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1 NOVEMBER HOOGFEEST ALLERHEILIGEN
2 NOVEMBER ALLERZIELEN
OVERLEDENEN 2021-2022 H. MARTINUS STEIN EN ST. JOZEF KERENSHEIDE
NAAM en LEEFTIJD:

Gerda Paulissen - Schmeitz
97
Ria Op den Camp - Salden
60
Fien Driessen - Gelissen
88
Lena Goossens - Pepels
96
Annemie Smeets - Sangers
86
Wim Westhovens
74
Delphina Janssen-Vander Smissen 97
Elly March - Sukassa
80
Lien Steenbakkers-op den Camp 87
Louis Ehrens
87
Ans Hanckmann - Jennekens
82
Roos Dirkx - Demers
84
Leny Smeets - van Kempen
87
Sef Beaujean
84

Bertha Hendrikx - Claassen
Roos Keulers - Kurvers
Wiel Ramaekers
Julia (Juul) Claessens - Janssen
Annie Smeets - Martens
Jac Marchal
Bertha Janssen - Blonden
Mia Op den Camp - Broekhoven
Jeanny Ackermans - Pepels
Sjaak Pepels
Jo Goossens
Leida Thewissen - Salden
Trina Demandt-Janssen
Wim Janssen
Lei Muris

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

92
83
88
93
89
90
86
86
68
87
79
87
94
93
86

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

OVERLEDENEN 2021-2022 O.L.V. HULP DER CHRISTENEN NIEUWDORP

Ellie Claessens - Wolffs
Jeanne Willemsen - Heijnen
Marianne Claassen - Stroucken
René Pepels

Tjeu Thewissen
Tru Martens - Driessen
Bertha Maessen - Martens

88 jaar
93 jaar
95 jaar
83 jaar

88 jaar
99 jaar
87 jaar

KERKDEURCOLLECTE WERELDMISSIEDAG 22–23 OKTOBER 2022
Het jaar dat we nu op de kalender schrijven – 2022 – is voor Missio een jubileumjaar.
Missio is de naam voor de Pauselijke Missiewerken. In 1622 richtte Paus Gregorius XV
in Rome de Propaganda Fide op. Deze instelling kreeg als doelstelling het herstellen van
de eenheid onder de christenen én de verspreiding van het geloof door zorg te dragen voor de missie.
In de loop van de geschiedenis is men altijd meegegroeid met de eisen die de tijd stelde.
>>>>>
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZATERDAG 1 OKTOBER

ZONDAG 9 OKTOBER

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. Pie Claassen en Tina Claassen-Florax;
Chris en Guillaumine Delbressine-Smeets en
zoon Harie;
Pie en Lies Pepels-Schmeitz.

11.00 uur: H. Martinuskerk
1e Jrd. Annemie Smeets-Sangers tevens
jrd. Anke Smeets;
Jrd. Jenny Smackers-Breuls.

Kapel van Bitter Lijden
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Familie Goossens-Penders.

MAANDAG 10 OKTOBER
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

ZONDAG 2 OKTOBER

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

09.00 uur: H. Mis
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen
Nico en Gerrit.

11.00 uur: H. Martinuskerk
dierenzegening aansluitend aan H. Mis
Jrd. Ida Doek-Goossens;
Jrd. Flora van Stijn;
Jrd. Maan Stijnen en t.v. Lies StijnenGoossens;
Jrd. Tiny Ruijl-Janssen en t.v. Zef Ruijl en
overleden familieleden;
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters.

WOENSDAG 12 OKTOBER

18.30 uur: H. Martinuskerk

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

19.00 uur: H. Mis

ZATERDAG 15 OKTOBER
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

ZONDAG 16 OKTOBER
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjaak Janssen.

MAANDAG 3 OKTOBER
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Toos Beaujean-Geenen en t.v.
Sef Beaujean;
Sjeng Claassen en Truus Wouters;
Cor Janssen en Leida Salden.

09.00 uur: H. Mis
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen
Nico en Gerrit.
WOENSDAG 5 OKTOBER

MAANDAG 17 OKTOBER
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

18.30 uur: H. Martinuskerk

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

19.00 uur: H. Mis
Roos Dirkx-Demers en uit dankbaarheid;
Bertha Janssen-Blonden.

