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HET KERKELIJK JAAR… (1) 

We hebben de viering van Oud (2017) naar Nieuw (2018) nog niet zo lang 
achter de rug. De kalender 2017 is vervangen, een nieuwe agenda aange-
schaft en het nieuwe jaar kan fris beginnen. Maar de overgang van Oud 
naar Nieuw is niet de enige wisseling van het jaar die wij meemaken. We 
kennen verschillende vormen van het benoemen van jaren. Bijvoorbeeld: 
het boekjaar in de bedrijven, het schooljaar in het onderwijs, en ook het kerkelijke jaar in het 
kerkelijke leven. In de komende nummers van ons parochieblad zullen we wat uitvoeriger 
blijven stilstaan bij het kerkelijke jaar. Zoals het burgerlijke jaar de seizoenen kent om het 
jaar te verdelen, zo kent het kerkelijke jaar ook zijn indeling. Die indeling is gericht op de 
grote herdenkingsmomenten van ons Christelijke geloof. De hoogtepunten uit het leven van 
Jezus bepalen het ritme van het kerkelijke jaar. Deze hoogtepunten kennen allemaal ook een 
voorbereidingstijd. 

Het kerkelijke jaar begint met de Advent, de voorbereidingstijd op het feest van Kerstmis. 
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus en in de Advent bereiden we die komst van 
Jezus voor. Daarna volgt de Kersttijd. Dan breekt er een ‘rustige’ periode aan in het kerke-
lijk leven, met ‘de zondagen in de tijd van het jaar’. Tot de Veertigdagentijd begint. De eer-
ste dag van de Veertigdagentijd is Aswoensdag. In deze Veertigdagentijd krijgt de voorbe-
reiding op het Paasfeest, de gedachtenis van Jezus’ dood en verrijzenis, alle aandacht. De 
Paastijd, die daarna aanbreekt, kent nog twee hoge feestdagen: ’s Heren Hemelvaart en 
Pinksteren. 

Na Pinksteren worden de zondagen weer aangeduid als ‘zondagen in de tijd van het jaar’. 
Het is een ‘rustige’ periode wat kerkelijke feestdagen betreft. De laatste zondag is het feest 
van Christus Koning. Daarmee wordt het kerkelijke jaar besloten. 

In een aantal beschouwingen zullen we het kerkelijke jaar in ons parochieblad beschrijven. 
We hopen dat deze beschouwingen U kunnen helpen het gelovige leven in het jaar te ver-
sterken.  

J.P. Janssen, ass. 
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Wij feliciteren  
 

alle prinsen en prinsessen van Stein.  
 

Een mooie en plezierige Carnaval 2018  
toegewenst! 
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ZATERDAG  3 FEBRUARI  - H. Blasius 
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Gemengd koor Nieuwdorp 
Aansluitend Blasiuszeging 

Jrd. Floor en Truus Dalemans-Claessen en 
overl. fam. (st); Jrd. Gerrit Roelofs;  
Jrd. Pierre Scheeren en Bea Scheeren-van  
Mulken;  
Marieke Vaassen-Ruyl en Harie Vaassen. 
 

ZONDAG 4 FEBRUARI  

 - 5de zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Arno Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caecilakoor 
Aansluitend Blasiuszeging 

1e Jrd. René Salden; Jrd. Sef van Mulken;  
Jrd. Mien van Mulken (st);  
Jrd. Maria Teney-Lataster; Jrd. Lies en Lambert 
Soons en ter nagedachtenis aan hun overleden 
kinderen; Thei Eummelen en Sophia Wijnen;  
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); Pie en Fiena Janssen-Wouters (st); 
Voor kinderen en kleinkinderen. 
 

MAANDAG 5 FEBRUARI - H. Agatha 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor roepingen tot het Godgewijde leven. 
 

WOENSDAG 7 FEBRUARI  
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Andrees en Hay Vogelers; Ger Martens en 
overl. van fam. o/d Camp-Muris;  
Overleden ouders. 
 

ZATERDAG 10 FEBRUARI -  H. Scholastica 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Gemengd koor Nieuwdorp 
Voor het welzijn van alle parochianen. 
 

ZONDAG 11 FEBRUARI  
6de zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sophie Zeelen-Tholen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

Vervolg ZONDAG 11 FEBRUARI:  
6de zondag door het jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sophie Zeelen-Tholen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. ouders Wijnen-van Mulken en overledenen 
van de familie; Jrd. Lies Janssen-Gelissen en t.v. 
overledenen van fam. Gelissen en fam. Janssen. 

