Jaargang 10 nr. 153
Van 9 december 2017 t/m
5 januari 2018
Kopij voor Kerkblad nr. 154 van
6 januari t/m 4 februari 2018
inleveren
vóór 27 december 2017

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

HET HEILIG VORMSEL: op vrijdag 15 december 19.00 uur zal vicaris
Franssen in de O.L.V. Hulp der Christenenkerk het H. Vormsel toedienen aan de
volgende kinderen van de parochie Nieuwdorp:

Nina Derckx

Max van Erp

Bente Schobben

Mexx Witte

Yinthe Hellebrand

H. MISSEN RONDOM KERSTMIS
Zondag 24 december

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
11.00 uur: H. Martinuskerk
18.00 uur: H. Martinuskerk– mmv Kinderkoor
19.30 uur OLV Hulp der Christenen Nachtmis mmv Gem. koor N’dorp
21.00 uur: H. Martinuskerk - mmv Caeciliakoor

1e Kerstdag maandag 25 december

2e Kerstdag dinsdag 26 december

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
11.00 uur: H. Martinuskerk
M.m.v. Société St. Martin Fanfare de Stein

10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenen
m.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp

OPENSTELLING KERKEN MET KERSTMIS

25 december, 1e Kerstdag, kunnen de kerststallen bezocht worden in de
O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp van 13.30 tot 16.00 uur
St. Martinuskerk Oud Stein van 12.00 tot 17.00 uur
26 december, 2e Kerstdag in de St. Martinuskerk van 12.00-16.00 uur.
VIER WEKEN BOUW-ACTIVITEITEN: VIER WEKEN VAN VOORBEREIDING OP KERSTMIS.

Het is zo langzamerhand traditie geworden, dat in de St. Martinuskerk van Oud-Stein, de weken
voor Kerstmis, - de Advent -, bijzondere aandacht krijgen. Vanaf de eerste zondag van de Advent
staat de kerststal al opgesteld. Kijkend naar de verschillende taferelen willen we meer zicht krijgen
op de betekenis van de Advent in ons leven als christen. Iedere week wordt een thema uitgelicht.
Waakzaam. ( Eerste week) Ieder van ons wil dat het een fijn Kerstfeest wordt. We willen genieten
van de gezelligheid en de warmte met elkaar. De geboorte van het Kerstkind moet een feestelijk gebeuren worden. Per slot van rekening vieren we met Zijn geboorte dat de liefde van God voor ons,
mensen, zichtbaar wordt. Om Hem welkom te heten moeten we ons voorbereiden. We moeten
waakzaam zijn. Onze ogen en oren goed de kost geven bij onze omgang met elkaar. Jezus wordt
geboren in de relatie tussen mensen. Daarom hebben we elkaar ook nodig. Maar dat-nodig-hebben
is soms ook een probleem. Er staan hekjes van individualisme, muurtjes om het eigen ikke. Soms
zijn we eenlingen geworden. Je kunt dat rechts in het tafereel van de Kerststal zien in de St.
Martinuskerk. Ook in de andere versiering is het thema terug te vinden. Op de pilaren in de kerk zijn
drie menselijke figuren afgebeeld. Ze kijken allemaal een andere richting uit. Niemand naar elkaar.
Herkenbaar ? Waakzaamheid vraagt oog-voor-elkaar te hebben.
Vervolg: zie blz. 4
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZATERDAG 9 DECEMBER:

ZONDAG 17 DECEMBER:

19.15 uur: O.L.V Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Voor alle parochianen.

IIIe Zondag Advent - B
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Bertha Meuleberg-Meijers.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Zwd. Frans Peters; Jrd. Beatrix van MulkenJanssen en Wim van Mulken vw verjaardag;
Tjeu Hamers vw verjaardag (st);
Annie Wolters-Lambrichts.
ZONDAG 17 DECEMBER:
14.30-16.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenen
Kerstconcert m.m.v. ‘The Strings’

ZONDAG 10 DECEMBER:
IIe Zondag Advent - B

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Ouders Berger-Roelofsen.
11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor
Zwd. Marie Houben-Janssen;
1e Jrd. Sjeng Vranken;
Jrd. Nelia Muris-Martens en tv Sjeng Muris;
Jrd. Willem Janssen en overl. fam. (st);
Jrd. Jan Driessen en dochter Brigitte;
Fien Meijers-Berghs vw verj. en echtgenoot Lei
Meijers; Sjir Wijnand en zoon Raymond
vw.verjaardag.

