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Jaargang 13 nr. 178 
Van  11 januari t/m 2 februari 2020 

   

Kopij voor Kerkblad nr. 179 van  
1 februari tot en met 8 maart  

inleveren 
 vóór 21 januari 2020. 

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

OVERWEGING OUDJAAR – NIEUWJAAR 31december 2019  – 1 januari 2020  

Bij de jaarwisseling komt het niet als een verrassing dat we stil staan bij het jaar dat we afsluiten en 
vooruit kijken naar het nieuwe, het beginnende jaar.  

Een jaar is verstreken, het deed iets met ons.  
Het veranderde ons, omdat we het anders begonnen,  dan dat we het jaar beëindigen.  

Het is moeilijk om precies aan te geven waar die verandering ligt.  
Net zoals bij een boom is het moeilijk aan te geven hoe die boom veranderde door de ring van het 

laatste jaar. 

De wisseling van het jaar kun je markeren op een kalender.  
Het tijdstip van 12 uur in de nacht is precies aan te geven.  

Maar dat zijn niet de feiten, die de verandering in onszelf aangeven.  
De verandering in ons zelf is aan te geven door de tijd die wij leefden,  

de tijd die wij mee maakten met zijn duizend kleine dingen in lief en leed. 

We denken aan onze vriendschappen.  
Aan onze rouw en trouw.  

We denken aan onze inzet,  
aan onze vreugde en treurnis.  

We denken aan ons geloof en ongeloof;  
aan de mensen om ons heen op hun eigen weg door het leven.  

En niet in het minst denken we aan de dierbaren, die ons ontvallen zijn  
en met wie wij het leven deelden.  

Het Oud – jaar maakt ons bewust dat wij leef-tijd  krijgen toegemeten.  
De klokkentijd loopt wel door, buiten ons om.  

Maar onze binnen-tijd, – onze leef – tijd – is beperkt  
en we kennen zijn maat en zijn grens niet.  

Daarom is het belangrijk met die leef-tijd  goed om te gaan. 

Het Nieuwe jaar doet ons weer voornemens maken.  
We gaan door in verwachting en hoop. 

We maken plannen.  
We maken voornemens. 

Misschien dat we ons meer bewust mogen zijn,  
wat we met de tijd die ons toegemeten wordt, –  onze leef – tijd –, moeten doen.  

Daar kunnen we onze voornemens op richten.  
Dat die tijd kwaliteit – tijd moet worden!   

Dat komt al tot uitdrukking in onze voornemens. 
Vaak zullen die voornemens het karakter hebben van “verbeteren”. 

Maar je hebt moed nodig om het vol te houden!  

Een goed nieuwjaar toegewenst!   
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ZATERDAG  11 JANUARI  
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd koor Nieuwdorp 
Voor vrede in de wereld. 
 

ZONDAG 12 JANUARI 
Doop van de Heer 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ouders Zeelen-Tholen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); 
Sjeng Claassen en Truus Wouters (st). 
 

MAANDAG 13 JANUARI 
Doop van de Heer 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor het welzijn van de parochie. 
 

WOENSDAG 15 JANUARI  
H. Arnold Janssen 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. Anthony Janssen en Olga Vijgen (st). 
 

ZATERDAG 18 JANUARI  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Jrd. ouders Zef en Truuke Janssen-Op den 
Camp (st); Felix Lenssen verjaardag en Chrit 
Salden en overleden ouders. 
 

ZONDAG 19 JANUARI 
2de zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 

Vervolg ZONDAG 19 JANUARI 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jac Wauben en tevens Lies Wauben-Goossen 
vanwege verjaardag; Ouders Zef en Truuke 
Janssen-Op den Camp (st). 
 

MAANDAG 20 JANUARI 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor onze missionarissen. 
 

WOENSDAG 22 JANUARI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle mantelzorgers. 
 

