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HET KERKELIJK JAAR (19)…
ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN
Rond 1 en 2 november staan we ieder jaar stil bij onze
dierbaren, die overleden zijn.
* Allerheiligen is de gedachtenis van alle mensen, die
geleefd hebben naar het voorbeeld van Jezus Christus,
maar geen aparte verjaardag op de Heiligenkalender van de Kerk hebben.
Op 1 november, - Allerheiligen- klinkt als eerste lezing een tekst uit het boek
van de Openbaring van St. Jan, die ik altijd imponerend vind.
Er staat beschreven dat een menigte, die niemand tellen kan, voor de Heer bij elkaar wordt
gebracht. Zij dragen het zegel van de Levende God op hun voorhoofd. Een mooie weergave
van het feit, dat zij getekend zijn. Zoals we een kruisje op het voorhoofd maken van elkaar,
van onze kinderen en kleinkinderen. We tekenen hen dan met diep in ons hart de wens, dat
het hen goed mag gaan. Dat ze gezegend mogen zijn.
Zo zijn vele mensen getekend met het teken van de Levende God, het teken dat het hen ná
hun aardse leven inderdaad goed gaat. De schrijver doet een poging in de tekst om het aantal
getekenden te tellen. 144.000. 12 x 12.000 uit alle stammen van Israël. Hij gebruikt daar de
Bijbelse symboliek bij: 12 is het getal dat de mensheid weergeeft. 12 x 12 is de versterking
hiervan. 1000 is het getal van de eeuwigheid. 144.000 getekenden wil dus zeggen: alle mensen, die verbonden zijn met God.
De gebroeders van Eyck hebben dit tafereel weergegeven op het veelluik: ‘De aanbidding
van het Lam Gods’. Het schilderij hangt in de St. Baafskathedraal van Gent. Een grote restauratie van het werk vindt nu plaats. Naast de grote menigte van mensen, die imponeert op
het schilderij en de verschillende groepen heiligen, staat het Lam centraal. Het is het beeld
van Jezus, die zich als een lam naar de slachtbank liet leiden en voor onze zonden werd geofferd.
Bij de restauratie werd duidelijk dat er aan de uitdrukking van het hoofd van het Lam was
‘gesleuteld’ in de loop van de tijd. Nu wordt het oorspronkelijke van de afbeelding teruggebracht: Het Lam kijkt degene, die het schilderij bekijkt, recht aan: Het Lam kijkt ons recht
aan en nodigt ons uit te leven, zoals die 144.000 getekenden: gelovend in God en dienstbaar
zoals Jezus.
* Allerzielen vraagt van ons stil te staan bij onze dierbaren, die niet meer bij ons zijn
op onze aarde. Zij zijn ons voorgegaan, ook in geloof. We mogen hun leven gedenken en
ons ervan bewust worden wat zij allemaal voor ons hebben gedaan. We denken aan wat ze
voor ons hebben betekend. Dat is zeker een gebedje, een bloemetje, een lichtje, een bezoek
aan hun graf waard.
J.P.Janssen, pr. ass.
De overledenen van onze parochies zijn vermeld in Kerkblad nr. 175 en op de website: www.rkkerkenstein.nl
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

VRIJDAG 1 NOVEMBER

WOENSDAG 6 NOVEMBER
Alle heilige Verkondigers van het geloof in onze
streken
19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden broers en zusters familie Dirkx;
Mevr. Wenders-Schleijpen.

Allerheiligen

11.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjaak Janssen.
ZATERDAG 2 NOVEMBER

Allerzielen

ZATERDAG 9 NOVEMBER
Kerkwijding St. Jan van Lateranen
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. Nee Smeets-en Anna Ubachs en overleden
familieleden; Ouders Dassen-Strijkers;
Uit dankbaarheid 50 jarig huwelijk.

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. ouders Aarts-Aarts;
Gerrits Roelofs.

ZONDAG 10 NOVEMBER
32ste zondag door het jaar / H. Leo de Grote
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Sjeng Meuleberg.