09.00 uur: H. Mis
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen
Nico en Gerrit.

ZATERDAG 8 OKTOBER
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

WOENSDAG 19 OKTOBER

18.30 uur: H. Martinuskerk

Tjeu Thewissen.

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

19.00 uur: H. Mis
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MISINTENTIES

MISINTENTIES
MAANDAG 31 OKTOBER
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

ZATERDAG 22 OKTOBER
Kerkdeurcollecte Wereldmissiedag
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

09.00 uur: H. Mis
Finy Franssen-Hamers;
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen
Nico en Gerrit.
WOENSDAG 2 NOVEMBER - Allerzielen
18.30 uur: H. Martinuskerk

ZONDAG 23 OKTOBER

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jrd. Theo Hubens.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Kerkdeurcollecte Wereldmissiedag

1e Jrd. Lena Goossens-Pepels;
Jrd. Hub Brouns en Anna Worms;
Jo Goossens.

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

19.00 uur: H. Mis
Roos Dirkx-Demers en overleden ouders;
Mia Op den Camp-Broekhoven namens de
buren (Dr. Everhartsstraat).

MAANDAG 24 OKTOBER
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

ZATERDAG 5 NOVEMBER

09.00 uur: H. Mis
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen
Nico en Gerrit.

Kapel van het Bitter Lijden
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Jrd. Toos Schepers-Kleinjans.

WOENSDAG 26 OKTOBER

18.30 uur: H. Martinuskerk

ZONDAG 6 NOVEMBER

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans

11.00 uur: H. Martinuskerk
Mathieu en Peter Wijnen;
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters.
14.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Allerzielendienst met aansluitend
grafzegening

19.00 uur: H. Mis
Voor vrede in de wereld.

ZATERDAG 29 OKTOBER
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
ZONDAG 30 OKTOBER

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Familie Houben.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Allerzielendienst met aansluitend
grafzegening
Zwd. Trina Demandt-Janssen;
1e Jrd. Wim Westhovens;
Jrd. Wim en Mia Driessen-Janssen en overleden familieleden;
Jeanny Ackermans-Pepels en ouders
Ackermans en Pepels en overl. familieleden;
Wim Janssen en zoon Robert Janssen;
Wiel Ramaekers.

7 oktober - Heilige Maagd
Maria van de Rozenkrans
Al heel erg lang wordt het Rozenkransgebed gebeden.
Waarom? Omdat het zo'n sterk gebed
is. Een gebed dat sterker is dan wapens! Dat is
niet zo raar als het klinkt, want als we de Rozenkrans bidden vragen we aan Maria dat zij onze
gebeden bij God brengt. En voor God, die hemel
en aarde gemaakt heeft, is natuurlijk alles mogelijk. Maria heeft al vaker gevraagd om elke dag
de Rozenkrans te bidden voor vrede op aarde.
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IN MEMORIAM We gedenken onze dierbare overledenen:

Leida Thewissen-Salden, 87 jaar, echtgenote van Pie Theuwissen, Heerstraat Zuid
Trina Demandt-Janssen, 94 jaar, weduwe van Sjaak Demandt, Elsloo, vh Houterend
Moge zij rusten in Gods vrede. Amen.

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders:
DAMAÏRO, zoon van Cheyenne Katgerman en Nino Miesen
JACKY, dochter van Judith Reinders en Dave van der Ven

