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ZONDAG 1 NOVEMBER
HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN
MAANDAG 2 NOVEMBER
ALLERZIELEN
DE NIEUWE MAATREGELINGEN VAN HET CORONAVIRUS

Zoals u vernomen heeft via de diverse mediakanalen, mogen wij vanaf het
weekend van 10 en 11 oktober weer 30 gelovigen ontvangen in onze kerken.
Wanneer u een H. Mis in de kerk wilt meevieren, dan moet u zich vooraf
melden bij onze contactpersonen. Alleen de namen zijn voldoende, omdat
kerkelijke vieringen slechts 0,3 % van alle gevallen een bron van besmettingen met Covid-19 blijken te zijn.
Bij wie kunt u zich aanmelden:
- Nieuwdorp: pastorie, Heisteeg 66 te Stein, tel: 046-4331328 ofwel
olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
- Stein en Urmond: parochiekantoor, De Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 ofwel
h.martinusstein@kpnmail.nl
- Berg aan de Maas: Margriet Simons, Achter de Hegge 10 te Berg aan de Maas,
tel: 046-4234568 ofwel simonsmargriet@gmail.com
Ook bestaat de mogelijkheid om na iedere H. Mis zich voor de volgende aan te melden. Dit
geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk.
In de kerken liggen groene kaartjes met het woord Vrij. Daar mag u plaatsnemen.
Het is niet de bedoeling dat echtparen of gezinsleden naast elkaar gaan zitten. Dit
heeft allemaal te maken met de geringe mogelijkheden in de kerk, anders zitten
zij binnen de 1,5 meter. Ook worden lijnen van waarschuwingstape getrokken,
zodat u precies weet waar u kunt lopen om naar de zitplaats te gaan.
Bij de ingangen, de offerblokken en de plek waar de H. Communie wordt uitgereikt, staan flessen met desinfecteermiddel. Het is de bedoeling dat u daar uw handen ontsmet.
De Nederlandse bisschoppen adviseren om een mondkapje te dragen, dat bij
voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
Dit is echter nog niet verplicht.
De koorzang is toegestaan door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang
door kinderen. Volkszang is niet toegestaan.
Pastoor Schwillens
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MISINTENTIES

MISINTENTIES
Vervolg ZONDAG 8 NOVEMBER

ZATERDAG 31 OKTOBER

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Fiena Janssen-Wouters en tevens Pie
Janssen (st); Jrd. Mia en Wim Driessen-Janssen
en overleden familieleden; Jrd. Frans Peters;
Bertha Marchal-op den Camp vw verjaardag;
Lien Caanen-de Veer; Sjeng Claassen en Truus
Wouters (st).

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Sjèngke Lamine.
ZONDAG 1 NOVEMBER

Hoogfeest van Allerheiligen
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Theo Hubens.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Mathieu en Peter Wijnen; Wil Driessen;
Toos Beaujean-Geenen vanwege verjaardag;
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (st); Annie van Stijn vw verjaardag.

MAANDAG 9 NOVEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor het welzijn van de parochie.
WOENSDAG 11 NOVEMBER St. Martinus

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle zieken.

MAANDAG 2 NOVEMBER

Allerzielen
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
De intenties van alle zieke medeparochianen.

ZATERDAG 14 NOVEMBER

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
ZONDAG 15 NOVEMBER

WOENSDAG 4 NOVEMBER

33ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Sjeng Meuleberg.

19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden broers en zusters familie Dirkx;
Felix Lenssen tevens voor Chrit Salden en overleden ouders.

11.00 uur: H. Martinuskerk m.m.v. Duo Nan Dullens en Karel Pantus
1e Jrd. Lilian Pluim-Keulers;
Ouders Frans en Marieke op den CampCleuskens, zoon Leon en dochter Anie;
Pie Janssen en Maria Lemmens;
Voor de levende en overleden leden van Société
Saint Martin Fanfare de Stein;
Overleden fam. Jetten-Ackermans en overleden
fam. Lohmeijer-Hennen;
Lies en Sjeng Smeets-Houben en overleden
familieleden; Overleden ouders;
To Storcken-Schmeitz; Mariet Heijnen-Marchal.

ZATERDAG 7 NOVEMBER

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. ouders Aarts-Aarts;
Gerrit Roelofs; Wil Notten.
ZONDAG 8 NOVEMBER

32ste zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjaak Janssen.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES
Vervolg ZATERDAG 28 NOVEMBER
Jrd. Harie Driessen en Maria Petronella
Driessen-Driessen (st);
Jrd. Jacques Op de Camp.
ZONDAG 29 NOVEMBER 1e zondag vd Advent
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Harry Pepels.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Dré Hurkens; Irma Klings-Tholen;
Piet Schmitz en overleden familieleden;
Tina Salden-Stevens, Harie Salden en zonen en
nichtje Hetty.