MAANDAG 12 FEBRUARI 

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

WOENSDAG 14 FEBRUARI - Aswoensdag 
10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

19.00 uur: H. Martinuskerk - Dameskoor 
Aansluitend aan de H. Mis wordt het askruisje 
uitgedeeld. 
Piet Visschers. 
 

ZATERDAG 17 FEBRUARI  
19.15 uur: O.L.V.  Hulp der Christenenkerk  
Gemengd koor Nieuwdorp 
Jeanne en Sjeng Martens-Lotz en overl. fam. 
Gelissen-Sommer en Simon Heymann;  
Jacques op den Camp vanwege verjaardag. 
 

ZONDAG 18 FEBRUARI  
1ste zondag veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Huub Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Zwd. Pie Janssen; Jrd. Lies en Harie Neilen-
Goossens; Jrd. Annie en Zef Wauben-Goossens; 
Jrd. Hub Brouns en Anna Worms;  
Jrd. ouders Pisters-Wouters en zoon Jeu;  
Jrd. Ton Udo en t.v. overl. ouders Houben-
Janssen en voor Ria Houben-Hautvast;  
Herman Ophelders;  
Sjeng Claassen en Truus Wouters;  
Gerrit Smeets en Anna Smeets-Meijers v.w. 
verj.; Overleden ouders Berix-Westhovens;  
Chrit Salden en t.v. Felix Lenssen en overleden 
ouders. 
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MAANDAG 19 FEBRUARI   

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor de intenties van alle zieke mede parochia-
nen. 

WOENSDAG 21 FEBRUARI - H. Petrus Damiani 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle zieken in onze parochie. 
 

ZATERDAG 24 FEBRUARI 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Gemengd koor Nieuwdorp 
Maria Salden-Custers, Klêus en Greet Salden-
Coumans en overleden familie. 
 

ZONDAG 25 FEBRUARI - 
2e zondag veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Bertha Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Kinderkoor 
Zwd. Tilla op den Camp-Thomassen;  
Jrd. Frans Ostendorf;  
Jrd. Bertha van Mulken (st); Jrd. Arie Marchal. 
 

MAANDAG 26 FEBRUARI  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Om zegen voor hen die zieken verzorgen. 
 

WOENSDAG 28 FEBRUARI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Piet Visschers. 
 

ZATERDAG 3 MAART - H. Frederik 
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Jac Vanmulken;  Gerrit Roelofs (st). 

ZONDAG 4 MAART -  
3de zondag veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Harry Pepels. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Ouders Jan Willem Keulers en Anna Maria  
Lemmens en Maria Elisabeth Keulers-Vaassen 
en Johannes Franciscus Hubertus Keulers;  
Thei Eummelen en Sophia Wijnen;  
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); Sjeng Claassen en Truus Wouters 
v.w. verj. (st); Overl. van de fam. Smackers-
Horsels (st); Lies Janssen-Gelissen v.w. verj. en 
t.v. overl. van de fam. Janssen en fam. Gelissen; 
Voor kinderen en kleinkinderen.    

MISINTENTIES MISINTENTIES 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

DATA 1e  HEILIGE COMMUNIE 2018 

• Zondag 13 mei Oud Stein 

• Zondag 20 mei Berg a/d Maas/Urmond 

• Zondag 27 mei Nieuwdorp/Kerensheide 

OP ASWOENSDAG  

14 FEBRUARI wordt  
aansluitend aan de H. Mis van  
19.00 uur in de  H. Martinus-
kerk het askruisje uitgedeeld. 

DOPEN 

I.v.m .carnaval zal er op 11 februari geen 
doopplechtigheid plaatsvinden in de  
H. Martinuskerk in Oud Stein. 
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IN MEMORIAM 

We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

TILLA THOMASSEN, 94 jaar, weduwe van Christiaan op den Camp, Aelserhof 
 

PIE JANSSEN, 88 jaar, weduwe van Til Meijers, Heerstraat C (voorheen Keerend) 
 

Opdat zij mogen rusten in Gods vrede. Amen.  

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 

KENNA ZETSEN, dochter van Alex Zetsen en Romy Gorissen 

ANNA SMEETS, dochter van Math Smeets en Reneé Hamers  

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

OOK IN 2018:  V A S T E N A C T I E   M A A LT I J D ! 

