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Jaargang 11 nr. 156 
Van  3 maart t/m 1 april  2018 

Kopij voor Kerkblad nr. 157 van 
31 maart tot en met 29 april  

inleveren 
 vóór 20 maart 2018 

        Website parochies: www.rkkerkenstein.nl 
        Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

WE  ZETTEN ONS  SAMEN IN VOOR DE VASTENACTIE  
 

Voor de techniek- en landbouwschool in Mpongwe (Zambia). 
 

Ook dit jaar zetten we ons weer samen in voor de Vastenactie.  
Zelf willen we minderen, om de jongeren in Zambia een kans te  
geven op een menswaardig bestaan. De bestemming van de op-
brengst van de Vastenactie is ook dit jaar voor de techniek- en landbouwschool in 
Mpongwe (Zambia). Verleden jaar heeft men daar met onze financiële hulp het plan gerea-
liseerd om de school aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dat is inmiddels gebeurd. Daar-
door is er in alle lokalen en in het internaat van de school stroom beschikbaar.     
 

Deze aansluiting op het elektriciteitsnet was ook nodig om de machines te laten functione-
ren bij het beroepsonderwijs. De school kende al opleidingen in landbouw, metselen en tim-
meren. Dat vakonderwijs wordt nu uitgebreid met naailessen, een opleiding tot coupeuse, 
lessen in bereiding en conservering van voedsel, catering en biologische landbouw. Er zijn 
kortlopende cursussen voor volwassenen, maar het programma voor jongeren duurt drie 
jaar. Aan het einde van die periode is er een diploma dat ook door de staat Zambia erkend 
wordt. Het bijzondere is ook dat iedere leerling tijdens de opleiding leert hoe hij of zij daad-
werkelijk aan de slag kan met de opleiding. Ze leren dus niet alleen een vak, maar ook hoe 
ze met dat vak hun boterham kunnen verdienen.  
Samen met de onderwijskrachten van de school zal een gepensioneerde directrice van een 
Nederlandse VMBO actief zijn om de inhoud en uitwerking van het lesprogramma te bege-
leiden. 
 

Wat doen wij? 
 

- Uw bijdrage in het zakje van de Vastenactie wordt direct aan dit project besteed. U kunt 
uw gave in geld in het zakje stoppen. U kunt ook de machtiging, die aan het zakje vastzit 
invullen en in het zakje stoppen. Uw gift wordt dan naderhand afgeschreven van uw bank-
rekening. 
 

- De Vastenactie-zakjes kunnen ingeleverd worden in de kerk of in de brievenbus van de 
kerk in Urmond en Berg aan de Maas. In Stein kunt U ook terecht in de kerk waar uw gave 
ontvangen wordt. Daarnaast kunt U het zakje deponeren in de brievenbus van een van de 
pastorieën of van het parochiekantoor. 
 

- We hebben met elkaar de Vastenactiemaaltijd gehouden. De opbrengst hiervan gaat volle-
dig naar de Vastenactie, omdat de maaltijd gesponsord wordt. 

 

Laat ons in deze Veertigdagentijd zelf iets minderen, zodat de jongeren van Zambia hun 
eigen leven kunnen opbouwen. 

Namens de Vastenactie bij voorbaat dank voor uw gave. 
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ZATERDAG  3 MAART  - H. Frederik 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Jac Vanmulken; Gerrit Roelofs (st). 
 

ZONDAG 4 MAART  
3e 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; 
Jrd. Jacques Muris en Tina Schreurs;  
Jrd. Janssen-Meersmans en overleden kinderen; 
Thei Eummelen en Sophia Wijnen; Martinus 
Hermanus Wouters en Margaretha Wouters (st); 
Sjeng Claassen en Truus Wouters v.w. verjaar-
dag. (st);  
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels (st); 
Lies Janssen-Gelissen v.w. verjaardag en t.v. 
overledenen van de fam. Janssen en fam.  
Gelissen;  
Voor kinderen en kleinkinderen.  
 

MAANDAG 5 MAART  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor de intenties van alle zieke mede  
parochianen. 
 

