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HET PAROCHIECLUSTER STEIN ZAMELT VOEDSEL IN VOOR ‘DE VOEDSELBANK’ 

De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de vastentijd om lang houdbare pro-
ducten in te zamelen voor de voedselbank van Stein, want ook binnen de gemeente Stein komt armoe-
de voor! Dit is heel vaak verborgen armoede. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket sa-
men te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin. Met het voedsel dat 
gedoneerd wordt, bereiken de voedselbanken momenteel zo’n 4% van mensen die in armoede leven. 
‘Dat is een druppel op de gloeiende plaat’ aldus de website van de voedselbank Stein. 
Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van bezinning, 
familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig paasdiner op tafel kunnen 
zetten, en niet de mogelijkheid hebben om lekker uit eten te gaan! Alle langdurige houdbare pro-
ducten zijn welkom. De actie zal lopen vanaf 6 maart. De gezamenlijke kerkbesturen van het cluster 
Stein hebben daartoe besloten, om de vastentijd te gebruiken, omdat de tijd voor Kerstmis al genoeg 
organisaties zijn die zich inspannen van deze actie. 

Wanneer en waar kunt u het voedsel brengen vanaf 6 maart :  
- Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, van 11 maart  

t/m 13 april op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur 
-  In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 13 april vóór of na de H. Mis op  

zaterdag van 19.15 uur 
-  In de parochiekerk van Stein t/m 14 april vóór of na de H. Mis op  

zondagochtend van 11.00 uur, maar ook op woensdag van 18.00 -19.30 uur 
-  In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 13 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van  

18.00 uur of vrijdagavond van 18.30 uur 
-  In de parochiekerk van Urmond t/m 14 april vóór of na de H. Mis op zondag van 9.30 uur of op de dinsdag 

van 18.30- 19.30 uur 

Jaargang 12 nr. 168 
Van  2 maart t/m 7 april 

  2019 

Kopij voor Kerkblad nr. 169 van  
6 april tot en met 5 mei  

Inleveren  vóór 26 maart 2019 

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

VASTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
Op Aswoensdag begin de veertigdaagse vasten in onze katholieke traditie.   
De vastenperiode eindigt met Pasen. Het is een tijd van bezinning en inkeer. Het is een tijd van voor-
bereiding op het grootste feest dat wij, christenen, vieren: De opstanding van Jezus uit de dood. 
Vasten is iets anders dan lijnen. Bij lijnen gaat het er om je eigen lichaamsgewicht te doen dalen om-
wille van de gezondheid of om er beter uit te zien.  Ikzelf ben dan het belangrijkste. Bij vasten gaat het 
niet om mij, maar om de ander. Ik wil mezelf iets ontzeggen en wat ik daarmee uitspaar, wil ik gebrui-
ken om het een ander, - die met minder toe moet komen -, beter te laten gaan. Dat is ook het doel van 
de Vastenactie: zelf minderen om het project in Zambia te steunen. 
Natuurlijk kun je vasten door minder te eten of door geen alcohol te gebruiken in die periode. Maar je 
kunt het ook anders aanpakken: gebruik je mobieltje wat minder en schenk daardoor meer aandacht 
aan de ander. Laat de auto wat vaker staan en help zo mee het milieu te verbeteren. Ga eens op bezoek 
bij degene, die je allang beloofd hebt te bezoeken, maar waar het nog niet van gekomen is.  
Als je nadenkt, vind je zelf best mogelijkheden om te minderen, omwille van de ander. 

J.P. Janssen, ass. 

 

Fijne Carnavalsdagen! 
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ZATERDAG  2 MAART   
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

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

ZONDAG 3 MAART 
H. Frederik 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Uit dankbaarheid. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st);  Sjeng Claassen en Truus Wouters 
vanwege verjaardag (st);  Overledenen van de 
familie Smackers-Horsels (st);   
Ouders Jan Willem Keulers en Anna Maria 
Lemmens, Johannes Franciscus Hubertus  
Keulers en Maria Elisabeth Vaassen; 
Lies Janssen-Gelissen vanwege verjaardag en 
overledenen van de fam. Janssen-Gelissen. 
 