MAANDAG 18 DECEMBER:
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor hen die zieken verzorgen.

MAANDAG 11 DECEMBER:

WOENSDAG 20 DECEMBER:
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor hen die eenzaam zijn.

WOENSDAG 13 DECEMBER:

ZATERDAG 23 DECEMBER:
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor vrede in de wereld.
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle zieken.
VRIJDAG 15 DECEMBER:
19.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Heilig Vormsel - Kinderkoor
ZATERDAG 16 DECEMBER:
19.15 uur: O.L.V.Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Jeanne Martens-Lotz, overl. fam. GilissenSommer en Simons-Heijmans; Jrd. Jan
Salden en Sophia Muris en overl. aangetrouwde
kinderen (st);

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Mia Heijnen-Lamine, Pie Heijnen en zoontje Harrie;
Maan Stijnen en tv Jrd. Lies Stijnen Goossens.
ZONDAG 24 DECEMBER:
IVe Zondag Advent - B
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Harry Pepels.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES
Vervolg: St. Martinuskerk 11.00 uur
Angelica Martinez; Felix Lenssen en voor
Chrit Salden en overl. ouders; Frans Peters;
Jan Daemen en overl. ouders Daemen-Coumans.

VERVOLG ZONDAG 24 DECEMBER:

11.00 uur: H. Martinuskerk
Overl. ouders Salden-Worms; overl. leden van
het St. Caeciliakoor; Angelica Martinez;
Sjir Wijnand en zoon Raymond.
18.00 uur: H. Martinuskerk - Gezinsmis
m.m.v. Kinderkoor
21.00 uur: H. Martinuskerk - St. Caeciliakoor
1e Jrd. Mia Salden en dochter Chantal;
Frans Ostendorf; Frans Feron en ouders FeronJanssen en ouders Smeets-van Kan, tevens voor
ouders Henssen-Vraets;
Jan Vrijman en overleden familieleden.
19.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd Koor Nieuwdorp
Maria Salden-Custers; Klêus en Greet SaldenCoumans en overl. fam.; Sjaak van Mulken;
Hub en Elly Lambrichts-van Mulken.

DINSDAG 26 DECEMBER:

10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Familie Claessens-Rooyen.
11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Vrede op aarde voor iedereen.
WOENSDAG 27 DECEMBER:

19.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Mathias Janssen, Anna Vaessen en overleden kinderen (st).
ZATERDAG 30 DECEMBER:

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Toos Schepers-Kleinjans;
Jrd. Finie Franssen-Hamers; Sjaak van Mulken.

MAANDAG 25 DECEMBER:

ZONDAG 31 DECEMBER - Oudjaarsdag

Hoogfeest van Kerstmis
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Annie Meuleberg-Goossens.
11.00 uur: H. Martinuskerk
m.m.v. Société St. Martin Fanfare de
Stein
1e Jrd. Pie Goossens, t.v. Fien GoossensSanders; Jrd. Gerrit Smeets en Anna SmeetsMeijers; Jrd. Broer en Lens Lamine en jrd. Tiny
op den Camp-Smeets en t.v. overl. ouders op
den Camp-Meyers;
Jan Meijers; Toos Beaujean-Geenen;
Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers (st);
Tiny Ruyl-Janssen en overleden familieleden.