In het kader van de Vastenactie wordt er ook dit jaar weer een Vastenactiemaaltijd gehouden. We 
komen dan samen voor een eenvoudige maaltijd: soep en brood. De keuze van het recept voor de 
soep wordt altijd gemaakt in relatie tot het project waarvoor we in de Vastenactie samen sparen.  De 
opbrengst van de Vastenactiemaaltijd is ook bestemd voor dit project. De soep wordt gesponsord en 
de opbrengst komt dus geheel ten goede aan het project. De Vastenactiemaaltijd vindt plaats op 
maandag 26 februari a.s. om 18.00 uur in de sacristie van de kerk van Nieuwdorp.  Kosten bij 
deelname te voldoen: € 5,00.  Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen is het nodig u aan 
te melden wanneer u wilt komen eten. Aanmelden vóór 22 februari, bij: 

Pastoor R. Schwillens, tel. 4331328; e-mail: pastoorschwillens@gmail.com  

Pastoor J.P. Janssen, tel. 4331200; e-mail: janssen.janpieter@gmail.com 

Parochiekantoor, tel. 4331674; e-mail: h.martinusstein@kpnmail.nl  

ZIEKENBEZOEK:  

Mensen die wegens ziekte of een andere pastorale nood graag bezoek hebben van een 
van de pastoors kunnen met hen contact opnemen voor een afspraak. of assistent pas-
toor Janssen, kunnen met hen contact opnemen voor een afspraak. Als iemand in een 
ziekenhuis ligt, dan moet u dit zelf doorgeven. Sinds de wet op de privacy krijgen wij 
geen gegevens meer door. 
 

ZIEKENCOMMUNIE: Voor degenen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen wordt de  
ziekencommunie rondgebracht. Dit gebeurt op de eerste vrijdag in de maand en voor Kerstmis en 
Pasen.  

mailto:pastoorschwillens@gmail.com
mailto:janssen.janpieter@gmail.com
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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BLASIUSZEGEN 

Over het leven van de heilige Blasius is weinig bekend. Hij was bisschop van Sebaste 
in Armenië en werd omstreeks het jaar 300 gevangen genomen, wreed gemarteld en 
onthoofd. Dat hij nu nog bekend is, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die 
zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde.  

De legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar 
zoontje in de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was 
blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. 

Door dit voorval met de graat is hij de geschiedenis ingegaan als de heilige die aangeroepen wordt 
tegen keelaandoeningen, hik, bof, angina, spruw, krop en astma. Daaruit ontstond in de 13de eeuw 
het gebruik van de Blasiuszegen. Deze wordt nog steeds op of rond 3 februari in veel Limburgse pa-
rochiekerken aan de gelovigen gegeven, niet als een wondermiddel, maar als een uiting van gelovig 
vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. De priester of diaken houdt dan twee gekruiste 
kaarsen voor de borst en rond de keel van de gelovige en spreekt het volgende gebed uit: 'Op voor-
spraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle andere 
kwaad. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen'.  
Aansluitend aan iedere H. Mis binnen ons cluster kunnen parochianen in het weekend van  
3 en 4 februari deze zegen ontvangen. 

DRIE GESPREKSAVONDEN OVER DE GOEDE WEEK. 

De Goede Week en Pasen zijn voor de gelovige christenen de voornaamste dagen van het kerkelijk 
jaar. We gedenken dan Jezus’ dood en verrijzenis. Als voorbereiding op deze dagen zijn er in onze 
samenwerkende parochies drie gespreksavonden gepland. De eerste avond gaan we met elkaar in 
gesprek over Witte Donderdag. De tweede bijeenkomst komen we samen en staan stil bij de viering 
van Goede Vrijdag. Bij de derde gespreksavond staat de Paaswake op de agenda.  

De gespreksbijeenkomsten worden gehouden op de volgende woensdagen:  
28 februari, 7 maart en 21 maart.   We beginnen om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur.  
Plaats van samenkomst: Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat, Stein-Nieuwdorp. 

Het is nodig om U aan te melden, wanneer U deel wilt nemen aan deze bijeenkomsten.  
Aanmelden kan bij:   
Past. R. Schwillens, tel 433132 e-mail: pastoorschwillens@gmail.com  
Past. J.P.Janssen, tel, 4331200 e-mail: janssen.janpieter@gmail.com   
Parochiekantoor, tel 4331674 e-mail: h.martinusstein@kpnmail.nl 

mailto:pastoorschwillens@gmail.com
mailto:janssen.janpieter@gmail.com
mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER (44). 
 

