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ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN
Tijdens deze vieringen gedenken we alle overledenen en noemen met name hen
die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. 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.
ZONDAG 27 OKTOBER:

11.00 uur: St. Martinuskerk: Allerheiligen /Allerzielen
aansluitend gravenzegening
14.30 uur: OLV Hulp der Christenenkerk Allerzielen
aansluitend gravenzegening
VRIJDAG 1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN:

11.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden, Oud Stein

Overledenen 2018-2019 vanaf 1 oktober 2018
Parochies Oud Stein, Kerensheide, Nieuwdorp
NAAM

LEEFTIJD

Bertha Köhlen-Berix
Mia Gorissen
Mia Salden-Bovens
Lies Claassen-Janssen
Zef Devoi
Lia Dassen-Cleuskens
Mia Wenders-Schleijpen
Jaap Veldman
Frans Janissen
Jac Wauben
Ida Dassen-Janssen
Mien Bröls-Creuwels
Gert van der Dussen-Wessels
To Bormans-Pepels
Bertha Marchal-Op den Camp
Irma Wijnand-Lenssen

93 jaar
87 jaar
80 jaar
88 jaar
79 jaar
84 jaar
83 jaar
91 jaar
85 jaar
93 jaar
91 jaar
88 jaar
80 jaar
84 jaar
87 jaar
87 jaar

Zef Brouns
Annie Lemmens-Smets
Annie Janssen-Savelkoul
Tonny Dassen-Wenmakers
Gerda Brorens-van Gemert
Sjeng Lamine
Pierre Driessen

87 jaar
86 jaar
88 jaar
66 jaar
78 jaar
85 jaar
92 jaar

Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen
Nieuwdorp
NAAM

Greet Gasiorek-van Mulken
Corrie Thewissen-Janssen
Ed Deschaux
Diny Leclaire-Coumans
John Jetten
Jannek Gasiorek
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LEEFTIJD

89 jaar
81 jaar
93 jaar
75 jaar
61 jaar
96 jaar

MISINTENTIES

MISINTENTIES
ZATERDAG 12 OKTOBER

ZATERDAG 5 OKTOBER

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Zwd. Jannek Gasiorek tevens voor Greet
Gasiorek-Vanmulken.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Chris en Guilaumine Delbressine-Smeets en
zoon Harie; Jrd. Giel Vossen en overleden fam.;
Jrd. Harie Vaassen en Marieke Vaassen-Ruyl;
Jrd. Maan Stijnen en Lies Stijnen-Goossens;
Jrd. Pie Claassen en Tina Claassen-Florax;
Gerrit Roelofs; Pie en Lies Pepels-Schmeitz;
Frans Peters.

ZONDAG 13 OKTOBER

28ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Chris Goossens.
11.00 uur: H. Martinuskerk m.m.v. Steinder Mannenkoor
Zwd. Sjeng Lamine;
Jrd. overleden ouders Piet Köhlen en Bertha
Köhlen-Berix;
Jrd. Toos Beaujean-Geenen (st);
Sjeng Claassen en Truus Wouters;
Jenny Smackers-Breuls; Willem en Marieke
Jetten-Ackermans en Frans en Mientje
Lohmeijer-Hennen; Annie Lemmens-Smets.

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid
ZONDAG 6 OKTOBER

27ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Annie Meuleberg-Goossens.
11.00 uur: H. Martinuskerk - Kinderkoor
Jrd. Tiny Ruyl-Janssen en overl. familieleden;
Jrd. Martin Deriks; Martinus Hermanus Wouters
en Margaretha Wouters (St); Jrd Martin Deriks;
Piet Schmitz en overleden familieleden;
Kinderen en kleinkinderen;
Tjeu Goossen vanwege verjaardag.
11.45 uur: Huisdierenzegening tijdens een bijzondere gebedsdienst bij de zij-ingang van de
St. Martinuskerk.

