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DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN…PASEN ! 

De groet: De Heer is waarlijk opgestaan… klonk en klinkt nog steeds op som-
mige plaatsen wanneer christenen elkaar tegenkomen op de dag van Pasen.  

Het is zo’n groot nieuws alsof men tegen elkaar zeggen wil: ‘Heb je het al ge-
hoord? Weet je het al?‘ Zoals wij nieuws aan elkaar doorgeven dat we het de 
moeite waard vinden om verder te vertellen. ‘Heb je het al gehoord?’ en dan 
volgt het verhaal dat je zo belangrijk vindt om door te vertellen. De boodschap van Jezus’ 
verrijzenis is zo’n groot nieuws. Ondanks het feit dat Hijzelf tijdens Zijn leven deze opstan-
ding uit de dood herhaaldelijk aankondigde, toch is Zijn verrijzenis voor Zijn volgelingen 
een grote verrassing. 

In alle vroegte zijn de vrouwen naar het graf van Jezus gegaan om Zijn lichaam te verzor-
gen, zoals bij een begrafenis gebruikelijk was. Op de dag van Zijn overlijden, - de voor-
avond van de grote Sabbat- , hebben ze dat niet meer kunnen doen om de Sabbat niet te ont-
heiligen. Daarom gaan ze op de eerste dag van de week in alle vroegte naar het graf. Het is 
de eerste gelegenheid die ze hebben. Onderweg vragen de vrouwen zich bezorgd af, wie de 
grote steen, die het graf afsluit, zal wegrollen. Bij aankomst vinden ze de steen weggerold, 
het graf leeg en open. Wat is er gebeurd? Hoe is dit te verklaren? Kun je dit geloven?  
Bij het lege graf klinkt voor de vrouwen de boodschap: ‘Wat zoeken jullie de Levende bij 
de doden? Hij is niet hier. Hij is verrezen!’ Met die boodschap gaan de vrouwen naar de 
leerlingen van Jezus. Petrus en Johannes gaan op onderzoek uit en vinden alles, zoals de 
vrouwen gezegd hebben. Daarmee zijn zij getuigen. Betrouwbare getuigen, omdat zij met 
eigen ogen hebben gezien dat het graf leeg is en dat de zwachtels er lagen en de zweetdoek 
opgerold elders.  
De Heer is waarlijk opgestaan!  Het blijft een zaak van geloof. Een sluitend bewijs is niet te 
leveren. Het enige wat de getuigen verklaren is het feit dat het graf leeg is en dat de zwach-
tels en de zweetdoek op verschillende plaatsen liggen. Het zijn aanwijzingen, maar geen 
bewijzen. Geloven in de Verrijzenis van de Heer is inderdaad geen zaak van bewijs of over-
tuiging. Het gaat om geloven.  Het gaat om opstaan uit de dood om het leven binnen te 
gaan. Er van overtuigd raken dat leven sterker is dan de dood. Dat heeft Jezus in heel Zijn 
leven laten zien. Hij heeft velen doen opstaan. Zalig Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. 

                                                           J.P. Janssen, ass.  
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DIENSTEN PASEN 2018      

Paaszaterdag 31 maart: Paaswake 
18.00 uur St. Martinuskerk Oud Stein 
20.00 uur  O.L.V. Hulp der Christenenkerk                               
         Nieuwdorp 
Paaszondag 1 april: 1ste paasdag 
09.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

vervolg 
Paaszondag 1 april: 1ste paasdag 
11.00 uur St. Martinuskerk Oud Stein 

Paasmaandag 2 april: 2de paasdag 
11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk     
         Nieuwdorp 
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ZATERDAG 31 MAART  - Paaswake 
18.00 uur:  H. Martinuskerk   
m.m.v. het Dameskoor 
 

20.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

m.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Mathijs Notten en Mia Notten-Fleischeuer; 
Jrd. Tiny van Mulken-Coumans;  
Jrd. Guillomine Smeets; Hary Delberesinne 
en Willy Driessen vanwege verjaardag. 
 

ZONDAG 1 APRIL - 1ste paasdag/
Verrijzenis van de Heer 
09.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Bertha Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
m.m.v. 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 
Margaretha 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; Pie en Fiena Janssen-Wouters. 
 

MAANDAG 2 APRIL - 2de paasdag  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Raoul Stijnen. 
 

11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Gemengd koor Nieuwdorp 
Voor het welzijn van de parochie. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

WOENSDAG 4 APRIL 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden familieleden. 
 

ZATERDAG 7 APRIL 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenen-
kerk m.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Sjaak en Bertha Claessen-Schepers;  
Jrd. Marie Ackermans-Jetten en Sjeng  
Ackermans; Gerrit Roelofs (st). 
 