10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Agnes Tholen.
11.00 uur: H. Martinuskerk
1e Jrd. Piet Visschers; uit dankbaarheid;
Thei Eummelen v.w.verj. en Sophia Wijnen.
MAANDAG 1 JANUARI - Nieuwjaarsdag

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor vrede in de wereld.
WOENSDAG 3 JANUARI:

10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Annie Meuleberg-Goossens.
19.00 uur: H. Martinuskerk
Ger Martens en overleden familie.
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IN MEMORIAM

We gedenken onze dierbare overledenen:
FRANS PETERS, 76 jaar, echtgenoot van Mia Driessen, Krompbunderstraat
MARIA OP DEN CAMP, 87 jaar, weduwe van Sef Kostjens, Elsloo
ANNIE HOUBEN, 91 jaar, weduwe van Sjaak Aspers, Heerstraat C.
LENY JANSSEN, 86 jaar, weduwe van Lei Heffels, Smeetstraat

Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen.
AFSCHEIDSVIERING BISSCHOP FRANS WIERTZ. Op 2 december heeft onze bisschop, Mgr.

Frans Wiertz, zijn 75e verjaardag gevierd. Hij heeft dan zijn bisschoppelijke taken neergelegd. Op
zaterdag 9 december neemt hij officieel afscheid. Om 10.30 uur is er een afscheidsviering in de St.
Christoffelkathedraal in Roermond, deze is vrij toegankelijk.
Aansluitend is er een receptie in TheaterHotel De Oranjerie. Hiervoor dient men zich aan te melden.
HET FRIEDENSLICHT KOMT NAAR STEIN: “ Een lichtje gaat de hele wereld over”

Op 23 december reizen de scouts van Stein naar Merode in Langerwehe Duitsland, nabij
Aken, waar zij het Friedenslicht ophalen en naar Stein zullen brengen. Dit licht wordt elk
jaar in Bethlehem ontstoken en door scouts over de hele wereld verdeeld. Na verspreiding
wordt het licht door scouts van Merode opgehaald en te voet naar Merode in Langerwehe gebracht.
Scouting Stein neemt rond 17.00 uur het Friedenslicht in Merode in de Schlosskapelle over.
Rond half 8 is de groep bij de kerk van Nieuwdorp, tijdens de H. Mis. Pastoor Schwillens onderbreekt de dienst hiervoor en de speciale Vredeskaars wordt met het Friedenslicht ontstoken. Na
de ontsteking zal er aandacht besteed worden aan de historie en de betekenis van het Friedenslicht
d.m.v. een verhaal en enkele gedichten. De scouts van Urmond zijn ook aanwezig en steken hun
lamp aan en brengen het Friedenslicht naar Urmond en Berg a.d. Maas. Verder wordt het Vredeslicht naar de kapel van Maria in de Nood en naar de kerk in Oud-Stein gebracht. Na afloop van de
eucharistieviering kunnen de aanwezigen hun eigen meegebrachte kaars of lichtje aansteken aan de
brandende Friedenslichtkaars. Verder willen we erop wijzen, dat op beide Kerstdagen de kerkgebouwen open zijn en dan is er ook nog de mogelijkheid om het vlammetje door te geven. We spreken de
wens uit, dat veel inwoners van de gemeente hiervan gebruik mogen maken.
Het Kerkbestuur bedankt de Fa. Janssen uit de Maasband!

De fa. Janssen heeft een prachtige eiken console gemaakt en deze geschonken aan de St. Martinuskerk. Hierop
is onlangs het grote Sint Jozefbeeld uit de kerk van Kerensheide geplaatst. Nogmaals hartelijk dank! Voor

foto zie www.rkkerkenstein.nl
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Vervolg van pagina 1
VIER WEKEN BOUW-ACTIVITEITEN: VIER WEKEN VAN VOORBEREIDING OP KERSTMIS.