MAANDAG 4 MAART 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor vrede in de wereld. 
 

WOENSDAG 6 MAART 
Aswoensdag 
10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Huub Janssen. 
 

19.00 uur: H. Martinuskerk -
Dameskoor 
Overleden broers en zuster 
fam. Dirkx. 

ZATERDAG 9 MAART - Gem.K Nieuwdorp 
H. Francisca Romana 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
V.w.verjaardag  Chris en Guillaumine  
Delbressine-Smeets en zoon Harie. 
 

ZONDAG 10 MAART 
1ste zondag van de vasten 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg- Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Tje Hamers; 
Martien van de Wiel van de buurt Dirgelen; 
Ouders de Koning-Stijnen en Lei Schepers: 
Ouders Mia en Martien van de Wiel; 
Ouders Nellie en Sjeng Gorissen. 
 

MAANDAG 11 MAART 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de  
H. Bernadette. 
 

WOENSDAG 13 MAART 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de 
H. Bernadette. 
 

ZATERDAG 16 MAART - Kinderkoor 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Zwd. Ed Deschaux; Jrd. Jac Vanmulken. 
 

ZONDAG 17 MAART 
H. Patricius 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen-van Mölken. 

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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Vervolg ZONDAG 17 MAART 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Martinus Hermanus Wouters en t.v.  
Margaretha Wouters (st); Jrd. Sjeng Janssen (st); 
Jrd. Mia Salden-Eijssen, ouders Eijssen-
Hurkens; Jrd. Ouders Goossens-Lamine en broer 
Jack; Jan en Mia Daemen-Smeets; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters;  
Ouders Smeets-Braeken. 

MAANDAG 18 MAART   

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor de minder bedeelden in onze parochie. 
 

WOENSDAG 20 MAART 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle vrijwilligers. 
 

ZATERDAG 23 MAART 
H. Turibius de Mogrovejo 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd Koor Nieuwdorp 
Sjeng en Maria Salden-Custers, Klêus en Greet 
Salden en overleden fam. Salden. 
 

ZONDAG 24 MAART 
3de zondag van de vasten 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Levenden en overledenen familie Pepels. 

11.00 uur: H. Martinuskerk  - Ceaciliakoor 
1e Jrd. Zef Ruijl en overleden familieleden; 
Jrd. Marie Schepers (st);  Jrd. Chrit Cleuskens; 
Jrd. Pie Thewissen en dochter Hetty; 
Zef en Henny Coumans; Overledenen van de 
fam. Smackers-Horsels (st); Hub op den Camp 
en overleden ouders op den Camp-Paulussen. 

MAANDAG 25 MAART 
Maria Boodschap 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor alle vrijwilligers van onze parochie. 
 

WOENSDAG 27 MAART 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor de zieken in onze parochie. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

ZATERDAG 30 MAART 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Jrd. Riet Verlaan-Van Wijk. 
 

ZONDAG 31 MAART 
4de zondag van de vasten 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Huub Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
1e Jrd. Mart Vranken; 
Jrd. Lei Meijers en Fien Meijers-Berghs (st); 
Jrd. Chrit Houben en Bertha Houben-Driessen 
(st); Pie en Fiena Janssen-Wouters (st); 
Mia Gorissen. 
 

MAANDAG 1 APRIL 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor de jonge gezinnen. 
 

WOENSDAG 3 APRIL 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden familieleden fam. Dirkx. 
 

ZATERDAG 6 APRIL- Gem. K. Nieuwdorp 
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Jrd. Sjaak en Bertha Claessen-Schepers;  
Gerrit Roelofs. 
 