WOENSDAG 7 MAART  

HH. Perpetua en Felicitas 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden broers en zusters. 
 
ZATERDAG 10 MAART 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Gemengd koor Nieuwdorp 
Chris en Guillaume Delbressine-Smeets en zoon 
Harie (v.w. verj.). 
 

ZONDAG 11 MAART   

4e zondag veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ouders Zeelen-Tholen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Thei Eummelen en Sophia Wijnen (st);  
Jrd. Tjeu Hamers (st); Jrd. ouders Goossens-
Lamine en broer Jack; Lei Schepers en overl. 
ouders de Koning-Stijnen. 

MAANDAG 12 MAART 

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

WOENSDAG 14 MAART 
19.00 uur: H. Martinuskerk 

Voor alle zieken. 

ZATERDAG 17 MAART - H. Patricius 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

Gemengd koor Nieuwdorp 
Maria Salden-Custers; Klêus en Greet Salden-
Coumans en overl. fam. 

ZONDAG 18 MAART   
5e zondag veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen- van Mölken. 

11.00 uur: H. Martinuskerk -  m.m.v. het Ceci-
liakoor en Schutterij St. Jozef Stein vanwege pa-
troonsfeest.   

Jrd. Martinus Hermanus Wouters en t.v.  
Margaretha Wouters (st); Jrd. Sjeng Janssen (st); 
Jrd. Mia Salden-Eijssen; Jrd. ouders Smeets-
Braeken; Jrd. Pie Thewissen en dochter Hetty 
Thewissen; Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels; 
Overleden heer Jaap Bok, Voor levende en overle-
den leden van Schutterij St. Jozef.  
 

MAANDAG 19 MAART  - H. Jozef 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Om zegen over hen die zieken verzorgen. 

WOENSDAG 21 MAART 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle overledenen van de parochie. 

ZATERDAG 24 MAART 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Voor alle overledenen van de parochie. 
ZONDAG 25 MAART - Palmzondag  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Huub Janssen. 
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Vervolg ZONDAG 25 MAART - Palmzondag  
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Kinderkoor  
Presentatiemis Eerste Heilige Communie 

Jrd. Marie Schepers (st);  Jrd. Chrit Houben en 
Bertha Houben-Driessen (st);  
Jrd. Chrit Cleuskens; Tiny Ruyl-Janssen en 
overleden familieleden; Pie en Fiena Janssen-
Wouters (st); Hub op den Camp en ouders op 
den Camp-Paulussen; Frans Peters. 
 

MAANDAG 26 MAART  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Gemengd koor Nieuwdorp 
Voor roepingen tot het Godgewijde leven. 
 

WOENSDAG 28 MAART 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Mathias Janssen, Anna Maria Vaessen en 
overleden kinderen (st). 
 

DONDERDAG 29 MAART - Witte Donderdag 
19.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Gemengd koor Nieuwdorp 
Voor alle overleden priesters, die in ons cluster werk-
zaam zijn geweest .  
 

VRIJDAG 30 MAART - Goede vrijdag Herden-
kingsdienst lijden en sterven van Jezus Christus 
 

15.00 uur: H. Martinuskerk 
Kruisweg & rozenkrans 
 

19.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Caeciliakoor 
 

 

ZATERDAG 31 MAART -  

Paaszaterdag/Stille zaterdagDameskoor 
18.00 uur:  H. Martinuskerk - Paaswake 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

20.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Gemengd koor Nieuwdorp 
Mathijs Notten en Mia Notten-Fleischeuer; 
Ouders Dassen-Strijkers.. 
 

