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BIJ HET BEGIN VAN EEN NIEUW JAAR… 
 

We vinden het vanzelfsprekend aan het begin van een nieuw kalenderjaar elkaar 
het beste toe te wensen voor dat nieuwe jaar. Genoeg goede dagen en voldoende 
geluk en gezondheid wensen we elkaar toe. Het is een fijn gebruik en het is een 
eigentijdse vertaling van wat men elkaar van oudsher toewenste: ‘Veel heil en zegen!’ 
Heil geeft aan dat je de ander genoeg heilzame en helende dagen toewenst.  
Heilzaam omdat het aangeeft dat we de gebrokenheid in ons menselijk leven willen  
voorkomen, en helend om de eventuele breuken te herstellen.  
En zegen wordt gewenst! Zegenen wil zeggen dat je iemand het allerbeste toewenst.  
Dat willen we ook van harte doen aan het begin van het nieuwe jaar.  
Gods zegen:  het allerbeste wat je maar wensen kunt. 
Gebruikelijk is ook dat je aan het begin van het nieuwe jaar voornemens maakt.  
Goede voornemens, die je probeert dit nieuwe jaar in vervulling te laten gaan.  
Stoppen met roken, minder alcohol, meer tijd besteden aan elkaar, aandacht hebben voor 
anderen, staan vaak op het lijstje van goede voornemens. 
Mogen we er voor het nieuwe jaar eentje aan toevoegen?  
Het voornemen om aan het gelovige leven wat meer aandacht te schenken. 
De oppervlakkigheid afzwakken en meer aandacht hebben voor gebed, voor naastenliefde, 
voor het samen-vieren in de kerk.  
Eigenlijk meer aandacht en tijd te hebben voor God en voor Zijn bedoelingen met ons men-
selijk leven. Dat is een prachtig voornemen en de vervulling van dat voornemen zal onge-
twijfeld heil en zegen brengen ! 
Een zalig Nieuwjaar U allen toegewenst ! 

Jaargang 12 nr. 166 
Van  5 januari t/m 3 februari 2019 

Kopij voor Kerkblad nr. 167 van  
2 februari tot en met 3 maart  
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 vóór 22 januari 2019 

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

DRIEKONINGEN 
 

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT 

20 C + M + B     19 

CHRISTUS + ZEGENE + DIT + HUIS 
 

Heer onze God, aan U behoren de tijd en eeuwigheid.  

Gij zijt de oorsprong van al wat geschapen is.  

Wij wijden U dit jaar toe.  

Moge het een jaar van genade zijn. Wees steeds bij ons. Zegen ons leven en onze woning. 

Geef ons onderlinge liefde en laat ons eens thuis komen bij U in de hemel.  

Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. 
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WOENSDAG 9 JANUARI 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Ger Martens en overleden familie Martens. 
 

ZATERDAG 12 JANUARI 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk -  
Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. ouders Peter Berix en Tilla Berix-
Claessen. 
 

ZONDAG 13 JANUARI 

Doop van de Heer 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ouders Zeelen- Thoolen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor 

Jrd. Wim en Mia Driessen-Janssen en over-
leden familieleden; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); 
Sjeng Claassen en Truus Wouters (st) 
 

MAANDAG 14 JANUARI 

Zalige Petrus Donders 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Intenties voor alle zieke mede parochianen. 
 

WOENSDAG 16 JANUARI 

19.00 uur: H. Martinuskerk 

Jrd. Anthony Janssen en Olga Vijgen. 
 

ZATERDAG 19 JANUARI 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Felix Lenssen en overleden familie; 
Sjeng en Maria Salden-Custers, Klêus en 
Greet Salden en overleden familie Salden. 

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 

ZATERDAG  5 JANUARI 

H. Pater Karel Houben  
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

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

Gerrit Roelofs (st);  
Voor een bijzondere intentie. 
 

ZONDAG 6 JANUARI 

Driekoningen 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjeng Meuleberg. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Kinderkoor 

1e Jrd. Pie Janssen;   
1e Jrd. Tilla o/d Camp-Thomassen en Chris 
o/d Camp; 
Jrd. Leo Smackers; 
Jrd. Christiaan Smackers en Maria Horsels 
(st);   Jrd. Cor Janssen (st);  
Jrd. Mathieu Smeets en teven Margaretha 
Smeets-Smeets en overleden familie(st);  
Zef en Tiny Ruyl-Janssen en overl. familie;  
Huub Teney; Martinus Hermanus Wouters 
v.w. verjaardag en Margaretha Wouters (st);  
Martien van de Wiel vanwege de buurt  
Dirgelen. 
 