MAANDAG 14 OKTOBER
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor vrede in de wereld.
WOENSDAG 16 OKTOBER

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle mantelzorgers.
ZATERDAG 19 OKTOBER

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Sjef Cremers;
Jrd. Stijnen-Aarts en overl. familie;
Jrd. Hein Smeets en Leny Smeets-Deenen en
overleden familieleden;
Ouders Michel Hermans en Tina Pepels vanwege verjaardagen; Fam. Hermans-Pepels.

MAANDAG 7 OKTOBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de jonge gezinnen.
WOENSDAG 9 OKTOBER

H. Maagd Maria, Sterre der Zee
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle zieken in onze parochie.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZONDAG 20 OKTOBER
29ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Bertha Meuleberg-Meijers.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Rinus van Erp.
MAANDAG 21 OKTOBER
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Intenties van alle zieken mede parochianen.
WOENSDAG 23 OKTOBER
H. Johannes van Capestrano
19.00 uur: H. Martinuskerk
Annie Janssen-Savelkoul.
ZATERDAG 26 OKTOBER
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Alle overledenen van de Parochie.
ZONDAG 27 OKTOBER
30ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Theo Hubens.
11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor

Vervolg 27 oktober
14.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp

Allerzielendienst aansluitend grafzegening
MAANDAG 28 OKTOBER
HH. Simon en Judas
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor het Bisdom.
WOENSDAG 30 OKTOBER
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle overledenen in de parochie.
VRIJDAG 1 NOVEMBER
Allerheiligen
11.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjeng Meuleberg.
ZATERDAG 2 NOVEMBER
Allerzielen
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. ouders Aarts-Aarts; Gerrit Roelofs.
15.00 - 15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.
ZONDAG 3 NOVEMBER
31ste zondag door het jaar / H. Hubertus
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Familie Janssen-van Mölken.
11.00 uur: H. Martinuskerk - Kinderkoor
Frans Ostendorf; Mathieu en Peter Wijnen;
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (st); Jac Wauben en tevens Lies
Wauben-Goossen; Mien en Chris Bröls;
Annie Boon-van Stijn vanwege verjaardag;
Bertha Marchal-Op den Camp vanwege verjaardag.

Allerheiligen - Allerzielen
Aansluitend grafzegening

Jrd. Hub Brouns en Anna Worms (st);
Jrd. ouders Gerard Houben en Marie HoubenJanssen en tevens voor Ton Udo en Ria
Houben-Hautvast; Mia Gorissen;
Thieu Gorissen en Trina Gorissen-Goossens;
Lies Claassen-Janssen en Mart Claassen en
overleden familie; Mevr. Wenders-Schleijpen;
Toos Beaujean-Geenen vanwege verjaardag;
Frans Janissen; Overleden ouders Jacobs-Bruls,
Hub en Tonny en Jos.

EENZAAMHEID OP DE 1E ZONDAG VAN DE MAAND. Iedereen zal wel eens een keer het moment

van eenzaamheid voelen. Vooral op zondag kan dat gevoel versterkt worden als niemand bij je op
bezoek komt en de hele dag alleen thuis zit. Daarom willen we in het kader van de diaconie van de
kerk één keer in de maand bijeenkomen om elkaar te ontmoeten, in samenwerking met het Buurtcentrum van Nieuwdorp, op de 1e zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.
In de huiskamer is een ieder welkom. Adres Buurtcentrum, Bergènkenstraat 1, Nieuwdorp-Stein.
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IN MEMORIAM

We gedenken onze dierbare overledenen:
JANNEK GASIOREK, 96

jaar, weduwnaar van Greet Gasiorek-Vanmulken, Kamperstraat
PIERRE DRIESSEN, 92 jaar, echtgenoot van Maria Ida Driessen-Brouns, Heerstraat Centrum
Mogen zij rusten in Gods vrede.