Bekering. De weg effenen… (Tweede week) Om je doel te bereiken wil je vaak de rechtste en kortste weg kiezen. Maar dan houd je er geen rekening mee, dat er soms obstakels op die weg te vinden
zijn. Johannes de Doper roept op de weg naar het Kerstkind begaanbaar te maken. Hindernissen tussen mensen op te ruimen. Bruggen te bouwen om de afstand tussen mensen te verkleinen.
Muren slopen. Steen voor steen. Naar elkaar toe bewegen. In het midden van het kersttafereel in de
St. Martinuskerk zien we een weg. Niet alleen een rechte weg, maar ook kronkelpaden. Onze weg
naar de kribbe is niet kaarsrecht. Er moeten kuilen gedicht worden. Oneffenheden wegwerken.
Op de pilaren hebben de menselijke figuren zich gedraaid. Naar elkaar toe. De handen naar elkaar
uitgestrekt. Proberen de kring te sluiten. De beweging naar elkaar is er, maar nog niet voltooid.
Er blijft werk aan de winkel!
Licht brengen. (Derde week) Johannes de Doper is een van de centrale personen in de voorbereiding op Kerstmis. Hij kondigt het Licht aan, dat in de wereld komt met de geboorte van
Jezus. Dat Licht moet welkom zijn. Het Licht van Gods liefde moet kunnen schijnen, ons
verlichten en verwarmen. We willen onze handen naar elkaar uitstrekken om elkaar echt te
ontmoeten. Zo kan het Licht dicht bij ons dagelijks leven komen. Dicht bij onze omgang met elkaar.
Het Licht brengt vrede onder de mensen. Ieder jaar wordt in Bethlehem het ‘Friedenslicht’ ontstoken
en verspreid wereldwijd. Dit jaar komt dat ‘Friedenslicht’ ook in onze samenwerkende parochies: In
Oud-Stein, Nieuwdorp, Urmond en Berg aan de Maas. Het licht komt naar hier vanuit de woonplaats
van de familie de Merode, waarmee Stein historische banden heeft. Scouting helpt mee het licht te
verspreiden. Het ‘Friedenslicht’ wordt zichtbaar in de kerk. Op de pilaren in de kerk branden de lantaarns. Het licht wil laten zien dat er ruimte is gemaakt, waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Het licht brengt vrede. Wil ik het licht laten stralen? Ook in mijn omgeving ?
Maria. (Vierde week) Maria is een van de belangrijkste personen in de Advent. Zij heeft de bereidheid moeder van Jezus te willen worden. Moeder van Gods Zoon. Een bereidheid die geen vrijbrief
is voor een onbezorgd leven. Naast de vreugde heeft ze de diepe droefheid gekend van alles wat in
Jezus’ leven gebeurde. Met alle liefde en geloof heeft ze Hem gevolgd op Zijn levensweg. Wat in het
leven van Maria gebeurde gaat aan geen enkel mensenleven voorbij. We kennen vreugde én verdriet;
geluk én tegenslag. Het overkomt ons allemaal. Maar hoe gaan we er mee om? Willen we het leven
in vertrouwen aanvaarden? Durven we geloven dat we uiteindelijk in Gods hand geborgen zijn? Als
het moeilijk wordt kan Maria een voorbeeld zijn. Een steun. Een toeverlaat. Een stralende Sterre!
Op de pilaren in de kerk zijn bloemen aangebracht. Maria wordt vaker bezongen met namen van
bloemen: Lelie, roos, violette zoet, bloemke blauw in het koren… Bloemen, die vreugde laten zien.
Bloemen, die de rijkdom van de schepping tonen. Bloemen, die de feestvreugde vergroten omwille
van het Kerstkind. Laten we die vreugde delen met elkaar!
J.P. Janssen, ass.
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ZEVEN SACRAMENTEN.
Het Sacrament van de Zieken (8.)
Normaal gesproken is het Sacrament van de Zieken het laatste van de Sacramenten, dat
een katholieke gelovige ontvangt. Het Sacrament wordt toegediend aan de zieke, die zich
bezorgd maakt over de toekomst van zijn leven. Vaker wacht men om dit Sacrament te
vragen, wanneer de zieke in zijn aller-aller-laatste levensmoment is gekomen. Nog net op tijd voor
de dood intreedt. Het is jammer dat het zo gebeurt, omdat de kracht van ieder Sacrament juist gelegen is in het bewust ontvangen, bij volle bewustzijn. Daarbij komt het voor dat door lang te wachten, er ineens een haast-situatie ontstaat, die natuurlijk het rustig-met-elkaar-samen-zijn, verstoort. Mijn ervaring is, dat juist door het tijdig en in het bijzijn van alle dierbaren de Ziekenzalving
ontvangen, voelbaar goed doet. Er ontstaat dan ook ruimte om naar het afscheid toe te leven. Een
Sacrament mag en kan dan een teken van heil zijn. De fundering van de Ziekenzalving vindt men in
de Bijbel in de Jacobusbrief. Daar roept de apostel op: ‘Is er iemand onder u ziek, laat hij de priesters van de Gemeente roepen. Zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in
de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als
hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.’ (Jac.5,14-15).
Bij de toediening van de Ziekenzalving legt de priester de handen op het hoofd van de zieke. Deze
handoplegging verwijst ons naar Jezus, die de zieken de handen oplegde, als teken van bescherming.
En net zoals wij in ons leven vaker iemand de hand boven het hoofd houden, zo willen we nu vragen
dat God de zieke Zijn bescherming niet zal onthouden. Daarna volgt een gebed waarin we uitdrukkelijk om die bescherming vragen. Naast de handoplegging en het gebed is de zalving met Heilige
Olie een belangrijk moment. In het dagelijkse leven heeft olie een veelzijdige functie. We gebruiken
olie in ons voedsel. Olie zorgt ervoor dat machines soepel lopen. Olie beschermt ons tegen te felle
zonnestralen. Olie maakt de spieren van de sporter soepel. Het gebruik van de Heilige Olie bij de
Ziekenzalving wil symboliseren dat Gods Geest in ons doordringt en ons zal beschermen.
De priester zalft het voorhoofd en de handen, ons denken en ons doen. Daarbij bidt hij: ‘Moge onze
Heer Jezus Christus u van kwaad bevrijden, u heil brengen en verlichting geen.’ Naast de Ziekenzalving kan de zieke het Sacrament van verzoening en vergeving (biecht) en de Heilige Hostie ontvangen. De Eucharistie als Viaticum, als voedsel op weg naar het eeuwige leven.
DE VOEDSELBANK STEIN. Het parochiecluster Stein zamelt alle langdurig houdbare producten als voedsel in voor ‘De Voedselbank’ Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin. De kerstdagen zijn een tijd van bezinning,
familie, samen zijn en DELEN!! 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. Alvast bedankt!
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Het Parochiekantoor aan De Halstraat is
gesloten van 27 december tot 2 januari 2018