ZONDAG 8 APRIL - 2de zondag van Pasen / 
Beloken Pasen 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Goossens-Penders. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Philomena van Kan en tevens voor  
Harie Smeets (st);  Jrd. overleden ouders 
Piet Berix en Rosa Berix-Köhlen (st); 
Lies en Sjeng Smeets-Houben en overleden 
familieleden. 
 

MAANDAG 9 APRIL - Maria boodschap / 
Aankondiging van de Heer 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor vrede in de wereld. 
 

WOENSDAG 11 APRIL - H. Stanisslaus 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle vrijwilligers van de parochies. 
 

ZATERDAG 14 APRIL 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenen-
kerk m.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Sjaak Nijsten; Fam. Dassen-Coumans; 
Jeanne en Sjeng Martens-Lotz en overl.  
familie Gelissen-Sommer en Simons-
Heijmann; Maria Salden-Custers, Klêus en 
Greet Salden-Coumans en overl. familie. 

Na de H. Mis op de 1e zaterdagavond van de maand (nu op 7 april) 
wordt er koffie geserveerd in de bij-sacristie in Nieuwdorp.  
U bent van harte welkom! 
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ZONDAG 15 APRIL - 3de zondag van Pasen 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Levenden en overledenen van de familie 
Claessens-Stroom. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
m.m.v. Caeciliakoor 
Jrd. Zef en Bertha Janssen-Gorissen (st); 
Jrd. Greet Pepels (st);    
Jrd. Wim Rutten; 
Jrd. Marion Greven-Hensels; 
Angelica Martinez; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Marie en Wim Smeets-Westhovens; 
Piet Schmitz. 
 
MAANDAG 16 APRIL 

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor de intenties van alle zieke mede paro-
chianen. 
 

WOENSDAG 18 APRIL 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Mathias Janssen, Anna Vaessen en 
overleden kinderen. 
 

ZATERDAG 21 APRIL - H. Anselmus 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

m.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Voor roepingen tot het Godgewijde leven. 
 

ZONDAG 22 APRIL - 4de zondag van Pasen 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 

22 APRIL - 11.00 uur: H. Martinuskerk 
1ste Jrd Sjir Wijnand en tevens voor zoon  
Raymond;   Jrd. Jozef Gelissen (st); 
Jrd. en tevens verjaardag van Lien Peters-
van Rossum;  Jrd. Harie Salden en Tina  
Stevens, tevens voor hun zonen en nichtje 
Hetty; Pie en Fiena Janssen-Wouters (st); 
Marieke Vaassen-Ruyl en tevens voor Harie 
Vaassen;  Tjeu Hamers en overleden ouders 
Hamers-van Mulken en overleden ouders 
Janssen-Janssen en overleden kinderen. 
 

MAANDAG 23 APRIL - St. Joris 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Voor hen die zieken verzorgen. 
 

WOENSDAG 25 APRIL - H. Marcus 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle zieken. 
 

ZATERDAG 28 APRIL - H. Petrus Chanel 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenen-
kerk - m.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Pastoor Cor Beurskens en overl. fam.; 
Laurens Vanmulken en ouders Van Mulken-
Lacroix; Mia Heijnen-Lamine vanwege ver-
jaardag en Pie Heijnen en zoontje Harrie. 
 

ZONDAG 29 APRIL - 5de zondag van Pasen 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Huub Janssen. 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
1e Jrd. Annie Ritzen-Visschers en familie; 
Pie Janssen voor verjaardag en Til Meijers. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

 

 

 

Tel. 046 - 4268000 
www.brasseriesteinerbos.nl 
horeca@steinerbos.nl 

 
Brasserie Steinerbos 
 
Lunch en Diner 
 
Feesten en Partijen 
 
Koffietafels 
 
Of genieten van koffie met 
gebak en High Tea 
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IN MEMORIAM 

We gedenken onze dierbare overledenen: 

GERDA LENSSEN,  90 jaar, weduwe van Wim Schepers, Brugstraat 
 

TILLA JANSSEN, 97 jaar, weduwe van Harie van Mulken, Bloemenhof Geleen, (vh Stein) 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede 

 

 
 

 

Melanie van de Wal 
Heerstraat Centrum 143 
6171 HV Stein 

06 4678 8000 
info@beautyfeetplus.nl 

www.beatyfeetplus.nl 

MEDISCH PEDICURE 

 