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

11.00 uur: H. Martinuskerk - Kinderkoor
Jrd.Chris Driessen en Marieke DriessenTomassen (st);
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.

m.m.v. Fanfare Stein

Jrd. Anna Goossen en tevens voor Lei Wijnen;
Jrd. Frans Peters; Jrd. Ger Roesink;
Ouders Frans en Marieke op den CampCleuskens, zoon Leon en dochter Annie;
Pie Janssen en Maria Lemmens;
Pie en Fiena Janssen-Wouters (st) ;
Sjeng Claassen en Truus Wouters (st);
Lies en Sjeng Smeets-Houben en overleden
familieleden; Overleden ouders;
Annie Lemmens-Smets.
MAANDAG 11 NOVEMBER
St. Martinus
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor het Bisdom.

MAANDAG 4 NOVEMBER
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de intenties van alle zieke mede
parochianen.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

WOENSDAG 13 NOVEMBER

Vervolg ZONDAG 24 NOVEMBER

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle overledenen in onze parochie.

11.00 uur: H. Martinuskerk
Zwd. Alice Salden-Timmermans
Jrd. Jack Schroen; Jrd. Dré Hurkens (st);
Jrd. Harie Driessen en Maria Petronella
Driessen-Driessen (st);
Hermanus Martens en Catharina Hermans.
Cor Janssen en overl. ouders Janssen-Vaessen.

ZATERDAG 16 NOVEMBER

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Joost Marell;
Jrd. Els Hendriks-Janssen;
Sjeng en Maria Salden-Custers en Klêus en
Greet Salden en overleden familieleden.

MAANDAG 25 NOVEMBER

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

ZONDAG 17 NOVEMBER

33ste zondag door het jaar / H. Elisabeth van
Hongarije
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Uit dankbaarheid voor verkregen gunst.

WOENSDAG 27 NOVEMBER

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor de zieken in onze parochie.
ZATERDAG 30 NOVEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de minder bedeelden in onze parochie.

H. Andreas
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
1e Jrd. Mevrouw Salden-Bovens;
Jrd. Tjeu Claessens;
Jrd. Sjef Lemmens en overleden familie.

WOENSDAG 20 NOVEMBER

ZONDAG 1 DECEMBER

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor
Jrd. Jan Vrijman;
Harie Smeets vanwege verjaardag en tevens
voor Philomena van Kan;
Mariet Heijnen-Marchal.
MAANDAG 18 NOVEMBER

1ste zondag van de Advent
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Huub Janssen.
11.00 uur: H. Martinuskerk H. Vormsel
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (st); Overledenen familie SmackersHorsels (st); Lei Driessen vanwege verjaardag
(Valderstraat); Annie Janssen-Savelkoul;
Tina Salden-Stevens, Harie Salden en zonen en
nichtje Hetty.

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle mantelzorgers.
ZATERDAG 23 NOVEMBER

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk m.m.v. The Strings
Jrd. Jacques op den Camp;
Piet Salden v.w. verjaardag en fam. SaldenRongen.
ZONDAG 24 NOVEMBER

Christus, Koning van het heelal
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Zeswekendienst Sjaak Janssen.

Datum H. VORMSEL
Nieuwe datum:
Zondag 1 december vindt in de
St. Martinuskerk het H. Vormsel
plaats tijdens de H. Mis na de hernieuwing van
het doopsel en de geloofsbelijdenis.
Rector Hendriks is de vormheer.

Attentie: Kopij voor Kerkblad nr. 177 van
30 november 2019 tot en met 12 januari 2020
inleveren vóór 25 november 2019 (6 weken)
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IN MEMORIAM We gedenken onze dierbare overledene:
ALICE SALDEN-TIMMERMANS,

82 jaar, weduwe van Jan Salden, Aelserhof

Moge zij ruste in Gods vrede. Amen.