MAANDAG 16 NOVEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de minder bedeelden in onze parochie.
WOENSDAG 18 NOVEMBER

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor de minder bedeelden in onze parochie.
ZATERDAG 21 NOVEMBER

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
ZONDAG 22 NOVEMBER

Hoogfeest van Christus Koning
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Annie Meuleberg-Goossens.

MAANDAG 30 NOVEMBER

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Herman Martens en Catharina Martens en
overige overleden familieleden;
Jrd. Harie Driessen en Maria Petronella
Driessen-Driessen; Harie Smeets vw verjaardag
en tevens voor Philomena van Kan; Lei Blonden
en tevens voor Lies Blonden-Janssen;
Huub Teney en tevens voor Marie Lataster;
Cor Janssen en overleden ouders JanssenVaessen.

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
WOENSDAG 2 DECEMBER

19.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers (st);
Overleden familieleden fam. Dirkx.
ZATERDAG 5 DECEMBER

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gerrit Roelofs; Wil Notten.
ZONDAG 6 DECEMBER 2e zondag vd Advent
08.30 uur: Kapel van het Bitter
Lijden. Ouders Berger-Roelofs.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Nelia Muris-Martens; Jrd. Willem Janssen
(st); Bertha en Jac Marchal-op den Camp
vanwege trouwdag (65 jr); Martinus Hermanus
Wouters en Margaretha Wouters (st);
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels (st).

MAANDAG 23 NOVEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Finy Franssen-Hamers en Jeanny FranssenLoete.
WOENSDAG 25 NOVEMBER

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle mantelzorgers.
ZATERDAG 28 NOVEMBER

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. Tjeu Claessens (st);
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IN MEMORIAM We gedenken onze dierbare overledene:
MIA VAN LINGEN-GOOSSENS,

90 jaar weduwe van Theo van Lingen, Heerstraat C.
Moge zij rusten in Gods vrede. Amen.

WIJ FELICITEREN onze dopeling en zijn ouders:
JIMMY HENSGENS zoontje van Angela Meurs en Frank Hensgens
NORA TUMMERS dochtertje van Sarah Verjans en Ronnie
TUUR HEIJEN- zoontje van Naomi Verschuren en Aaron Heijen