ZATERDAG 25 JANUARI  
Bekering van de Heilige apostel Petrus  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd koor Nieuwdorp  
Jrd. Martien Martens, Mia Driessen en  
overleden familie; Ouders Dassen-Strijkers. 
 

ZONDAG 26 JANUARI  
3de zondag door het jaar 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Kinderkoor 
Jrd. Mathieu Stelten en Trina Stelten-Coumans 
en zoon Frank (st); 
Jrd. ouders Frans en Mia Leenaerts-Bours (st); 
Jrd. Lies Smeets-Houben; 
Johan Packbier; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Mia Goossen-Vranken vanwege verjaardag. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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MAANDAG 27 JANUARI  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Finy Franssen-Hamers en Jeanny-Franssen-
Loeten en overleden familie. 
 

WOENSDAG 29 JANUARI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 1 FEBRUARI  
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk    
Aansluitend Blasiuszegen 
Jrd. ouders Floor en Truus Daelemans-Claessen 
en overleden familie; 
Jrd.Gerrit Roelofs; 
Jrd. Lambert Thewissen. 
 

ZONDAG 2 FEBRUARI 
Opdracht van de Heer in de tempel, feest 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

Vervolg ZONDAG 2 FEBRUARI 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Aansluitend Blasiuszegen 
Jrd. Mien van Mulken (st); 
Jrd. Ton Udo tevens voor ouders Houben-
Janssen en voor Ria Houben-Hautvast; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); 
Pie en Fiena Janssen-Wouters (st). 

IN MEMORIAM        We gedenken onze dierbare overledene: 

TRUUS PEPELS, 65 jaar, Heerstraat C. vh Elsloo 

Moge zij rusten in Gods vrede, Amen 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 

 

VIK KUSTERS zoontje van Niels Kusters en Kim van Mulken 

FENNE EN CAS VAN GRINSVEN,  
dochtertje en zoontje van Diana Bouts en Kevin van Grunsven 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

PEUTERVIERING OP KERSTAVOND: 

Alle peuters, kleuters, ouders en grootouders bedankt voor uw aanwezigheid bij de peuter/
kleuterviering en voor het luisteren naar het verhaal van ‘t ezeltje. 
 

EEN DANKJEWEL  aan alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar meegewerkt hebben met tal van 
werkzaamheden in de parochie en tevens aan allen die meegeholpen hebben om de kerstversiering te 
maken en de opbouw van de kerststallen.  

ZIEKENBEZOEK/HUISBEZOEK.  
Mensen die graag een huisbezoek willen hebben kunnen contact opnemen voor een afspraak met 
pastoor Schwillens, tel. 046-4331328 of zijn assistent pastoor Janssen tel. 046-4331200.  

DATA 1e HEILIGE COMMUNIE 2020: 
 
24 mei 09.30 uur 
Parochiekerk  
Berg a/d Maas 
 
31 mei 09.30 uur 
Parochiekerk  
Nieuwdorp 
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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 af-
speelde. 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 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 keel-
aandoeningen, 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, bevrij-
de 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. 

 

HET VREDESLICHT UIT BETHLEHEM ONTSTOKEN 

Op zondag 22 december werd in de kerken van Stein en Urmond door de scoutingsgroep 
Stein en Urmond het Vredeslicht uit Bethlehem ontstoken. Daar kwamen diverse scoutings-
groepen vanuit de hele wereld bijeen, om dit licht te verspreiden over de gehele wereld. Van-
uit Wenen is het vuur via Eupen in Merode terechtgekomen. Daar hebben onze scoutingsgroepen 
hun lantaarn ontstoken en zijn in de nacht van zaterdag 21 december op zondag ruim 60 km te voet 
naar ons cluster gelopen. Onze dank gaat uit naar de scouting van Stein en Urmond voor hun inzet, 
want zoals we vernomen hebben was het een tocht met regen. Chapeau en hopelijk mogen we vol-
gend jaar weer een beroep op hen doen.  
De fotoreportage is gemaakt door Hen Breuls in de kerk van Urmond, website rkkerkenstein.nl 