NAAR DE HEILIGDOMSVAART IN MAASTRICHT 
 

Eenmaal in de zeven jaar vindt in Maastricht de Heiligdomsvaart plaats, een 
pelgrimage naar het graf van St. Servaas, die in onze streken het evangelie 
verkondigde in de vierde eeuw. Naast de twee religieuze stoeten op zondag  
27 mei 14.00 uur en op zondag 3 juni 14.00 uur, is er een uitgebreid programma tijdens de  
Heiligdomsvaart. We willen u graag uitnodigen om als pelgrim een dag naar Maastricht te gaan.   
We stellen voor:  
vrijdag 1 juni.  Het programma voor die dag is als volgt samengesteld: 

09.30-10.00 uur Ontvangst met koffie/thee in de Kanunniken Kelder van de St. Servaas. 
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de St. Servaasbasiliek;  aansluitend rondleiding door de 

kerk en de schatkamer.      
12.30 uur Lunch in de Groote Sociëteit aan het Vrijthof.   
13.30-15.00 uur Stadswandeling door historisch Maastricht met gids. Aansluitend vrije tijd. 
16.00 uur Vespers in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. 

De kosten bedragen 35,- euro inclusief lunch en gids. Het vervoer naar en van Maastricht is op    
eigen gelegenheid.  

Voor deelname kunt u zich aanmelden bij:  
 

Het Huis voor de Pelgrim, Raadhuisplein 1, Maastricht. Tel. 043-3215715 

DATA 1e  HEILIGE COMMUNIE 2018  

• Zondag 13 mei 9.30 uur: in de St. Martinuskerk Oud Stein: kinderen  BS Triviant 

• 2Zondag 20 mei 9.30 uur: H. Michaelkerk, Berg a/d Maas:  

    kinderen BS de Avonturijn Berg a/d Maas en Urmond  

• 4Zondag 27 mei 9.30 uur in de  O.L.V. Hulp der Christenenkerk van  

    Nieuwdorp:  kinderen van OBS de Maaskei en BS Kerensheide    
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HET  KERKELIJK  JAAR…( 3.)    Kerstmis. 

Terwijl alles in het kerkelijke leven nu om Pasen draait, is het merkwaardig in het parochie-
blad te lezen over Kerstmis. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat we twee maanden 
geleden een serie beschouwingen zijn gestart over het Kerkelijke Jaar. En dan spreekt het 
voor zich dat je begint bij het begin: eerst de Advent en daarna Kerstmis. Vandaar. 

Met Kerstmis herdenken we de geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem. De definitieve 
datum van Jezus geboorte is niet exact aan te geven, maar vanaf het jaar 300 viert de Kerk 
de geboorte van Jezus op 25 december. Daarbij sluit men aan bij een ouder feest: het feest 
van de Zonnewende. Men herdacht met dit feest de wederkomst van het licht. De donkere 
periode van het jaar verandert langzaam in de periode waarin het licht steeds meer nabij 
komt. De Kerkelijke overheid sloot daarbij aan en maakte duidelijk dat we als gelovigen met 
de komst van Jezus ook de komst van het Licht vieren in een soms donkere wereld. Donker 
door het kwaad. Donker door datgene wat mensen elkaar soms aan doen. De komst van  
Jezus is voor ons, als gelovige mensen,  de verlossing van de duisternis van het kwaad.  
Jezus is het Licht dat die duisternis overwint. 
 

Het Kerstfeest heeft zo’n grote betekenis in onze beleving dat we aan één dag niet genoeg 
hebben om het te vieren. De gedachtenis van Jezus’ geboorte begint al aan de vooravond 
van 25 december. In de avond van 24 december komen we als gelovigen samen in een fees-
telijke eucharistieviering om de komst van het Kerstkind te verwelkomen. We vieren de 
Nachtmis en beluisteren het geboorteverhaal. Op 25 december wordt de dag in de vroege 
ochtend kerkelijk geopend met de Dageraadsmis, in de gewone termen vaak de Herdertjes-
mis genoemd. We lezen dan het evangelieverhaal waarin het eerste bezoek in de stal komt: 
De herders, die door de engelen worden gewaarschuwd dat de Verlosser geboren is, gaan 
naar de stal en vinden er de pasgeborene, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. 
Juist zoals de engelen het hun verteld hebben. Op eerste kerstdag wordt dan in een plechtige 
hoogmis de Dagmis gevierd.                                                                                                  
Op Tweede Kerstdag, 26 december, staat de eerste martelaar, de diaken Stephanus centraal 
in de kerkelijke liturgie. En ook de acht dagen erna, het kerstoctaaf, blijft de geboorte van 
Jezus in de vieringen van de eucharistie alle aandacht vragen. We gedenken in deze dagen 
Johannes, de evangelist (27 dec.) en de Onschuldige Kinderen ( 28 dec.), die op last van  
Koning Herodes vermoord werden. Dit kerstoctaaf maakt deel uit van de Kersttijd, die tot de 
feestdag van de Doop van Jezus duurt.                                                         J.P. Janssen, ass. 
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CORRECTIE LOURDESBEDEVAART 
In de vorige aflevering van ons parochieblad stond een uitnodiging om mee op bede-
vaart naar Lourdes te gaan. Daarbij werd vermeld dat pastoor Janssen de bedevaart zou 
vergezellen van 11- 16 september a.s. Inmiddels is dit geen correcte informatie 
meer,  omdat door omstandigheden pastoor Janssen deelneemt aan de bedevaart 
van 23 – 28 mei a.s. De bedevaarten in september gaan gewoon door, alleen niet met 
eventuele begeleiding vanuit onze parochies.  
Mocht u willen deelnemen aan een bedevaart naar Lourdes dan kunt u alle informatie 
inwinnen bij mevr. Anita Cremers, tel. 4337105  of pastoor Janssen, tel. 4331200.  
Voor CZ-verzekerden is het goed te weten dat er vanwege die ziektekostenverzekeraar onder bepaal-
de voorwaarden een reductie op de reissom wordt gegeven. 
 