Tummers

Opdat zij mogen leven als gelukkige christenen
GEACHTE PAROCHIEVRIJWILLIGER

Het is al tien maanden geleden, dat we elkaar een Zalig of Gelukkig Nieuwjaar gewenst hebben. Bij
deze gelukwens spraken we ook de woorden uit: ‘En alles wat wenselijk is’. Deze woorden kregen
een bizarre ommekeer toen in de maand maart het coronavirus in ons eigen land uitbrak. Alles ging
lockdown. Er heerste een grote angst en mensen waren bang dat ze zelf besmet zouden raken.
Ook binnen ons kerkelijk gebeuren hebben we aanpassingen gedaan. In eerste instantie konden de
H. Missen in het weekend niet meer plaatsvinden en later kwamen de H. Missen op weekdagen erbij. Ook het toedienen van het H. Doopsel, Huwelijk en Eerste Heilige Communie mocht niet plaatsvinden. Binnen ons cluster Stein heeft het clusterbestuur een aantal besluiten over diverse activiteiten moeten nemen. De Pinksterjaarmarkt in Nieuwdorp, de Sacramentsprocessie van Berg a/d Maas
en de Mariaprocessie van Stein zijn verschoven naar het volgend jaar.
We hebben gezocht naar mogelijkheden en zo hebben we via een livestreaming de paaswake uitgezonden i.s.m. de vrijwilligers van de streekomroep ‘Bie Os’ en ‘Stein Lokaal’. De H. Missen vanuit
de kapel Maria in de Nood werden op zondagen in mei via de televisie uitgezonden.
Een aantal vrijwilligers hebben het beeld van Maria in de Nood van de St. Martinuskerk te Stein
naar de kapel overgebracht, dit is te zien via het YouTube kanaal van Stein Lokaal. Van de gemeente Stein mochten we er geen ruchtbaarheid aan geven, omdat er een samenscholing zou kunnen ontstaan.
Dit jaar zouden we een première hebben binnen ons cluster Stein. Omdat we nu één zijn, zouden we
voor alle vrijwilligers binnen ons cluster één gezamenlijke vrijwilligersochtend en middag organiseren, als dank voor hetgeen u in het afgelopen jaar gedaan heeft. Helaas is ook deze activiteit naar het
volgend jaar verschoven.
In juni kregen we het blijde nieuws, dat we weer publieke vieringen mochten houden in onze kerken. In eerste instantie was dit voor 30 personen bestemd en later 100. Daarna kregen we ook te horen dat de zangkoren weer mochten zingen in onze kerken. We merkten dat het parochieleven geleidelijk weer opstartte. Momenteel bevinden we ons in een tweede golf en zijn er weer nieuwe maatregelingen getroffen.
Daarom wil ik u onderstaand artikel niet onthouden dat ik van pastoor Bert Mom uit Pey-Echt een
dezer dagen ontving. We hebben hem toestemming gevraagd en gekregen om dit te mogen publiceren. Het luidt:
KERKSCHATTEN
Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen,
zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie,
zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken,
die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.
Dank dat u met ons de lasten hebt willen dragen en we hopen dat we ook met elkaar de toekomst
tegemoet gaan!
Groet, Pastoor Schwillens, Pastoor Janssen
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OVER ONZE HEILIGEN…(10) Sint Leonardus (6 november)
Dat de geloofsverkondiging in onze streken vanuit het Zuiden, vanuit Frankrijk,
plaatsvond, kunnen we zien in de vaak uit Frankrijk afkomstige heiligen, die hier
vereerd worden. Hoe vaak komen we hier geen Sint Martinuskerk tegen?
Sint Martinus was bisschop in Tours, iets zuidelijker dan Parijs. Zo is ook de heilige
Leonardus uit Frankrijk afkomstig. In onze parochiegemeenschappen wordt hij heel
bijzonder in Urmond vereerd, waar ook de schutterij zijn naam draagt. In de kerk van
Urmond is ook een beeld van de heilige te vinden. We noemen hem familiair:
Sint Leendert. Wie was Sint Leonardus, Sint Leendert? Wat weten we van hem?
De overlevering vertelt dat Leonardus rond 500 geboren werd in een adellijke familie. Hij werd
door de heilige Remigius (bisschop van Reims) gedoopt en opgeleid tot priester.
Hij kreeg van koning Clovis verlof om gevangenen te bezoeken en ook hun vrijlating te bevorderen.
Het was een exclusief recht van de koning – wanneer hij op bezoek kwam – gevangenen, die berouwvol waren, gratie te verlenen en vrij te laten. Dat recht verleende de koning bij hoge uitzondering ook aan Leonardus. Deze zette zich in om gevangenen te bezoeken en met hen te zoeken naar
wegen van berouw en bekering. Daarom wordt Sint Leonardus vaak afgebeeld met kettingen en
boeien van de gevangenen. De koning wilde hem ook tot bisschop laten benoemen, maar Leonardus
weigerde dat. Hij vertrok naar een klooster in de nabijheid van Orléans, om rust en stilte te vinden
en te leven in verbondenheid met God. Na verloop van tijd vertrok hij weer uit dat klooster om als
kluizenaar te gaan wonen. In stilte wijdde hij zich aan het gebed en bestudering van de Heilige
Schrift. Uit de kringen rond het Frankische Hof bereikte hem het verzoek heel bijzonder te willen
bidden voor een voorspoedige bevalling van de koningin. Daar maakte men zich ernstige zorgen
om. De Frankische koning was op jacht in het gebied waar Leonardus als kluizenaar woonde. De
koningin vergezelde hem bij het jagen. Zij werd tijdens een van die jachtpartijen overvallen door
barensweeën en men vreesde voor haar leven. Daarom deed men een beroep op Leonardus om voor
haar en de koning te bidden. Het gebed werd verhoord en de bevalling verliep naar wens.
Deze legende vormt de basis waarom Sint Leonardus ook aangeroepen wordt door zwangere vrouwen, die om een voorspoedige bevalling vragen. Als dank voor zijn gebed en voorspraak ontving hij
– na de goed verlopen bevalling – het landgoed Noblac in de buurt van Limoges. Het gebied werd
gemarkeerd met grensstenen, die de omtrek van het gebied aangeven. Het bosgebied, zo groot als
door de kluizenaar op zijn ezel in een nacht werd rondgereden. Ook werd het gebied vrijgesteld van
belastingen. Een voorrecht dat tot de Franse Revolutie bleef bestaan. Op 6 november 559 overleed
de heilige in het Franse Saint-Léonard-de-Noblat. Een bijzondere verering voor de heilige bestaat al
sinds 1125 in Zoutleeuw, een plaats in de omgeving van het Belgische Sint Truiden. Een prachtige
kerk is daar aan hem toegewijd, een kerk waar de beeldenstorm aan voorbij is gegaan en daarom rijk
is aan religieuze kunst. Op 6 november staat Sint Leonardus op de kerkelijke kalender en kan iedereen, die naar hem vernoemd is, de naamdag vieren.
J.P. Janssen, pr. ass.

