 17-12 vóór of na de H. Mis op zondag, dinsdag van 18.30-19.30 uur.

KERSTCONCERT VOOR ORGELRESTAURATIE ‘Behoud Franse Klooster’
Zondag 17 december 2017 om 15.00 uur is er een sfeervol kerstconcert in de St. Pauluskerk, Limbrichterveld / Hoogveld (Generaal Whitestraat 2, 6135 CN Sittard. Een vrije gave wordt op prijs gesteld.
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Zaterdag 11 november:
St. Maarten
PATROONSFEEST
ST. MARTINUS

Op zondag 12 november vieren
we het patroonsfeest van St. Martinus in de
St. Martinuskerk van Stein. We begroeten traditiegetrouw Société St. Martin Fanfare de Stein tijdens de H. Mis om 11.00 uur. Op voorspraak van
de Heilige Martinus willen we bidden om zegen
voor onze parochie. U bent van harte welkom.

INTOCHT VAN
SINTERKLAAS en zijn
PIETEN in de haven
van Stein op
zaterdag 18 november
Programma:
14.00 uur: Opwarmen
met gratis chocomel en speculaas.
14.30 uur: Aankomst van de boot met
Sinterklaas en zijn Pieten.
16.00 uur: Pietenparty in de Grous.
Iedereen is van harte welkom!

PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER ( 42)
Naam, leeftijd en woonplaats ? Ik ben Ria Verhoeve, 79 jaar en woon in Urmond.
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent u actief? Ik ben actief in de parochie
H.H. Martinus en Antonius in Urmond.
Welke taak vervult u in de parochie? Ik ben lid van het kerkelijk zangkoor en sinds 1992 ook bestuurslid. Daarnaast verzorg ik wekelijks de bloemen in de kerk, maak het rooster voor de lectoren,
ben soms lector als het koor niet zingt en ik bezorg kerkblaadjes.
Waarom doet u dat werk? Als wij vroeger ergens gevraagd werden te helpen, zeiden mijn ouders
altijd: ‘Vraag je in alle eerlijkheid af, waarom zou je het niet doen?’ Dat is een tweede natuur
geworden. Dus toen ik gevraagd werd voor deze zaken werd het JA!
Welke fijne ervaringen hebt u bij het vervullen van uw taak? Het geeft gewoon veel voldoening! Klaarstaan voor de parochie, samenwerken met anderen en de sociale contacten zijn heel
belangrijk.
Zijn er ook vervelende kanten aan het werk? Bij alles wat je doet zijn wel eens minder leuke dingen. Maar echt vervelend? Dan had ik het niet zo lang volgehouden.
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon? Het bezig zijn in de kerk en met de kerk zorgt ook
voor verdieping. Dat ervaren voelt goed. Je voelt steun in sombere tijden en daardoor leer je ’n stuk
aanvaarding, dankbaarheid.
Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak? Niet speciaal iets over mijn taak. Maar
vrijwillig, op welke manier ook, een bijdrage leveren en actief deelnemen aan onze kerkgemeenschap voelt goed en vele handen maken het werk licht. Enne…weer of geen weer…je bent er altijd
welkom.
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H. VORMSEL Basisschool de Maaskei 2017

15 december OLV Hulp der Christenkerk N’dorp
1e H. Communie 2018:
13 mei: St. Martinuskerk Stein
27 mei: OLV Hulp der Christenkerk Nieuwdorp
VOLONTARIO
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.
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.
KERSTMARKT OUD-URMOND
Zondag 10 december van
14.00 t/m 19.00 uur: Grotestraat,
Fanfarezaal en Terpkerk. Voor sfeervolle muziek
zorgen fanfare St. Martinus, zangkoor
Amicala en Dickens Voices. De entree is gratis.
Voor deelname: aanmelden bij onze marktmeester: John Jongen kerstmarkt-urmond@ziggo.nl of
0622667879. Ook voor inwoners van Urmond en
omstreken bestaat natuurlijk de mogelijkheid om
een standplaats te huren. De prijs voor de huur
van een stand is vanaf €17,50.
Het kerstmarktcomité.

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, 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

Geluk maakt je vriendelijk
Beproevingen maken je sterk
Verdriet houdt je menselijk
Mislukkingen houden je nederig
Maar alleen de hoop laat je vooruitgaan....

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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