Wij feliciteren...

onze dopelingen en hun ouders:
MEYSA Benabdelouahab dochtertje van Usama Benabdelouahab en Maud Blum
ANNEBELLE Blanksma dochtertje van Jorn Blanksma en Jessie Steps
QUINN IJpelaar zoontje van Henri IJpelaar en Audrey Janssen
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen
GESPREKSAVONDEN 2019 – 2020
Ook in dit winterseizoen houden wij voor onze samenwerkende parochies een zevental gespreksavonden voor volwassenen. Dit jaar staat op het programma: ‘Met zevenmijlslaarzen door de kerkgeschiedenis.’ Naast een inleiding is er iedere avond de mogelijkheid tot een gesprek over het thema
van de avond.
De volgende data zijn vastgelegd voor de gesprekken 2019/2020:
23 oktober; 6 november; 13 november; 4 december; 22 januari; 5 februari en 19 februari.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur.
Plaats van samenkomst: Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat, Stein. Deelname is gratis.
Wel vragen wij u zich aan te melden, wanneer u deel wilt nemen, graag vóór 16 oktober a.s. bij:
Pastoor R.Schwillens,
tel. 4331328 e-mail: pastoorschwillens@gmail.com
of: Pastoor J.P.Janssen, ass.
tel. 4331200 e-mail: janssen.janpieter@gmail.com
of :Parochiekantoor Stein
tel. 4331674 e-mail: h.martinusstein@kpnmail.nl
OKTOBER: WERELDMISSIEMAAND - MISSIEZONDAG
KERKDEURCOLLECTE
Oktober is niet alleen Rozenkransmaand, het is ook de Wereldmissiemaand.
In het weekend van 19 en 20 oktober wordt Missiezondag gehouden
In de wereldmissiemaand wordt steeds de aandacht gevraagd voor de jonge kerken in de
Derde Wereld. We worden weer bewust gemaakt van het gegeven, dat we lid zijn van een wereldkerk. Paus Franciscus maakte onlangs nog een reis naar Afrika, waar hij de jonge kerken van Mozambique, Mauritius en Madagaskar bezocht. Het zijn landen die grote armoede kennen, maar ook
nog de gevolgen moeten verwerken van onderlinge gewapende conflicten. De paus noemde zijn reis
een ‘vredesreis’. Overigens groeit de katholieke kerk het sterkste in Afrika. De aandacht van de Wereldmissiemaand dit jaar wordt gevraagd voor de jonge kerken van Noordoost-India. Via een smalle
strook is het gebied verbonden met het centrale deel van India. In het gebied liggen 7 deelstaten, die
ook wel eens de ‘Seven Sisters’ genoemd worden. Lange tijd was het gebied, met name de Himalaya, verboden voor buitenlanders. Tot het einde van de jaren 70 was dat het geval. Missionarissen
mochten er niet komen. Het christendom is dus begonnen bij leken.
Het aantal christenen per deelstaat varieert sterk. In Nagaland is ongeveer 90% van de bevolking
christelijk, in Assam maar 4 %. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken en talrijke religieuze gemeenschappen zijn er actief. Er is een groot aantal roepingen voor het priesterschap en
kloosterleven. Dat is belangrijk, want daardoor krijgen de gemeenschappen eigen priesters en religieuzen, die vertrouwd zijn met hun cultuur.
Wij zijn zelf gedoopt en hebben de zending het Evangelie uit te dragen en als christen te leven. Met
de jonge kerken van Noordoost-India mogen wij verbonden zijn en ook hen steunen bij hun taak het
Evangelie te verkondigen.
Onze hulp is nodig: Ons gebed en onze bijdrage aan de kerkdeurcollecte. die maken duidelijk dat wij
ons ook verantwoordelijk weten voor de christenen in Noordoost-India.
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DIERENZEGENING 6 OKTOBER TE STEIN

Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi. De heilige
uit de twaalfde eeuw stierf op 3 oktober. Hij werd geboren in Assisi te Italië. In de
omgeving van Assisi hoorde hij Gods stem, om de kerk te restaureren. Hier gaf hij
gevolg aan en ging letterlijk het vervallen kerkje van San Damiano herstellen. Later
begreep hij dat dit figuurlijk bedoeld was en dat het ging over de levende bouwstenen.
Hij ging mensen helpen, die ziek, eenzaam en door de maatschappij buitengesloten werden. Echter
het kwam voor dat de mensen niet wilden luisteren naar zijn preken. Daarom richtte hij zich tot de
dieren, die wel gehoor gaven. Tevens kocht hij dieren vrij, die gevangen zaten. Omdat hij zo’n grote
voorliefde voor de natuur had en in het bijzonder voor de dieren, heeft men 4 oktober uitgeroepen tot
werelddierendag. Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat, cavia of rat, konijn of
welk huisdier u ook hebt) uit, om op zondagochtend 6 oktober rond 11.45 uur samen te komen
bij de zijingang van de St. Martinuskerk te Stein. Hier zal uw huisdier, tijdens een bijzondere
gebedsdienst, gezegend worden.
TERPKERK URMOND MR. HARRY DOBBELSTEINPRIJS 2019
De Stichting Kleine Monumenten Stein heeft een aantal jaren geleden het initiatief
genomen tot de instelling van de Mr. Harry Dobbelsteinprijs. Deze prijs is genoemd
naar de man die voor de amateurkunst in het algemeen en voor de gemeente Stein in
het bijzonder een grote rol heeft gespeeld. .
Voor de geplande vierde editie hebben 23 amateurschilders en 14 beeldhouwers uit
Stein (werkend in hout, steen, brons, staal of keramiek) een recent werk met als thema
‘water’ ingeleverd. Een deskundige jury zal deze werken beoordelen en zal ook de
prijswinnaars in beide categorieën aanwijzen. De officiële opening voor genodigden
zal door wethouder Mw. Gina van Mulken verricht worden op
vrijdag 11 oktober. De ingeleverde werken zijn op zaterdag 12 en zondag 13 oktober te
bezichtigen in de Terpkerk van Urmond, Grotestraat 26. Op beide dagen zijn de openingstijden van 13.00 uur tot 17.00 uur. Een bezoek aan deze expositie van Steinder
amateur-kunstenaars is zonder meer de moeite waard. Graag tot ziens.
BOEK: HET LEVEN VAN MARIA Rainer Maria Rilke: Das Marien-Leben. Vertaling en
nawoord: Piet Thomas Onlangs verscheen bij de uitgeverij P in Leuven een nieuwe vertaling van
de gedichten van Rainer Maria Rilke, die de titel meekregen: Das Marien-Leben.
Bij de uitgave is een CD gevoegd waarop de gedichten worden voorgedragen Stan Milbau en orgelmuziek te beluisteren valt. Het boekje en de CD vormen een uitnodiging om in een fijne sfeer