AFTREDENDE KERKBESTUURSLEDEN in verband met een nieuw clusterbestuur per 1-1- 2020  

In het kerkblad van december 2019 hebben wij u op de hoogte gesteld dat per 1 januari 2020 een 
nieuw clusterbestuur wordt benoemd voor de gezamenlijke parochies. De vicaris-generaal van het 
Bisdom Roermond heeft deze benoemingen inmiddels bekrachtigd. De samenstelling van het nieuwe 
clusterbestuur is in voornoemd kerkblad en op de website RK Kerken Stein bekend gemaakt. 
Dit betekent tevens dat wij per 1 januari 2020 afscheid nemen van een aantal kerkbestuursleden van 
de afzonderlijke parochies. 

Voor de H. Jozefparochie van Kerensheide zijn dit Jacques van de Schoor, Math Jütten, 
Elly Janssens-Lamberts en Josephine Strikker-Wolters. 
Voor de H. Martinusparochie van Stein wordt afscheid genomen van Karel Schepers en  
Wil Klarenaar.  
Voor de parochie OLV Hulp der Christenen van Nieuwdorp zijn dit Annelies Rings-Reijnders en 
Annemie Beckers-Martens. 
Voor de parochies H. Michael van Berg aan de Maas en H. Martinus van Urmond is dit  
Eugene Penders. 
De aftredende kerkbestuursleden hebben allen het vele werk met grote toewijding en 
nauwkeurigheid verricht.  
Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Hartelijk dank voor jullie inzet en fijne samenwerking. 
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EEN NIEUWE SERIE… 

U bent gewend in het parochieblad kerkelijke informatie te vinden en vaak ook een of 
meerdere stukjes, die ons stof tot nadenken geven over ons gelovig leven. In de komende 
uitgaven van ons parochieblad worden ons teksten aangereikt over de heiligen, waarvan de 
beeltenis in een van onze kerken staat of over heiligen, die in onze beleving een rol spelen. 
We proberen – voor zover mogelijk – de beschrijving van een heilige te plaatsen in de 
maand waarin de feestdag van de heilige valt. Als je de beschrijving van het leven van een 
heilige leest, moet je zelf vaak vooraf de nodige vooroordelen aan de kant zetten. We heb-
ben vaak het idee dat een heilige een ‘heilig boontje’ is. Niets is minder waar. Je mag er ge-
rust van uitgaan dat heiligen mensen van vlees en bloed waren. Alleen hebben ze allemaal, 
op de plaats waar ze leefden en werkten, zo goed mogelijk geprobeerd te leven naar Gods 
bedoelingen. Met vallen en opstaan, met zoeken en twijfelen, met doorzetten en volhouden. 
Als je de levensbeschrijving  van heiligen doorleest, ontdek je vanzelf dat hun leven niet 
altijd over rozen ging en dat tegenslag en teleurstelling ook in hun levens te vinden zijn. 

Typisch bij de heiligverklaring van mensen is het gegeven dat het altijd van ‘onderop’ ge-
beurt. Zo is het de hele geschiedenis doorgegaan: wanneer iemand overleed, die een grote 
betekenis had in de beleving van de  mensen, kwamen er blijvend mensen naar zijn of haar 
graf. Omdat die blijvende beleving de aandacht trekt wordt er een verzoek gedaan aan de 
plaatselijke bisschop om de deugden van de overledene te onderzoeken. 