ZONDAG 7 APRIL 
5de zondag van de vasten 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Raoul Stijnen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Ceaciliakoor 
Jrd. Philomena van Kan en Harie Smeets (st); 
Jrd. Peter en Mathieu Wijnen (st); 
Jrd. overleden ouders Piet Berix en Rosa Berix-
Köhlen (st);  Martinus Hermanus Wouters en 
Margaretha Wouters (st);  Marie Houben-
Janssen en t.v. Gerard Houben, Ton Udo en Ria 
Houben-Hautvast;  Lies en Sjeng Smeets-
Houben en overleden familieleden. 
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Melanie van de Wal 
Heerstraat Centrum 143 
6171 HV Stein 

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

MEDISCH PEDICURE 

TENTOONSTELLING  HONGERDOEKEN.  Van 7 maart tot en met 19 april organiseert de 
Vastenactie een hongerdoekententoonstelling in de Dom van Utrecht.  In veel kerken hangt in de 
Vastentijd vaak een hongerdoek ter bezinning en inspiratie. Kunstenaars uit de hele wereld houden 
de toeschouwer een spiegel voor: Hoe staan wij in deze wereld? Hoe solidair zijn wij met ande-
ren?  Deze tentoonstelling is zeer aan te bevelen in deze Veertigdagentijd. De toegang is gratis.  
Meer informatie vindt U op de website: www.vastenactie.nl/hongerdoekententoonstelling. 

VASTENACTIE 2019:  VAN OS NAAR TRACTOR 

Voor het derde en laatste jaar wordt de opbrengst van de Vasten-
actie bestemd voor de verdere uitbouw van de Landbouw- en 
Techniekschool in Mpongwe, Zambia.    
In 2017 hebben we er samen voor gezorgd dat de school aange-
sloten werd op het elektriciteitsnet. Dat was een hele klus, maar daardoor werd 

ook een grote stap gezet op het gebied van ontwikkeling en mogelijkheden tot verdere uitbouw.  
Op onze agenda van de Vastenactie voor 2018 stond de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Om 
voedsel te bereiden en om er les in te geven, is een keuken gebouwd en ingericht. Het naaiatelier is 
volledig ingericht en draait op volle toeren met de cursus: Ontwerpen, Knippen en Naaien. In de 
loop van dit voorjaar komen de kippenrennen klaar en worden de andere nodige leermiddelen aange-
schaft.  De vooruitgang is zichtbaar en dat stemt tot grote tevredenheid en dankbaarheid voor ons en 
voor de mensen in Mpongwe.  
Van os naar tractor.  Dit jaar, 2019, wordt het landbouwonderwijs en de landbouwmechanisatie 
verder ontwikkeld. Er wordt een tractor aangeschaft met ploeg, eg, zaai- en maaimachine. Hiermee 
wordt het niveau van het landbouwonderwijs op een hoger plan gebracht, maar het werkt ook kos-
tenbesparend.  Want door deze aanschaf kan men zonder de inzet van loonwerkers de 9 hectare ei-
gen landbouwgrond bewerken. Ook is er een mogelijkheid om zelf de tractor en andere machines te 
verhuren aan boeren in de omgeving. Om de machines op te bergen is het nodig dat er een afdak 
gebouwd wordt. De begroting van het hele project bedraagt € 44.000,-.  
Landbouw is belangrijk. De belangrijkste bron van inkomsten in het Mpongwe-district is de land-
bouw, 98% van de bevolking in dit district is boer. Er zijn enkele grote landbouwbedrijven, maar het 
overgrote deel zijn kleine boeren, die alleen voor hun eigen familie produceren. Het belangrijkste 
product is maïs. Met het onderwijsproject aan de school wil men het niveau van de landbouw verho-
gen. De jongeren leren de mogelijkheden van de machines kennen en toepassen. Veel aandacht 
wordt ook besteed aan het leren onderhouden van de tractor en de andere machines.  
Onze bijdrage. U ontvangt bij het parochieblad het zakje van de Vastenactie, waar U uw bijdrage 
in kunt stoppen en in de kerk bezorgen. Ook is een mogelijkheid uw bijdrage te storten op de bank-
rekening van de Vastenactie: NL 21 INGB 000 000 5850 onder vermelding het project: van Os naar 
Tractor, projectnummer 401257. 