BUURTCENTRUM NIEUWDORP
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BIJDRAGE VOOR KERKBLAD STEIN 2020

Hartelijk dank voor degenen die ons reeds hebben gesteund met hun
bijdrage voor het Kerkblad Stein.
Indien u nog geen bijdrage heeft gedaan of het blaadje bent kwijtgeraakt, dan kunt u uw vrijwillige bijdrage ook overmaken op het bankrekeningnummer van
uw eigen parochie of de bijdrage in een enveloppe stoppen en deponeren in de brievenbus
van uw parochiekantoor met als vermelding: Kerkblad Stein 2020. Voor de bankrekeningnummers zie het colofon op pagina 7. Bij voorbaat dank.
OM EENS BIJ STIL TE STAAN…
Veel mensen hebben een verzorgingsproduct van het merk Nivea in huis.
Maar de afkorting NIVEA kun je ook anders verstaan:
Niet Invullen Voor Een Ander.
Daarover handelt een verhaaltje dat ik vond in een boek van C.Leterme:
Een parel voor elke dag. (Uitgeverij Averbode 2007.)
Diep in de wouden van Afrika leefden er eens een aap en een vis.
Ze woonden samen in vrede.
Op een dag besefte de aap dat hij het erg goed had…zeker als hij zijn leven vergeleek met dat van een vis. Hij kon dag aan dag zonnen, genieten van de heerlijke vruchten van het
woud, springen in berg en dal, frisse lucht inademen…
Meewarig en verdrietig beklaagde hij het lot van de vis. Toen besloot hij die te helpen.
En hij legde de vis op een rots te zonnen…
Van iemand houden wil niet noodzakelijk zeggen dat die ander alles moet krijgen wat ik zelf ook
graag heb. Want het zou best kunnen dat die ander van totaal andere dingen houdt.
Misschien de moeite waard om eens bij stil te staan.
J.P.Janssen, pr.ass.

GELIJK,

Soms is het leven zwaar
En voert angst de boventoon
Wat altijd vanzelfsprekend was is nu niet meer zo gewoon
Gewoon even samenzijn en gezellige dingen doen
De kroeg in een hapje eten een dikke knuffel of een zoen
Corona heeft de wereld veranderd of je arm bent of rijk…
Laten we zorgen voor elkaar want iedereen is nu gelijk
De toekomst is nog onzeker
Ik wens iedereen liefde en kracht
En ik hoop op een nieuwe morgen
Waar de hele mensheid op wacht.

Annemarie Janssen
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ST. MAARTEN
St. Martinus
11 november

CORONA

Zoveel meningen
zoveel andere inzichten
zoveel chaos is ontstaan
en het kan me niet schelen
wie er gelijk heeft
zolang we maar ooit
op een dag weer gewoon
verder kunnen gaan.
Roos Smeets

PAKJESAVOND CECILIA, in Latijn: Caecilia,
5 december
(± 230), is een Romeinse mar-

6 december
St. Nicolaas

telares en heilige in de Katholieke Kerk. De gedenkdag van
haar is 22 november. Volgens
de legende kwam ze uit een
Romeinse voorname familie.
Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit
een andere Romeinse adellijke
familie.

H. VORMSEL vrijdag

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: 046-4331674
Geopend op 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 afspraken en informatie kunt u terecht bij
het parochiekantoor De Halstraat 36 Stein.
Geopend op maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00-11.00 uur

11 december 2020
om 19.00 uur in de kerk van Nieuwdorp:
kinderen van OBS De Maaskei, Bs de triviant
O.L.V. Hulp der Christenenkerk:
en Bs Kerensheide.

Heisteeg 66, 6171 NL Stein
Telefoon: 046 - 4331328
Emailadres olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
Voor afspraken en informatie kunt u terecht bij
de pastorie Heisteeg 66:
Geopend op vrijdag van 09.30-12.00 uur
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41
Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

Uw advertentie hier?
Bel 046 - 433 1674
(tijdens kantooruren)
7

Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18
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