Wij feliciteren onze dopeling en zijn ouders:
Rose, zoontje van Stefan Rose en Anne Gilissen
Opdat hij moge leven als een gelukkige christen.

MIKAI

KERSTMARKT OUD-URMOND 8 december 2019 van 14.00 uur tot 19.00 uur
Het kerstmarkt comité is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de nostalgische kerstmarkt
in Oud-Urmond. De kerstmarkt wordt gehouden op zondag 8 december 2019 van 14.00 uur tot
19.00 uur.
Het comité zet samen met veel vrijwilligers er ook dit jaar weer de schouders onder om een sfeervolle kerstmarkt aan te bieden in de Grotestraat, de Fanfarezaal en de Terpkerk. Voor de kerstmarkt
kunnen standhouders zich via mail of telefonisch aanmelden bij marktmeester:
John Jongen; kerstmarkt-urmond@ziggo.nl of 06-22667879.
Nadrukkelijk attendeert het kerstmarkt comité ook de inwoners van Urmond en omstreken op de
mogelijkheid om zelf een standplaats te reserveren.
Met vriendelijke groet, het kerstmarkt comité.
OPTREDEN KINDERKOOR in de H. MIS op 30 NOVEMBER 2019 in de kerk van BERG a/d MAAS

Het kinderkoor van de voormalige St. Jozef Kerk in de Parochie te Kerensheide Stein is opgericht
door pastoor Vogelers begin jaren 80. Marian Hulst heeft, als oud leerkracht van de basisschool van
Kerensheide al ruim 35 jaar de leiding.
Het koor bestaat momenteel uit een 20 tal kinderen, in de leeftijd van 8 tot 16 jaar, die hoofdzakelijk
de eucharistievieringen opluisteren in de parochies van Stein en Nieuwdorp.
Regelmatig, vooral rond de Pasen en Kerstmis, treden ze ook op in bejaardenhuizen en verzorgingshuizen. Er wordt wekelijks gerepeteerd in de basisschool van Kerensheide en de repetities worden
heel goed bezocht. Hun repertoire bestaat niet alleen uit kerkelijke liedjes maar ook vlotte moderne
liedjes. De begeleiding is in handen van Kristin Bosman-Mulkens.
D-E PUNTEN SPAREN VOOR DE VOEDSELBANK !
Het is al weer enkele jaren geleden dat wij in onze samenwerkende parochies de
bekende Douwe Egbertspunten inzamelden voor de Voedselbank. Inmiddels heeft
u misschien weer een voorraadje bij elkaar gespaard, die u af wil staan aan de
Voedselbank. De Voedselbank krijgt voor iedere 1000 punten een pak koffie van
500 gram. Daarmee kunnen ze voor de Kerstdagen de pakketten voorzien van een extra pak koffie.
Een prima doel dus! We voeren deze actie vanaf 1 november tot en met 23 december 2019. Wilt
u mee doen en uw punten beschikbaar stellen, dan kunt u deze op de volgende adressen in de
brievenbus stoppen: - Heisteeg 66, Stein - Nieuwdorp;
- De Halstraat 36, Oud – Stein
- Eburonenstraat 14, Stein – Kerensheide.
Alvast hartelijk dank.
VOLO’s inruilen
Vrijwilligers die hun uren bijhouden via www.volontariostein.nl ontvangen begin november hun verdiende VOLO-cheque incl. de koffie- en vlaaibonnen. Zij kunnen deze cheque op 22 november verzilveren en tijdens het event de verdiende VOLO’s ruilen voor producten of diensten van lokale ondernemers. Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur.
Er zullen plaatselijke artiesten en verenigingen optreden en men kan de lokale ondernemersstands of
maatschappelijk organisatiestands bezoeken.
Meer informatie: www.volontariostein.nl of bezoek het servicepunt in het Maaslandcentrum in
Elsloo, elke donderdag in de oneven week geopend van 10.30 uur-12.00 uur. De koffie staat klaar.
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SINT MARTINUS, 11 NOVEMBER