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen

Wij feliciteren: Joyce van Puijvelde en Lars Jessen
met hun huwelijk op zaterdag 24 september jl.
Een fijn en gelukkig huwelijk toegewenst!
> Vervolg pagina 1 KERKDEURCOLLECTE WERELDMISSIEDAG 22–23 OKTOBER
In 1822 werd door Pauline Jaricot in Lyon een initiatief genomen en zij kwam tot de oprichting van
‘Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof.’ Een deftige naam voor een goed initiatief om
de missie en de missionarissen over de hele wereld te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Zij zette basisgroepen op, die regelmatig samenkwamen om te bidden en waarvan de leden ook wekelijks
een kleine financiële bijdrage gaven voor de missie.
Het initiatief kende meteen succes en stimuleerde ook anderen bij te dragen aan het werk van de missionarissen. In 1922 werden een aantal van deze bewegingen samengevoegd onder de naam
‘Pauselijke Missiewerken.’ In 2022 – dit jaar – mogen wij deze jubilea vieren.
Hoe kunnen we dat doen? Misschien wel het beste op de manier waarop altijd gedacht werd áán en
gewerkt werd vóór de Missie. In de allereerste plaats door in ons gebed de werkers in de Missie niet
te vergeten. Denkend aan de missionarissen, die van hieruit trokken en denkend aan de missionarissen, die uit andere landen naar ons komen. We denken aan de vele jonge priesters en priesterstudenten die zich nu beschikbaar hebben gesteld voor de parochies in ons bisdom. Daarnaast kunnen we
de jubilea vieren door onze bijdrage aan de kerk deurcollecte mild te laten zijn. Het is een manier om
onze solidariteit uit te drukken met de jonge Kerken in Afrika, Azië en Zuid–Amerika. Laat het een
echte jubileumgift zijn, voor zover de portemonnee het toelaat!
J.P.Janssen, pr.ass.
Ga mee naar de Wereldjongerendagen in
Portugal van 1 tot en met 6 augustus 2023 in
Lissabon. De WDJ-reis vertrekt op 22 juli en
komt op 9 augustus terug. Interesse?
Zie de website: www.bisdom-roermond.nl/wjd

HipHelpt Westelijke Mijnstreek. Elkaar helpen

maakt gelukkig. Hip Helpt brengt vrijwilligers in contact met buurtgenoten die hulp nodig hebben bij alledaagse dingen. Helpt u mee? Contact: maandag t/m
vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur; tel. 046-4262727

ALLERZIELEN
November huivert in klamme dagen.
De zomer wordt gedoofd en de winter is nakend.
November raakt de rand tussen hier en de overkant.
Naar die overkant gingen onze geliefden ons voor.
Kleuren paars en wit symboliseren droefenis.
Klokken luiden en woordeloos verkondigen ze de pijn van het afscheid.
Kaarsen branden als vlammende getuigen dat sterven leven is.
Bloemen, zachtjes bewogen door een grijze herfstwind, zeggen ons wat liefde is.
Woorden, fluisterend gesproken om een mens die niet meer is.
Dierbaren zijn gestorven, maar we weten en geloven dat deze mensen leven, dicht bij God.
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BIJDRAGE VOOR KERKBLAD STEIN