ZONDAG 1 APRIL  

1e paasdag/Verrijzenis van de Heer 
Kapel van het Bitter Lijden 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  - Caeciliakoor 
Jrd. Peter en Mathieu Wijnen (st);  
Jrd. Lei Meijers en Jrd. Fien Meijers-Berghs (st);  
Annie Wolters-Lambrichts; Angelica Martinez; 
Thei Eummelen en Sophia Wijnen;  
Mathieu Stelten, Trina Stelten-Coumans en zoon 
Frank; Martinus Hermanus Wouters en Margare-
tha Wouters (st); Andrees, Hay, Hubert en Sjeng 
Vogelers (st); Maan Stijnen en tevens voor  
Lies Stijnen-Goossens; Sjir Wijnand en zoon 
Raymond; Voor mijn gezin en familie;  
Toos Beaujean-Geenen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

Wij feliciteren  
onze dopelingen en hun ouders: 
 

DEVON ERDKAMP, zoon van 
Francis Erdkamp-Pallada en Nicky Erdkamp  
 

IAN MUYTJENS, zoon van  
Davy Muytjens en Addie Peperkamp 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen. 
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Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

HET KERKELIJK JAAR… (2.)   De Advent 
 

De eerste periode van het Kerkelijk Jaar wordt gevormd door de Advent. Het zijn 
de vier laatste zondagen voor Kerstmis. Omdat Kerstmis niet altijd op dezelfde dag 
valt, kan het aantal dagen van de Advent wisselend zijn. Het woord ‘Advent’ bete-
kent ‘Komst’.  We bereiden ons voor op de komst van Jezus, op Zijn geboorte. Je-
zus wordt door ons  -gelovige-  mensen beschouwd als het Licht, dat in de wereld 
komt. Het Licht dat alle duisternis verdrijft uit ons leven.  
 

Om de komst van het Licht te accentueren wordt ieder weekend een kaars ontstoken 
op de adventskrans. Deze krans is gemaakt van groenblijvende takken, versierd met een paars lint 
en paarse strikken van lint. Er zijn vier kaarsen op geplaatst. Ieder weekend  wordt er een kaars 
meer ontstoken om zo het Licht van Kerstmis dichterbij te brengen. Eigenlijk zou je het helemaal 
donker moeten maken, om te zien hoe sterk dat licht kan schijnen. Dan wordt het symbool van het 
dichterbij-komend Licht nog duidelijker.  
 

Daarbij schiet me een verhaal te binnen, hoe mijnwerkers, die opgesloten raakten in hun mijngang, 
de moed op redding niet verloren, omdat een glimpje licht door de massa stenen zichtbaar werd. Dat 
was het teken voor hun redding. 
 

De Advent is ieder jaar in de donkerste tijd van het kalenderjaar. Buiten is het dan al vroeg donker 
en we hebben, zo midden in de winter, behoefte aan licht, aan warmte. Juist Kerstmis, de herden-
king van de geboorte van Jezus, brengt dat Licht en die warmte. Hij komt in onze wereld als een 
Licht, als een bron van menselijke warmte. 
Bij de voorbereiding van Zijn geboorte, in de Advent, staan we stil bij dat grote gebeuren.  
We worden in die dagen geïnspireerd: 
- door profeten als Jesaja, die de komst van Jezus voorzegt;                                                                                                  

- door Johannes de Doper, die Hem heel duidelijk aankondigt;                                                           

- door Maria, die uitspreekt dat zij bereid is mee te werken met Gods plannen. 

De liturgische kleur in de kerk is in de Advent paars. Een kleur die inkeer en bezinning wil symboli-
seren. Bezinning omdat de komst van Jezus een grote gebeurtenis is in de mensenwereld. Een ge-
beurtenis die om voorbereiding vraagt: de advent! 

J.P.Janssen, ass.  

DATA 1e H. COMMUNIE IN STEIN 2018 
 

Zondag 13 mei in de St. Martinuskerk in Oud Stein 
Zondag 20 mei Berg ad Maas/Urmond 
Zondag 27 mei in de O.L.V. Hulp der Christenenkerk te Nieuwdorp 
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MEE OP BEDEVAART NAAR LOURDES ? 