MAANDAG 7 JANUARI 
Openbaring des Heren 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor onze missionarissen. 
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ZONDAG 20 JANUARI 

2de zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Voor genezing. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Zeswekendienst Mia Salden-Bovens; 
Jrd. Anna Goossen en tevens voor  
Lei Wijnen; Jrd. Lies Smeets-Houben; 
Ouders  Zef en Truuke Janssen-Op den 
Camp (St). 
 

MAANDAG 21 JANUARI 

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

Welzijn van de parochie. 
 

WOENSDAG 23 JANUARI 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle zieke kinderen. 
 

ZATERDAG 26 JANUARI 

HH. Timoteüs en Titus 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   - 

Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Martien Martens en Mia Driessen en 
overleden familie; 
Jrd. Peternella Hendriks-Moonen; 
Ouders Dassen-Strijkers. 
 

ZONDAG 27 JANUARI 

3de zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Voor genezing. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Mathieu Stelten en Trina Stelten-
Coumans en zoon Frank (St); 
Jrd. Ouders Frans en Mia Leenaerts-Bours 
(St); Jrd. Ton Udo en t.v. ouders Houben-
Janssen en Ria Houben-Hautvast; 
Verjaardag Johan Packbier; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Mia Goossen-Vranken;  Mia Gorissen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

MAANDAG 28 JANUARI 

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

Voor alle vrijwilligers van onze parochie. 
 

WOENSDAG 30 JANUARI 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor meer aandacht aan het gelovige leven. 
 

ZATERDAG 2 FEBRUARI 

Opdracht van de Heer Maria Lichtmis 
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

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

Aansluitend Blasiuszegening 
Jrd. Gerrit Roelofs; 
Jrd. Lambert-Thewissen. 
 

ZONDAG 3 FEBRUARI 
H. Blasius 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ouders Berger-Roelofsen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Aansluitend Blasiuszegening 
Jrd. Mien van Mulken; 
Jrd. Renier Salden; 
Jrd. Lies en Lambert Soons, achterkleinkind 
Sid, schoondochter Odie, zonen Jeanke, Jan, 
Henk, dochter Etie; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); 
Pie en Fiena Janssen-Wouters. 

DE ZIEKENCOMMUNIE is 
op de eerste vrijdag van de 
maand.  
Degene die hier gebruik van 
willen maken, kunnen bellen 
naar tel. nr. 046-4331328.  
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Een abonnement kost € 18,50 per jaar.  
U ontvangt 8 nummers thuis, in kleur!  

Aanmelden bij abonnementenadministratie:  
marijke.strating@home.nl. 

HET VREDESLICHT IS IN MERODE, DUITSLAND, OPGEHAALD 
 

Dit jaar hebben de leden van scouting Stein als vervolg op de gezamenlijke acti-
viteit van vorig jaar wederom het Vredeslicht in Merode, in Duitsland, op zater-
dag 22 december opgehaald en naar Stein gebracht. 
 

Ook dit jaar werd het licht in Bethlehem door een kind ontstoken en door scouts 
over de hele wereld verdeeld. De scouts van Stein vertrokken in 3 busjes en bezochten de Weih-
nachtsmarkt. Rond 17.00 uur namen ze het Vredeslicht in ontvangst en bleven in Merode om later op 
de avond ook het prachtige vuurwerk te kunnen zien. Daarna begon de avontuurlijke terugreis van de 
oudere scouts. Ze gingen ’s nachts te voet van Merode naar Stein, uiteraard met inachtneming van de 
noodzakelijke veiligheid. 
 

Op zondagmorgen 23 december boden zij het Vredeslicht aan in de St. Martinuskerk kerk in Oud-
Stein bij het begin van H. Mis van 11.00 uur. De aparte Vredeskaars werd aangestoken.  
Er werd aandacht besteed aan de historische banden tussen Stein en Merode en tevens werd er een 
gedicht voorgelezen. Na de H. Mis kon iedereen zijn eigen meegebrachte kaars of lantaarntje ontste-
ken aan het Vredeslicht. Van daaruit ging het Vredeslicht naar de andere kerken van het cluster: 
Nieuwdorp, Urmond en Berg aan de Maas en naar de Kapel Maria in de Nood. Alle inwoners hebben 
op Kerstavond en tijdens de Kerstdagen het licht via eigen lantaarntjes kunnen meenemen naar huis. 
Dit was door de gezamenlijke kerkbesturen middels publicaties in parochiebladen en overige media 
onder de aandacht gebracht.  
 