De jaarlijkse kerkblad collecte wordt weer gehouden. In het kerkblad vindt u
een eenmalige machtiging met op de achterzijde een toelichting. 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? Betaling per bank; gebruik maken van de bijgevoegde
incassomachtiging, of per kas: u kunt het geld in een enveloppe stoppen met opschrift Kerkblad 2022, de enveloppe deponeert u in de brievenbus van uw parochiekantoor of op de collecteschaal in de kerk. Wij willen u al bij voorbaat danken voor uw bijdrage.
OVER ONZE HEILIGEN (33) SINT FRANCISCUS, 4 oktober
Recht tegenover elkaar vind je in het atrium van de Sint Martinuskerk van
Urmond de beelden van twee heiligen uit de Franciscaanse familie. Dat hoeft
geen verwondering te wekken, omdat in Urmond–Oost jarenlang de paters
Conventuelen van Sint Franciscus een klooster hebben bewoond en de kerk
van Oost–Urmond hebben bediend. Deze kerk is inmiddels aan de eredienst
onttrokken, maar een deel van de inventaris kreeg een plaats in de kerk van
Oud–Urmond. Zo ook de beelden van Sint Antonius en Sint Franciscus.
Op 13 juni vieren we het feest van Sint Antonius waaraan een noveen van negen dinsdagen voorafgaat. Sint Franciscus vieren we op 4 oktober.
Franciscus werd geboren in 1181 of 1182 als zoon van een rijk koopman en
kent een jeugd waarin het hem aan niets ontbreekt. Hij droomt ervan ridder te
worden en trekt met Assisi mee ten strijde tegen Perusia. Assisi verliest die strijd en Franciscus komt
in de gevangenis terecht. Hij wordt er ziek. In die periode komt hij ook tot bezinning en vraagt zich
af hoe zijn leven er uit moet gaan zien. Een ontmoeting met een melaatse en zijn inzet om kerken in
de buurt te herstellen brengen hem tot een andere levensinstelling. Het komt tot een breuk met zijn
rijke ouders en Franciscus kiest definitief voor de armen, de zwakken en verdrukten. Zijn bijnaam
wordt: ‘Il Poverello’ , de armoedzaaier. Na een paar jaren van teruggetrokken leven, begint
Franciscus steeds vaker te preken over zijn liefde voor de Schepper, voor de mensen, dieren en planten. Alle schepselen op de aarde zijn nodig en zijn waardevol maakt Franciscus duidelijk. En elk wezen is een kind van God en dus een zuster of broeder van ons. En ieder die welk schepsel dan ook
zonder liefde bejegent, zal dat ook met zijn medemensen doen. Zo stelt Franciscus het.
Zijn boodschap en zijn manier van leven heeft aantrekkingskracht en vrij snel komen er een aantal
volgelingen. Franciscus richt een kloosterorde op, waar zijn volgelingen volgens zijn uitgangspunten
leven. Er zijn verschillende verhalen die duidelijk maken waarom Franciscus de patroonheilige van
de dieren is en dat op zijn naamdag Werelddierendag gevierd wordt.
Zo wil een vroom verhaal dat een zwerm vogels een gesprek van Franciscus met zijn medebroeders
overstemt. Ze kunnen elkaar niet meer verstaan. Franciscus trekt er de conclusie uit dat hij de dieren
tekort heeft gedaan en hij roept hen bij elkaar. Hij gebruikt de gelegenheid om voor hen te preken en
er op te wijzen dat de vogels een grote vrijheid van God hebben gekregen omdat ze kunnen vliegen.
Daar mogen ze dankbaar voor zijn. De vogels blijven stil en onbeweeglijk in de bomen tot Sint
Franciscus een kruisteken maakt en dan vliegen ze in groepen naar alle windstreken.
Paus Franciscus heeft niet voor niets de naam Franciscus gekozen. Hij houdt ons voor dat wij zorg
moeten dragen voor de schepping en zorgzaam met de aarde en het milieu om moeten gaan. Onze
bijdrage om het milieu te beschermen – hoe klein ook – is meer dan een druppel op een gloeiende
plaat. Elk klein zaadje van verandering kan, wanneer het ontkiemt, een hefboom worden tot meer
broeder- en zusterlijkheid.
Franciscus sterft op 3 oktober 1226. Op die avond herdenken wereldwijd de volgelingen van Sint
Franciscus zijn sterven, om de dag erna met velen zijn feestdag te vieren.