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:

DOP OUD STEIN - Samen koken, Samen eten
De werkgroep Leefbaarheid en Openbare ruimte van
DOP Oud Stein gaat starten met het project de Eetkring, een kook-activiteit, waarbij de ontmoeting centraal staat. Het Plan: In groepjes van vier tot zes
buurtgenoten samen de maaltijd bereiden en gezellig
samen tafelen. De frequentie van de kookavonden
wordt bepaald door de groep alsook de samenstelling
van de groep. De kosten worden gedeeld. Uitgangspunt € 5 euro voor eten en drinken. Iedereen mag
meedoen, mits je uit Oud Stein komt. Jong, oud,
man, vrouw, samengaand of alleenstaand. Iedereen is
welkom. Geen sjiek gedoe, gewoon kennismaken,
leuke gesprekjes voeren met mensen uit de buurt en
gezellig tafelen. En kun je niet koken, dan doe je de
afwas. Heb je interesse of ken je iemand die hier-

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

aan mee zou willen doen, bel dan met
Ans Rooijackers: Tel.nr. 046-4337942 of meld je
via de mail: dopoudstein@gmail.com

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

Maandag 11 december 17.30 uur: Kerstconcert
STEINDER MANNENKOOR in de Brasserie
Merode Nieuwdorp. Entree € 8.50.
Zondag 17 december: Kerstconcert The Strings
14.30 uur: in de kerk van O.L.V. Hulp der
Christenen Nieuwdorp: een internationaal kersten sfeerliederen programma georganiseerd door
‘The Strings’. Entree: vrije gave.

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

18.30 uur Kerstconcert Kerk Urmond m.m.v.
Fanfare en Kerkkoor.

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

Voor iedereen
Een Zalig Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

Math Penris
Nederhof 27
6171 HA te Stein
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Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18
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