Het is vaak een wens van mensen om naar Lourdes te gaan. Daar kunnen verschillende redenen voor 
zijn: bij Maria bidden om kracht en sterkte om de problemen van het leven aan te kunnen; om te 
bedanken voor het goede, dat men heeft mogen ontvangen. Er zijn veel motieven om zo’n bedevaart 
te maken. Vanuit onze samenwerkende parochies willen we ons aansluiten bij de bedevaarten van 
het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Er zijn verschillende mogelijkheden om zo’n bedevaartreis 
te maken: met een bus, een nachtbus of met het vliegtuig. De vliegreizen vertrekken vanaf het vlieg-
veld Maastricht Aachen Airport. Er zijn bedevaarten in de maanden mei, september en oktober.  
De bedevaart in oktober is een gezinsbedevaart.  
Pastoor Janssen zal deelnemen aan de bedevaart van 11-16 september 2018. Wanneer U be-
langstelling heeft of meer informatie wilt ontvangen, neem dan gerust contact op met mevr. Anita 
Cremers, tel. 046-4337105 of met pastoor Janssen, tel. 046-4331200.  

SENIORENVERENIGING ST. JOZEF STEIN 50 JAAR 

Het bestuur heeft zich voorgenomen om dit 50-jarig jubileum uitbundig te gaan vieren, 
waarbij de leden in het middelpunt zullen staan. Diverse activiteiten zullen dit jaar in het 
teken van dit jubileum plaatsvinden. We starten met een gebedsdienst op 3 maart, die 
plaatsvindt plaats in Brasserie Merode om 16.00 uur. Vervolgens de receptie op 10 maart 
en een fantastische feestavond op 4 april. De overige activiteiten volgen verder in het 
jaar. Maar uiteraard hopen wij ook dat velen uit de Steinder gemeenschap tijdens onze receptie acte 
de présence zullen geven. Wij zullen dat zeker ervaren als een stimulans om met dit werk door te 
gaan. Het bestuur nodigt u allen dan ook uit deze receptie op 10 maart van 19.00 u. tot 20.00 
uur bij te wonen. Met een goed gevoel gaat St. Jozef het jubileumjaar tegemoet.  

Het Bestuur Seniorenvereniging St. Jozef Stein. 

Beste parochianen, Graag willen wij de stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek, beter 
bekend als HiP WM, nogmaals onder uw aandacht brengen. De vrijwillige hulp die wordt verleend 
is, in principe, kortdurend en laagdrempelig en is bedoeld voor mensen met weinig financiële mid-
delen en weinig sociale contacten. Bij het soort hulp kunt u denken aan vervoer naar het ziekenhuis 
of huisarts, een bezoekje bij eenzaamheid, kleine klusjes in en rond het huis. We bieden hulp aan 
iedereen. De hulpverlening gebeurt vrij anoniem hetgeen wellicht een stimulans is voor mensen die 
het moeilijk vinden om hulp te vragen. ‘Schroom dus niet en vraag hulp als u daarom verlegen zit; 
onze vrijwilligers zijn gaarne bereid om u de helpende hand te bieden.’  Hulp vragen kan zowel 
telefonisch als via de website. Telefonisch contact is mogelijk met de lokale helpdesk via het num-
mer 046 4262727; op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur. Buiten deze uren 
kunt u de vraag inspreken via de voicemail, u wordt dan teruggebeld. Een andere mogelijkheid is 
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PROFIEL  VAN  EEN  PAROCHIEVRIJWILLIGER  (45) 
Naam, leeftijd en woonplaats.  Mijn naam is Els Habets, 56 jaar en woon in Urmond. 
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent U actief? Bij de H. Martinus en  
St. Antonius te Urmond en H. Michaël te Berg a/d Maas 
Welke taak vervult U in de parochie? Ik vorm samen met een collega de redactie van het parochie-
blad Urmond/Berg aan de Maas. Daarnaast bezorg ik in een gedeelte van Urmond het parochieblad. 
Waarom doet U dat werk? Het geeft mij een goed gevoel dat ik iets voor de parochie kan doen, 
want zonder vrijwilligers kan een parochie niet draaien. 
Welke fijne ervaringen hebt U bij het vervullen van uw taak? Als parochianen je aanspreken en 
zeggen dat ze blij zijn dat er nog een papieren parochieblad is. 
Zijn er ook vervelende kanten aan uw werk? Ik denk dat ieder werk wel eens vervelende kanten 
heeft. 
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon? Het vervullen van mijn  taak zorgt ervoor dat alle 
parochianen iedere maand weer een parochieblad in de bus krijgen en dat geeft mij een fijn gevoel. 
Wat zou U aan de lezer willen meegeven over uw taak? Aan de lezers zou ik willen meegeven om 
nog eens na te denken of ze tijd en zin hebben om onze parochievrijwilligers te komen versterken.  
————————————————————————————————————— 
EINDE SERIE “PROFIELEN” 
In een serie van 45 afleveringen, waarin vrijwilligers van onze samenwerkende parochies aan het 
woord kwamen, hebben we kennis kunnen nemen van wat hen bezielt om zich voor onze parochies 
in te zetten. We hebben daar een heel mooi beeld van mogen krijgen.  
We achten nu de tijd rijp om te stoppen met de serie ”Profiel van een parochievrijwilliger” omdat 
iedereen, die er belangstelling voor heeft, nu op de hoogte kan zijn.  
We spreken onze dank uit aan al die vrijwilligers, die bereid waren iets over zichzelf en hun motie-
ven om parochievrijwilliger te zijn, te vertellen.   
Heel veel dank voor uw bijdragen aan onze parochiebladen.  