Naam, leeftijd en woonplaats? Paul en Marlies Jutten, allebei 70 jaar en wonend in Stein. 
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief?  
Parochie Sint Martinus in Oud-Stein. 
Welke taak vervult U in de parochie?  
Paul: Post bezorgen, inkoper van koffie, thee, drank, etc. en af en toe klusjes doen.  
Marlies: medewerkster van het parochiekantoor. 
Waarom doet U dat werk?  
We vinden allebei dat je best iets kunt doen voor de maatschappij. Wij zijn alle twee nog goed ge-
zond en hebben nog volop energie. Dus: waarom niet! 
Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak?  
Paul: als er een klusje goed is opgelost en als de voorraad op peil blijft.  
Marlies: als parochiemedewerkster heb ik soms hele boeiende en verrassende gesprekken met men-
sen. Bovendien ben ik in mijn nopjes met administratief werk. 
Zijn er ook vervelende kanten aan het werk?  
Natuurlijk, niet alles gaat altijd zoals je hoopt, maar meestal is het fijn om dit werk te doen. 
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?  
Een (deels) goede invulling van ons gepensioneerde leven. De rest vullen we in met andere leuke 
dingen zoals wandelen, fietsen en op onze kleinkinderen passen. 
Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak? Vrijwilligerswerk is leuk en goed om te 
doen. Vrijwilligers zijn hard nodig, vele handen maken licht werk. 

AANMELDEN DOOPSEL voor het doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantoor-
uren van het parochiekantoor op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van  
9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer 046-4331674 of via email: 
h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

DOOPVOORBEREIDING 
Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de ouders van de dopelingen een keer samen 
om zich voor te bereiden op de plechtigheid van het H. Doopsel. De bijeenkomst wordt 
gehouden iedere eerste dinsdag van de maand in het parochiekantoor van Stein,  

De Halstraat 36 en begint om 20.00 uur. 
 

DATA DOPEN: 
in de St. Michaelkerk te Berg aan de Maas iedere 1e zondag v.d. maand 
in de St. Martinuskerk te Stein iedere 2e zondag v.d. maand. 
in de St. Martinuskerk te Urmond iedere 3e zondag v.d. maand. 
in de kerk van de O.L.Vrouw, Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp iedere 4e zondag v.d. maand. 

mailto:h.martinusstein@kpnmail.nl
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Carnaval: sluiting parochie- 

kantoor De Halstraat  

Het parochiekantoor is i.v.m. carnaval 
gesloten op maandag 12, dinsdag 13 en 
woensdag 14 februari. 

KERKDIENST OP LOS-RADIO:  
 

ZONDAGMORGEN 08.00 uur  
 

Herhaling maandag 09.00 uur 

 

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, dinsdag, 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 
Spreekuur in de pastorie: Eburonenstraat 14, 
6171 BG op dinsdag en donderdag 9.30-10.30 u. 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
 

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 

Math Penris 
 

Nederhof 27 
6171 HA te Stein 

Zegening motorvoertuigen op zondag  
25 maart a.s. om 11.00 uur. Lokatie: 
Oefenterrein Osseforth opleidingen te Elsloo.  

Benefietconcert restauratie orgel zondag  
25-02-18 om 15.30 uur in de Johanneskerk 
(Mgr. Vranckenstraat 9,  Sittard 

Math Penris 
 

Nederhof 27 
6171 HA te Stein  

Als we ouder worden beseffen we dat het 
enige waar we echt spijt van hebben,  

de dingen zijn die we niet gedaan hebben. 

WAARDERINGSACTIVITEIT Sport-, cultuur- en 
waarderingsprijs gemeente Stein 2017. 
Op vrijdag 23 februari 2018 zet de gemeente Stein 
inwoners en verenigingen die een bijzondere prestatie 
hebben verricht in het zonnetje tijdens een feestavond 
in MFC De Grous. Van 23-01 t/m 15-02 kan gestemd 
worden. De uitslag wordt tijdens de feestavond op  
23-02-18 bekend gemaakt. Iedereen is van harte uitge-
nodigd om deel te nemen aan dit feestelijke program-
ma met muziek en amusement! 

02 februari: Maria Lichtmis 
03 en 4 februari: Blasiuszegen 
04 februari: Kinderoptocht 
11, 12, en 13 februari: Carnaval 
11 februari: Wereldziekendag 
14 februari: Valentijnsdag 
14 februari: Aswoensdag 
23 februari: Waarderingsactiviteit vd Gem. Stein 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