11 november is een gedenkwaardige dag. Voor de carnavalisten is het
de dag waarop het nieuwe carnavalsseizoen geopend wordt. Meestal
gaat dat met enig feestgedruis gepaard.
Voor de landen die er bij betrokken waren, is het Wapenstilstandsdag. Het
einde van de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. Een oorlog waar wij niet
zoveel vanaf weten, omdat Nederland in die oorlog het geluk had neutraal te
kunnen blijven. Wel waren de gevolgen van die oorlog ook hier bij ons te
merken. In Nederland werden toen 1.000.000 (een miljoen) vluchtelingen uit
België opgenomen. Voor onze parochies en voor de Rooms Katholieke Kerk
is het de gedenkdag van de heilige Martinus. In ons samenwerkingsverband zijn twee parochies aan
St. Martinus toegewijd: de parochie Oud-Stein en de parochie Oud-Urmond. De beide kerken in die
parochies dragen ook de naam van Sint Martinus.
Het is de moeite waard wat langer stil te staan bij deze populaire heilige. Hij werd rond 316 in
Hongarije geboren als zoon van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en kwam in
Gallië (het huidige Frankrijk) terecht. Een opmerkelijke gebeurtenis bij de stadspoort van Amiëns
veranderde zijn leven en die gebeurtenis wordt tot in onze dagen verder verteld en vaak uitgebeeld
op 11 november. Hij ontmoet bij die stadspoort een bedelaar die om hulp vraagt. Martinus geeft deze bedelaar de helft van zijn soldatenmantel. De héle mantel mocht hij niet geven, omdat de andere
helft toebehoorde aan het Romeinse leger. De legende vertelt dan dat Martinus eigenlijk Jezus zelf
ontmoette, die herkenbaar is uit het Matheus-evangelie: ‘Ik was naakt, en gij hebt mij gekleed.’
Martinus bekeert zich tot het christendom. Hij wordt gedoopt en leidt een gelovig leven.
In 371 wordt hij door de bevolking van Tours uitgekozen om hun bisschop te worden. Martinus acht
zich niet waardig genoeg voor dat hoge ambt en verstopt zich in een ganzenhok. Het mocht niet baten, want de ganzen gingen zo tekeer dat ze de schuilplaats van Martinus daardoor hebben verraden.
In 397 overleed Martinus en werd in Tours begraven. Er ontstond de behoefte om naar zijn graf te
pelgrimeren en al in de zevende eeuw werd de bestaande kerk boven zijn graf vergroot om de
stroom pelgrims te kunnen herbergen. Bij de kerstening van onze streken wordt duidelijk dat bij de
verbreiding van het geloof de Maas een grote rol speelt. Missionarissen uit Frankrijk kwamen naar
onze streken. Daarom zijn zoveel kerken in het Maasdal aan St. Martinus toegewijd.
J.P. Janssen, pr.ass.
De knop omzetten beteken niet dat je vergeet!
Het betekent dat je kiest voor je geluk in plaats van te blijven hangen in pijn en verdriet
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TOEKOMST VAN DE KERKEN EN PAROCHIEGEMEENSCHAPPEN