DRIE GESPREKSAVONDEN OVER DE GOEDE WEEK 

Als voorbereiding op de Goede Week en Pasen zijn er in onze samenwerkende parochies 3 gespreks-
avonden gepland. De thema’s zijn Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. 
De gespreksbijeenkomsten vinden plaats  in het Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat, 
Stein-Nieuwdorp van 20.00-21.30  uur op de woensdagen: 28 februari, 7 maart en 21 maart. 
Bij belangstelling gaarne aanmelden bij: 
Past. R. Schwillens, tel 4331328 of pastoorschwillens@gmail.com 

Past. J.P .Janssen, tel, 4331200 of janssen.janpieter@gmail.com 
Parochiekantoor, tel 4331674 of  h.martinusstein@kpnmail.nl 

mailto:pastoorschwillens@gmail.com
mailto:janssen.janpieter@gmail.com
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PINKSTERFEEST NIEUWDORP 
Op maandag 21 mei a.s., organiseert het kerkbestuur 
van Nieuwdorp het 24e Pinksterfeest, op het Pastoor 
van Heldenplein (kerkplein). Verenigingen, winke-
liers en particulieren die een marktkraam willen 
huren à € 15,- per stuk, kunnen contact opnemen 
met dhr. Pierre Claessens: tel. 06-42693623 
Voor kinderen is het mogelijk op deze dag hun oud-

speelgoed, spellen of andere kleine spulletjes te verko-

pen. Zij kunnen ook een gratis plaatsje reserveren op 

het kerkplein ook via dhr. Claessens 06-42693623. 

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  

Math Penris 
 

Nederhof 27 
6171 HA te Stein 

ZEGENING VAN 
MOTORVOERTUIGEN  

Zondag 25 maart om 
11.00 uur.   Lokatie:  
Oefenterrein Osseforth 
opleidingen te Elsloo.  

Wij feliciteren...  
de Senioren-vereniging  St. Jozef 

met hun 50 jarig jubileum.  
Van Harte Proficiat! 

STILLE OMGANG 
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 
2018 vindt in Amsterdam de STILLE OMGANG 
plaats naar aanleiding van het ”Mirakel van Amster-
dam” in 1345.  De bus vertrekt vanuit Elsloo,op za-
terdag 17 maart om 19.45 uur voor deelnemers uit 
Elsloo, Meers en Stein, vanaf de voormalige bushal-
te, Michiel de Ruyterstraat nabij huisnr. 1, Elsloo. 
Terugreis op zondagmorgen 18 maart om ± 07.00 
uur. De kaarten kosten € 24.- p,p. 
Aanmelden kan tot vrijdag 9 maart a.s. bij P. Snie-
kers, Michiel De Ruyterstraat 6 te Elsloo, tel.: 437 
2673, e-mail: sniekers@12move.nl 

mailto:sniekers@12move.nl
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