J.P. Janssen, pr.ass.
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WERELDMISSIEDAG: DAG VAN SOLIDARITEIT
Op Wereldmissiedag worden we opgeroepen om ons bewust te worden van onze solidariteit met de
jonge kerken in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Deze jonge kerken stralen vaak een vitaliteit uit,
die ons deugd kan doen en waar wij zelf ook geïnspireerd door kunnen worden. Maar ook rekenen zij
op onze hulp en kunnen wij hen steunen door onze Wereldmissiedag-kerkdeurcollecte. Een voorbeeld van vitaliteit vinden we in de jonge kerk van Kenia. Daar is de kerk heel actief in de grootste
sloppenwijk van Nairobi: Kibera. Kibera heet vertaald: ‘jungle ‘!
In Kibera woont 60 % van de inwoners van de wereldstad Nairobi op een oppervlakte van 6% van
het totale grondoppervlak van de stad. Dagelijks komen er stromen mensen naar toe uit de dorpen, op
zoek naar werk, op zoek naar een betere toekomst. Ongeveer een half miljoen mensen wonen hier
opeengepakt. Er is maar een beperkt aantal huizen dat stroom heeft en het water moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende vaak niet te overzien. Maar dat is
maar één kant van de medaille.
Er is een grote saamhorigheid in Kibera en waar het mogelijk is, helpen de mensen elkaar. Dat wordt
bijvoorbeeld duidelijk door datgene wat Linet doet. Zij is een alleenstaande moeder van drie kinderen. Naast de zorg voor hen, vangt zij ook nog zes straatkinderen op. Ooit begon die opvang omdat
een jongen van 13, die achter haar aan liep toen zij naar huis ging, niet meer weg wilde gaan.
Linet heeft geen vaste baan maar werkt als poetsvrouw, wasvrouw en soms als receptioniste. Elke
dag ziet ze de kinderen aan de rand van de straten. Velen hebben geen schoenen aan de voeten en
vaak dagenlang niets gegeten. Ze vraagt zich af wat er van deze kinderen terecht komt als zij, met het
weinige dat ze heeft, niet kan helpen.
Zij heeft zich aangesloten bij een kleine christelijke gemeenschap, zoals er velen zijn in de wijk.
Mensen komen er samen om te bidden en elkaar te helpen met praktische zaken.
In Kibera is ook zuster Mary Wambui heel actief bezig om vriendschappen te sluiten met groepen
mensen en om microkrediet-groepen op te richten. Met een microkrediet kunnen vrouwen geholpen
worden een klein zelfstandig inkomen te verwerven. Dat zorgt voor stabiliteit en helpt de verdere
ontwikkeling en de bestrijding van de armoede vooruit. Met een steuntje in de rug, via de kerkdeurcollecte in het weekend van 22 en 23 oktober a.s. helpen ook wij die ontwikkeling verder. Een kwestie van solidariteit

J.P.Janssen, pr.ass.

BEZORGER(S) GEZOCHT VOOR HET KERKBLAD IN OUD-STEIN

Voor de volgende straten wordt een bezorger gezocht voor het Kerkblad, 1x per maand:
Gaverellestraat, Ledderkensstraat, Barbariniplein, Assevedostraat en nieuwe flat
Assevedostraat. Gegadigden kunnen zich melden bij het parochiekantoor De Halstraat 36,
tijdens de kantooruren, ov via telefoon: 046-4331674

BUURTCENTRUM NIEUWDORP

2 oktober
H. Martinuskerk Oud-Stein
H. Mis 11.00 uur
aansluitend
11.45 uur DIERENZEGENING
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TE DOEN IN STEIN:

2 oktober vanaf 11.00 uur: Duitse middag
m.m.v. de Dirgelländer Muzikanten bij de
Brasserie Steinerbos
2 oktober vanaf 13.30 uur: Stichting Seniorendag
viert voor de 55 plussers ‘Dag voor de Ouderen’
in zaal Brasserie Merode
4 oktober: Dierendag, dierenzegening Oud-Stein
15 en 16 oktober: Steinder Oktoberfest
15 oktober: optocht vanaf 16.00 uur door Stein,
aansluitend Oktoberfest in Brasserie Merode
16 oktober: Oktoberfest vanaf 12.00 uur in Brasserie Merode met o,a. de Dirgelländer Muzikanten
29 oktober: 20.00 uur: jubileumconcert van
The Down South Jazzband in samenwerking met
popkoor 4-Tune in MFC De Grous, Heerstraat C.
29 oktober: wintertijd, klok 1 uur achteruit!
12 december: H. Vormsel kerk Nieuwdorp
4 juni 2023: 1e H. Communie in kerk Oud-Stein,
leerlingen BS de Triviant

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en
Samenleving bij Bie Os Mijn Streekomroep tussen
08.00 en 10.00 uur.
In deze radio-uitzending wordt iedere week een
H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de
kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein Sittard/Geleen - Beek).
Presentatie: Christianne Moerkens en
Riet Julicher, techniek: Rinus Moerkens.

Uw advertentie hier?
Bel 046 - 433 1674
(tijdens kantooruren)
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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, 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 BD Stein
Telefoon: 046 - 4331200
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73
Voor het spreekuur kunt u terecht bij de
Martinusparochie Oud-Stein,
De Halstraat 36, 6171 HK 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 09.30-11.00 uur
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41
Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18

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