Geachte parochiaan,
Tegenwoordig kunnen we om ons heen zien en constateren dat onze samenleving sterk veranderd is.
Verenigingen en clubs hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Dikwijls
horen we van hen nog zoveel jaren en dan bestaan we niet meer of als we nu intensiever gaan samenwerken met een soortgelijke vereniging dan houden we het nog vol.
Op parochieel vlak is dat niet anders en constateren we dat wij ook intensiever zullen gaan samenwerken om onze kerkdeuren open te houden. Daarom willen de kerkbesturen van de 6 parochies u
van harte uitnodigen om u te informeren over de toekomst van ons cluster.
Het is voor u mogelijk om naar één van de drie locaties te komen.
19 november in de kerk van Nieuwdorp; 20 november in de kerk van Berg a/d Maas;
25 november in de kerk van Stein; elke keer beginnen we om 19.30 uur.
De kerkbesturen van de H. Michael te Berg a/d Maas, H. Martinus te Stein, H. Jozef te SteinKerensheide, O.L.Vrouw, Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp en de HH. Antonius en Martinus
te Urmond.
BIJDRAGE VOOR KERKBLAD STEIN
Kerkblad
De jaarlijkse kerkbladcollecte wordt weer gehouden. In dit kerkblad
Stein
vindt u een machtiging en een toelichting.
2019
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 maand zorgen dat het blad bij u in
de bus valt.
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 2019,
die u deponeert in de brievenbus van uw parochiekantoor of op de collecteschaal in de kerk.
ICOON SCHILDEREN
Heeft U ook altijd al graag een icoon willen leren schilderen? Dan kunt u vanaf begin januari iedere
vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur terecht op de Havenstraat 3, Berg ad Maas waar onder vakkundige leiding van een docent les wordt gegeven in icoon-schilderen. Ook al heeft u nooit eerder
geschilderd, succes verzekerd! Bij interesse kunt u contact opnemen met Connie Westenberg:
Tel.: 06 48119434 of per mail info@ creatip.nl. U bent van harte welkom!

BUURTCENTRUM NIEUWDORP
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Festiviteiten/ verenigingen Stein

PASTORAAL TEAM
• 3 november 19.00 uur: 37e Mandoline-Festival Pastoor R. Schwillens, 046-4331328
van de Federatie van Limburgse Mandoline(in geval van nood 06-10901080)
Verenigingen: The Strings, Napoli Kerkrade,
Assistent: Pastoor J.P. Janssen, 046 - 4331200
M.V. Edelweisz Meers, Limburgs Mandoline- Website cluster Stein-Urmond-Berg:
Orkest. Plaats: MFC DE GROUS, Heerstraat C. www.rkkerkenstein.nl
• 10 november: Dirgelländer Muzikanten:
PAROCHIES:
Jubileum 55 jaar met een Diner Concert in
St. Martinuskerk:
Café Brasserie Merode
Wilhelminaplein 1, 6171 EN Stein
• 11 november: Sint Maarten
Parochiekantoor:
De Halstraat 36 6171 HK Stein
• 11 november: Opening
Telefoon tijdens openingsuren: 046-4331674
Carnaval seizoen. Het feest is op
Openingsuren maandag, woensdag en vrijdag
het Wilhelminaplein en begint om 13.00 uur
van 09.00-11.00 uur.
• 15 en 16 november: Steinder Garde Jubileum
Email parochie: h.martinusstein@kpnmail.nl
4 x 11 jaar in Café Brasserie Merode
Rabobank NL81 RABO 0149 2011 84
St. Jozefkerk:
16 november: Intocht Sinterklaas
Sanderboutlaan 10a, 6171 BA Stein
met zijn Pieten in de haven van
Telefoon: 046 - 4331200
Stein vanaf 14.00 uur.
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73
Daarna volgt een tocht door Oud
Voor spreekuur kunt u terecht bij de
Stein naar DE GROUS, waar hij
Martinusparochie Oud-Stein.
alle kinderen welkom heet.
O.L.V. Hulp der Christenenkerk:
Heisteeg 66, 6171 NL Stein
30 november 19.30 uur:
Telefoon: 046 - 4331328
Toneelvereniging Gäöl’62 speelt in de Grous.
Emailadres olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
In samenwerking met de Seniorenvereniging St. Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66:
Jozef speelt Toneelvereniging Gäöl’62 het blijspel vrijdag van 09.30-12.00 uur
‘Rependreef 18’. Entree € 7,50. Voorverkoop:
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41
MFC DE GROUS en Bloemensalon De Koning.
Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com
Er is slechts een weg naar geluk en dat is
stoppen met zorgen maken over dingen
waar je geen invloed op hebt.

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

Epictetus, Romeins filosoof

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
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