het leven van Maria te overwegen. Een prima cadeau-idee voor de komende feestdagen. ISBN: 978 – 94 – 92339 – 59 – 1. Prijs: 17,50 euro.
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HET KERKELIJK JAAR… OKTOBER: ROZENKRANSMAAND
Van oudsher kennen we de maand oktober als Rozenkransmaand. Er wordt in
deze maand heel bijzonder de aandacht gevraagd voor het Rozenkransgebed. Op 7 oktober wordt het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans. Dit feest staat op de kerkelijke kalender sinds 1571. Paus Pius V
stelde het feest in als herinnering aan de zeeslag bij Lepanto, waar de Ottomanen
(Turks) werden verslagen door de Heilige Liga. Dit islamitische Ottomaanse rijk
vormde een bedreiging voor het katholieke geloof.
De Heilige Liga was een verbond van Venetianen, Spanjaarden en de Paus.
De Paus was in die dagen ook een wereldlijk heerser. De overwinning werd toegeschreven aan het
rozenkransgebed dat tijdens de zeeslag op het St. Pietersplein in Rome heel de dag gebeden werd.
De oorsprong van het Rozenkransgebed ligt waarschijnlijk in de Middeleeuwen, als aanvulling en
vervanging op het Getijdengebed dat in de kloosters werd gebeden. In dit getijdengebed worden op
verschillende momenten van de dag psalmen gebeden. Voor de ongeschoolde kloosterlingen was dit
niet te volgen, omdat ze niet konden lezen en schrijven. Daarom was het bidden van het ‘Wees
Gegroet’ een goed alternatief. Zoals het psalmgebed (brevier) opgebouwd is rond de 150 psalmen,
zo kent een volledige Rozenkrans 150 weesgegroetjes. De bedoeling is niet om dit gebed op de automatische piloot te bidden. Aan het begin van ieder tientje van de Rozenkrans wordt een van de gebeurtenissen uit het leven van Jezus aangegeven om er over na te denken bij het bidden van die
weesgegroetjes. Deze gebeurtenissen uit het leven van Jezus kennen we als de ‘Geheimen van de
Rozenkrans’. We onderscheiden vier groepen geheimen: De blijde geheimen, de droevige geheimen,
de glorievolle geheimen en sinds 2002 ook de geheimen van het Licht. Deze laatste groep geheimen
heeft paus Johannes Paulus II toegevoegd. Bij elkaar vormen deze geheimen een soort samenvatting
van het evangelie.
Boven de ingang van de Rozenkransbasiliek in Lourdes is op een beeldhouwwerk de legende te zien,
die ons verteld, dat de maagd Maria zelf de rozenkrans reikt aan de heilige Dominicus.
Deze Dominicus leefde van 1170 – 1221. Hij werd stichter van de orde der Predikheren, de Dominicanen. Zij hebben zich sterk gemaakt voor de verspreiding van het rozenkransgebed.
Rond de Rozenkransbasiliek vindt men 15 kapellen, waar in mozaïek de geheimen van de Rozenkrans zijn afgebeeld. Toen de vierde reeks geheimen, -de geheimen van het Licht- werd toegevoegd,
werden deze in mozaïek aan de voorkant van de Basiliek uitgevoerd. De uitbeelding van deze geheimen zijn in eigentijdse stijl.
In onze samenwerkende parochies wordt iedere vrijdagavond om 18.10 uur - voor de avondmis van 18.30 uur - samen de rozenkrans gebeden in de kerk van Berg aan de Maas.
J.P.Janssen, ass.

BUURTCENTRUM NIEUWDORP
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DIERENDAG 4 oktober staat wereldwijd op de
agenda als een moment waarop extra aandacht
wordt besteed aan de dieren.

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:

5 en 6 oktober
Oktoberfest
Café Brasserie Merode

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 BA Stein
Telefoon: 046 - 4331200
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73
Voor het spreekuur kunt u terecht bij de
Martinusparochie Oud-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 09.30-12.00 uur
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41

Allerheiligen Allerzielen
De vele lichtjes op het kerkhof
doen ons deze dag verstillen
staan wij aan het graf
van degene die ons lief was
en leggen bloemen op de steen
waarin hun namen zijn gegrift
immers dood is niet het einde
is slechts een eindeloze reis
want achter de horizon
van het vergane leven
ontmoeten wij het mirakel wat nog
voor onze geest verborgen ligt
vandaag Allerheiligen
morgen Allerzielen
gedenken wij allen die ons zijn voorgegaan
naar het hemels paradijs
- Anneke Bakker -

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

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

SPORTEN VOOR VROUWEN (50+)
Ook voor beginners
op vrolijke muziek bij
MFC DE GROUS Stein
2 gratis proeflessen
Maandag 19 uur, dinsdag 9.00 en 10.15 uur
sportmetmiep@home.nl / 046-4750458

Uw advertentie hier?
Bel 046 - 433 1674
(tijdens kantooruren)
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Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18

Reserveren: 046-4336618/www.kompreuve.nl/Kerensheide
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