Deze activiteit van scouting en de gezamenlijke kerkbesturen was uiteraard alleen mogelijk vanwege 
de door de gemeente toegekende subsidie, waarvoor dank.  
Ook dit jaar was het weer een groot succes. 

                                      

Kasteel Merode 

Vuurwerk 
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IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledene: 
 

MIA SALDEN-BOVENS,  80 jr. weduwe van Jan Michiel Salden, Elsloo 
 

Moge zij ruste in vrede. Amen 

 

 

Melanie van de Wal 
Heerstraat Centrum 143 
6171 HV Stein 

06 4678 8000 
info@beautyfeetplus.nl 
www.beautyfeetplus.nl 

MEDISCH PEDICURE 

GEBEDSDIENST IN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID 

In de maand  januari wordt ieder jaar ‘de Week van gebed voor de Eenheid van alle Christenen’ ge-
houden. Deze week is van 20 tot en met 27 januari 2019. Verleden jaar waren we te gast in de  
Protestantse Kerk van Urmond om samen te bidden om de eenheid te versterken en elkaar te ontmoe-
ten.  
Nu willen wij U van harte uitnodigen voor de Oecumenische Gebedsdienst op dinsdag 22 januari om 
19.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen in Stein-Nieuwdorp.  
Naast de katholieke christenen van onze samenwerkende parochies zijn ook de christenen van de 
Protestantse Gemeente Beek-Urmond-Geleen van harte welkom. Naast pastoor Schwillens zal  
dominee Prins ons voorgaan in gebed.  
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.  
U bent van harte welkom. 

DANKJEWEL aan iedereen die heeft meegewerkt aan de versierin-
gen, de opbouw van de kerststallen en de opluistering van de diensten 
in onze kerken en de Maria kapel.  
Namens de kerkbesturen, heel hartelijk dank. 

MISSCHIEN EEN LANG GEKOESTERDE WENS… 

Voor menigeen is het een lang gekoesterde wens om eens op bedevaart naar 
Lourdes te gaan. Soms komt het er niet van, omdat men geen reisgenoot 
heeft.  Vanuit onze samenwerkende parochies is het mogelijk om samen een 
bedevaart naar Lourdes te maken in 2019. We reizen met het Huis voor de Pel-
grim in Maastricht. Ook zieken zijn van harte uitgenodigd om mee op bedevaart 

te gaan. Er is de mogelijkheid de bedevaart met de bus, de nachtbus of het vliegtuig te maken. De 
vliegreizen vertrekken vanaf het vliegveld Maastricht Aachen Airport. De bedevaart-reizen staan 
gepland in mei, juni en september. Pastoor-deken Paul Bronneberg geeft leiding aan de bedevaart 
van 6 t/m 11 september; Pastoor J.P. Janssen zal deelnemen aan de bedevaart van 31 mei – 5 juni.  

Voor CZ-verzekerden, die daarvoor in aanmerking komen, is een korting op de prijs van de reis mo-
gelijk. Wanneer U belangstelling heeft en graag meer informatie wil, laat dan even iets weten aan: 
Pastoor R. Schwillens, tel. 4331328; mevr. A. Cremers, tel. 4337105; pastoor Janssen, tel. 4331200. 
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HET KERKELIJK JAAR…(10)  PINKSTEREN 