CARNAVALSMIS  

De carnavalsmis was ook dit jaar weer een groot succes. De 
drukbezochte H. Mis werd uitstekend georganiseerd door pas-
toor Schwillens en leden van cv De Steinder bok, cv Nieuwdorp 
en cv de Senioren. Zij werden begeleid door de Steinder Garde. 
Ook de Bèsjen waren van de partij en hebben een dankwoord 
uitgesproken. De muziek werd verzorgd door de  
Sjpasbend ‘Steins Geweld’.                          Foto: Mia Aarts 
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IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

ZEF DEVOI, 79 jaar, weduwnaar van Bep Devoi -Janssen,  
levenspartner van Lea Deckers, Stein. 

ED DESCHAUX, 93 jaar, weduwnaar van Lena/Floor Deschaux-Lohstroh, Stein 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. 

WIJ FELICITEREN onze dopeling en haar ouders: 
 

 

SIRI DOENJASJA GUILLIA Natterman,  
dochtertje van Jan Natterman en Maria Steinbach 

 

Opdat ze moge leven als een gelukkige christen 

RELIEKSCHRIJN IN DE ST. MARTINUSKERK TE STEIN 

Sinds oktober 2016 is de kerk van Kerensheide aan de eredienst onttrokken. Bij mijn komst in maart 
2017 heb ik een bezoek aan deze kerk gebracht en geconstateerd dat de relikwieën nog in de altaren 
lagen. Al heel vlug werden deze verwijderd en hebben ze enkele maanden in de pastorie gelegen. 
Aan het timmerbedrijf Janssen uit de Maasband werd gevraagd om een houten reliekenschrijn met 
glas te vervaardigen. Deze was vorig jaar december gereed maar vanwege de kerststal nog niet in de 
kerk geplaatst.  

Na de kerstperiode is de schrijn bij het zijaltaar van de H. Martinus neergezet. Naast de relieken van 
de altaren zijn er ook een aantal relikwieën van andere heiligen in gelegd.  
 

Onze dank gaat uit naar de firma Janssen en de sponsoren die dit voor onze parochie mogelijk  
gemaakt hebben.                                                                                                      Pastoor Schwillens 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE KERKBLAD STEIN 
 

Opbrengst Kerensheide:  €    694,00 
 

Opbrengst Stein:    € 1.607,50 
 

Opbrengst Nieuwdorp:    €    988,86 
 
 

Namens de kerkbesturen: hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage. 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

U BENT VAN HARTE WELKOM……. maandag 18 maart a.s. om 18.00 uur.  
 

Ook dit jaar wordt er weer een Vastenactie-maaltijd gehouden in onze samenwerkende parochies en 
u bent van harte uitgenodigd om mee te eten voor het goede doel.  
De maaltijd wordt gehouden op maandag 18 maart a.s. om 18.00 uur.    
 

De tafel staat dan gedekt in de sacristie van de kerk van Nieuwdorp, ingang Heisteeg. 
Naast de soep en het brood staat ook samenzang, gebed en informatie over het project 
Mpongwe op het menu. De maaltijd wordt gesponsord en van u wordt een bijdrage van 
5,- euro gevraagd voor de Vastenactie. Aanmelden bij past. Schwillens, tel. 4331328  of 
past. Janssen, tel. 4331200. In het ‘tijdelijke’ restaurant is plaats voor 30 deelnemers. 
Haast U, want vol is vol! 