GESLAAGDE VASTENACTIE-MAALTIJD 2018 
Het begint zo langzamerhand een traditie te worden dat we in de Veertigdagentijd voor onze samen-
werkende parochies een Vastenactie-maaltijd houden. Dit jaar was deze maaltijd op maandag  
26 februari. Er waren 31 gasten aan tafel die de sobere maaltijd van soep en brood tot zich namen. 
Deze maaltijd was volledig gesponsord. De bijdrage van de deelnemers was € 322, 60. Een mooi 
begin van onze spaaractie voor de technische school in Mpongwe (Zambia).  
Naderhand kwam er nog een bijdrage binnen van 15,- euro als extra sponsorbijdrage. 

DAGBEDEVAART NAAR BANNEUX 
Op woensdag 16 mei 2018 vindt weer de dagbedevaart naar Banneux plaats. 
Aanmelden dient te geschieden vóór 15 april bij Bep Dobbelsteijn, telefoon 4331174. 

VOLONTARIO:  
Vrijdag 13 april is het zover: de niet opgehaalde en gedoneerde VOLO’s van vorig jaar van Stich-
ting Volontario worden gebruikt voor de ouderen in onze gemeente Stein. Stichting Volontario zal 
dan samen met Vivantes in de 3 verpleeghuizen (Aelserhof, Urmonderhof en de Moutheuvel) met 
medewerking van diverse lokale artiesten een gezellige middag verzorgen. De artiesten zullen afwis-
selend in de verschillende locaties optreden. Iedereen is welkom van 15.00 tot 17.00 uur. Meer info: 
www.volontario.nl 

De stichting HULP IN PRAKTIJK WESTELIJKE MIJNSTREEK:  HiP WM.  
De vrijwillige hulp die wordt verleend is kortdurend en laagdrempelig en bedoeld voor mensen met 
weinig financiële middelen en weinig sociale contacten.  
Tel. Lokale helpdesk: 046 4262727 op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur.  
Een andere mogelijkheid is hulp vragen via de website: www.hipwestelijkemijnstreek.nl   

http://www.volontario.nl
http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl
http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl
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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 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein. 
 

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 

BEREIKBAARHEID ST. MARTINUSKERK 
Op zondag 29 april a.s. wordt in 
Stein weer de jaarlijkse wielerklassie-
ker om de  
Ton Dolmans Trofee gereden. De 
start van de wedstrijd is 13.00 uur. 

Ondanks de afzettingen is de parkeerplaats 
voor de kerkgangers van de H. Mis van 11.00 
u bereikbaar vanaf de Kerkstraat. De afzetting 
wordt in verband hiermee open gehouden. Paro-
chianen, die de H. Mis bezoeken gelieve wel de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars in acht te 
nemen. 
 

PINKSTERFEEST NIEUWDORP 

Op maandag 21 mei a.s., organiseert het kerk-
bestuur van Nieuwdorp het 24e Pinksterfeest, op 
het Pastoor van Heldenplein (kerkplein).  
Kinderen kunnen dan hun oude speelgoed, spel-
len of andere kleine spulletjes te verkopen en zij  
kunnen nu een gratis plaatsje reserveren op het 
kerkplein bij dhr. P. Claessens: nr.06-42693623. 
Verenigingen, winkeliers en particulieren kunnen 
een marktkraam huren à € 15,- per stuk.   
Voor  reservering gelieve  contact op te nemen 

 

Voor iedereen een  
 

  Een Zalig Paasfeest! 

Vergeving schenken,  
betekent dat je beseft dat het koesteren 

van oud zeer je leven verwoest.  

 

VRIJDAG  27 april 
 

KONINGSDAG  
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