De negen-en-veertigste dag na Pasen wordt Pinksteren gevierd. Daarmee wordt de Paastijd afgesloten. Het is 
de keuze voor symboliek. In de bijbel is het getal ‘zeven’ het getal van de grote volledigheid, van een afgerond 
geheel: zeven dagen van de week, zeven dagen van de Schepping, zeven gaven van de heilige Geest, zeven 
werken van barmhartigheid, zeven sacramenten. Zeven maal zeven is daar nog een versterking van. De ver-
kondiging door Jezus is afgerond. Nu moeten de volgelingen in praktijk brengen wat Hij hen heeft voorge-
leefd. Na de Hemelvaart van Jezus blijven de apostelen, samen met Maria, biddend bij elkaar om de komst van 
de helper, de Heilige Geest af te wachten. Die gave van de Heilige Geest was door Jezus beloofd bij Zijn af-
scheid van de leerlingen.  
Op het Pinksterfeest wordt die gave ook werkelijkheid. De bange apostelen raken in vuur en vlam. Zij gooien 
de deuren en ramen open van hun verblijfplaats en treden naar buiten om het goede nieuws van Jezus, Zijn 
Blijde Boodschap, uit te dragen. En het effect blijft niet uit. Zo lezen we in de Handelingen van de Apostelen. 
In Jeruzalem zijn vele pelgrims aanwezig, die naar de Heilige Stad gekomen zijn en ofschoon ze afkomstig 
zijn uit alle windstreken, verstaan ze de boodschap die de Apostelen brengen. Ze worden aangesproken in hun 
eigen taal. En het enthousiasme van de Apostelen nemen zij over. Ook vele mensen in Jeruzalem worden ge-
raakt door datgene wat de Apostelen uitdragen: ‘Jezus is gekruisigd en gestorven. Maar Hij is ook verrezen en 
ten hemel opgenomen. Daar zal Hij voor ons een voorspreker zijn.’ Het is de Geest die de leerlingen in vuur en 
vlam zet. Het enthousiasme van het begin keert bij hen terug. In de tijd dat zij met Jezus rondtrokken hebben 
zij de effecten gezien van een leven in dienst van God. Ze hebben gezien dat leven op die manier weldoende is. 
Dat de liefde zoveel kracht geeft. Dat elkaar liefhebben de wereld laat veranderen in Gods Koninkrijk.  Maar 
hun enthousiasme heeft een flinke knauw gekregen wanneer Jezus gevangen wordt genomen en als een misda-
diger ter dood wordt gebracht. En zij laten Hem in de steek, bang dat hen hetzelfde lot te wachten staat, omdat 
ze Zijn volgelingen zijn. Het is de Geest die hen opnieuw enthousiast maakt en zij breken uit. Ze houden niet 
meer voor zichzelf wat ze ten diepste met Jezus ervaren hebben. Zij voelen de kracht die de Geest schenkt om 
de weg van Jezus te gaan. Wij hebben die Geest ook ontvangen bij ons H. Vormsel. De Geest geeft kracht om 
uit de eigen schulp te komen en moedig als christen te leven. Ook aan ieder van ons wordt die kracht gegeven.                                                                                                                            
J.P.Janssen, ass. 

BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

BLASIUSZEGEN. De heilige Blasius 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 vis-
graat in zijn keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan de en graat sprong uit zijn keel. Door dit 
voorval met de graat is hij de geschiedenis ingegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoenin-
gen, hik, bof, angina, spruw, krop en astma. Daaruit ontstond in de 13e eeuw het gebruik van de Blasiuszegen 
als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. De priester of diaken houdt dan 2 
gekruiste kaarsen voor de borst en rond de keel van de gelovige en spreekt het volgende gebed uit:  
‘Op voorspraak 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 2 en 3 februari deze zegen ontvangen. 
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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, 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 
Emailadres: olvhdc.nieuwdorp@gmail.com  
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 

Alle peuters, kleuters, ou-
ders en grootouders bedankt 
voor uw aanwezigheid bij 
de peuter/kleuterviering, 
voor het luisteren naar het 
verhaal van de ezel, voor het zingen, dansen 
en klappen.  

Wij feliciteren de Dirgelländer Muzikanten                                                           

met hun 55 jarig jubileum in 2019 

 

Een nieuw jaar is weer gestart, 

een nieuw jaar, het blijft apart. 

Je denkt te weten  hoe het zal verlopen,  

of het ook zo gaat is alleen maar te hopen. 

Nieuwe ervaringen  komen zeker weer voorbij,  

koester de mooiste want dat maakt je blij. 

Vergaande dromen en nieuwe dromen, 

we zullen ze allemaal weer tegenkomen. 

Leef het leven zo lang het mag duren, 

jouw levenspad kun je niet sturen. 

Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht,  

geniet juist van wat je niet verwacht. 

Zondag 6 januari 2019 

NIEUWJAARSCONCERT  

i.s.m. Fanfare Stein, Mandoline 
orkest ‘The Strings’, het Steinder 
Mannenkoor. Plaats MFC de Grous. 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