VERANTWOOORDING COLLECTE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN 

In het Pinksterweekend wordt jaarlijks de collecte voor de Nederlandse Missionarissen gehouden.  
In onze parochies doen wij aan die collecte mee. In 2018 zijn uit de opbrengst van de landelijke  
collecte onder andere 71 verloftoelages uitgekeerd en 3 bijdragen in bijzondere ziektekosten.  
De besteding van de gelden wordt misschien wel het meest duidelijk in het volgende briefje van  
pater F. Kruis m.h.m. : 
“Bij dezen wil ik de Week voor de Nederlandse Missionaris van harte bedanken voor de gift. Begin 
juni ben ik hier gekomen en ik verblijf nu in ons verzorgingshuis in Oosterbeek. Ruim een week gele-
den werd ik behandeld voor staar en ik moet nog enkele afspraken bij de tandarts nakomen. Als dat 
gebeurd is kan ik weer terug naar Kenia. Nogmaals veel dank.” 

In het hart van elke winter zit een trillende lente,  
en achter de sluier van elke nacht zit een glimlachende dageraad. 

WERELD 

We weten ‘t allemaal, ‘t is er een bende  - ‘t is er te eng, en te vijandig en te vol 
het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol 

‘t is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden en door de steden raast een ‘rücksichtlos’ geweld 
maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden  

er staan weer altijd boterbloemen in het veld 
er zijn nog immer die momenten van vervoering  al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief 

tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering   
van mensen die nog zachtjes zeggen:  ‘k heb je lief             

Toon Hermans 
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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 

ZEGENING MOTOR-
VOERTUIGEN 

Ook dit jaar is er de mogelijk-
heid uw voertuig te laten ze-
genen en wel op 31maart om 
11.00 uur: 

Locatie oefenterrein Osseforth Opleidingen,   
Businesspark 165. Elsloo. 

STILLE OMGANG AMSTERDAM.  
In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 
2019 vindt in Amsterdam de Stille Omgang 
plaats naar aanleiding van het ‘Mirakel van  
Amsterdam’ in 1345. 
De bus vertrekt vanuit Elsloo, ook voor parochia-
nen van Stein en Nieuwdorp, vanaf de voormali-
ge bushalte, Michiel de Ruyterstraat nabij  
huisnr. 1 op zaterdag 16 maart om 19.55 uur. 
Thuiskomst zondagmorgen 17 maart ± 07.00 uur. 
De kaarten kosten € 25.- p.p.. Aanmelden tot  
uiterlijk vrijdag 8 maart a.s. bij P. Sniekers,  
Michiel De Ruyterstraat 6 te Elsloo,  
tel.: 437 2673, e-mail: sniekers@12move.nl. 

CARNAVAL: sluiting parochiekantoor van  
maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart.  
Wij wensen u fijne carnavalsdagen toe! 

 

Op woensdag 6 maart het askruisje  
halen en daarna ‘jerringebiete’! 

DOEMARKT: op 24 maart a.s. organiseert de 
Zonnebloem Afdeling Stein samen met Gehandi-
capten Vereniging het Maasland een Doemarkt 
van 11.00 – 16.00 uur in de grote zaal van het 
MFC de Grous. Er wordt ook een demonstratie 
kantklossen gegeven. De entree is gratis. 
Tiny Thewissen, Commissielid Doemarkt 

16 maart 2019:  Lempkesoptocht Stein 
 

19 maart: St. Joep (Sittard) 
 

21 maart: start lente 
  

Van 30 op 31 maart klok vooruit: start zomertijd 

Maandag 10 juni: 25e  PINKSTERFEEST, 
Kerkplein,  Past. v. Heldenplein in  Nieuwdorp. 
Verenigingen, winkeliers en particulieren kunnen 
een marktkraam huren voor € 15,00 per stuk. 
Kinderen kunnen op deze dag ook hun speelgoed 
verkopen en een gratis plaatsje reserveren op het 
kerkplein.  

Voor meer info en reserveren neemt u contact 
met: Pierre Claessens tel. 06-42693623 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

Reserveren: 046-4336618/www.kompreuve.nl/Kerensheide 