Doorgaans  benoemd de bisschop dan een commissie die dat onderzoek nauwgezet gaat uit-
voeren. Het onderzoek bestaat uit het verzamelen en bestuderen van alle  geschriften en het 
voeren van gesprekken met degenen, die mogelijk nog in leven zijn, en de kandidaat hebben 
gekend. In onze omgeving heeft zo’n onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de  
Sittardse deken Tijssen. Wanneer het onderzoek in het bisdom is afgesloten worden alle be-
scheiden en resultaten van het onderzoek overgebracht naar de Romeinse Congregatie voor 
de Heiligverklaringen voor verdere bewerking. Aan de mogelijke heiligverklaring gaan drie 
fases vooraf: de verklaring tot Dienaar Gods, de verklaring van eerbiedwaardigheid en de 
zaligverklaring. Na de heiligverklaring wordt de naam van de heilige opgenomen in de hei-
ligenkalender van de kerk en mag hij of zij in het openbaar vereerd worden. 

Bij het onderzoek naar heiligheid wordt meestal een duidelijk teken gevraagd. Van de kan-
didaat – heilige wordt een wonder verwacht. Dat wil zeggen dat iemand –  op voorspraak 
van de kandidaat – op medische onverklaarbare wijze genezen is. Daardoor kan het voorko-
men dat niet ieder onderzoek naar heiligheid ook de eindstreep haalt, omdat een wonderbaar 
teken ontbreekt.                                                                                       J.P. Janssen, pr. ass.  

Een klein berichtje…        Bij de kerstkaarten. die ik mocht ontvangen, was een heel bijzondere: 
Een kaart met dank en de beste wensen, geschreven door schrijvende schapen uit de Stal. Helaas 
stond er geen adres bij en kan ik geen dankkaart terugsturen. Daarom bij deze: Dank-je-wel voor de 
dank en de goede wensen.                                                                                   J.P.Janssen, pr. ass.  

 EENZAAMHEID OP DE 1E ZONDAG VAN DE MAAND 

Iedereen zal wel eens een keer het moment van eenzaamheid voelen. Vooral op 
zondag kan dat gevoel versterkt worden als niemand bij je op bezoek komt en 
de hele dag alleen thuis zit. Daarom willen we in het kader van de diaconie van 
de kerk één keer in de maand bijeenkomen om elkaar te ontmoeten, in samen-
werking met het buurtcentrum van Nieuwdorp, op de 1 e zondag van de maand 

vanaf 14.00-16.00 uur. In de huiskamer is iedereen welkom. Adres Buurtcentrum, Bergènken-
straat 1 Nieuwdorp-Stein. Kunt u niet op eigen gelegenheid bij het buurtcentrum van Nieuwdorp 
komen, maak dan op de woensdag vóór de 1ste zondag van de maand een telefonisch (06-55744953) 
afspraak, zodat de buurtauto u kan ophalen en later ook weer kan thuisbrengen. 
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HET DOOPSEL 
Aanmelden voor het doopsel van uw kind kan tijdens kantooruren van het paro-
chiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Tel.nr 046-
4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het parochiekantoor is op 
dinsdag en donderdag gesloten. 

Dopen en doopvoorbereiding 
Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de ouders van de dopelingen een keer op afspraak samen 
om zich voor te bereiden op de plechtigheid van het H. Doopsel. De bijeenkomst wordt gehouden 
elke 1e dinsdag van de maand in het parochiekantoor van Stein, Halstraat 36 en begint om 20.00 uur.  

Dopen in de St. Martinuskerk te Stein iedere 2e zondag van de maand. Dopen in de kerk van 
O.L.Vrouw, Hulp der Christenen -Nieuwdorp iedere 4e zondag van de maand. 

HiP (Hulp in Praktijk) 

Kerken hebben de potentie nog 
steeds een spilfunctie te vervullen 
en veelbetekenend te zijn, door 
barmhartigheid te tonen aan de sa-
menleving. HiP (Hulp in Praktijk) 
is een telefonische helpdesk, die 
hulpvraag en aanbod bij elkaar 

brengt en op die manier kerken ondersteunt bij 
het bieden van praktische hulp, die relevant is 
voor de maatschappij. Hun visie is: Geloven in 
de kracht van de kerk.  

HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de loka-
le kerken. HiP WM is momenteel actief in de 
plaatsen Sittard, Geleen, Beek, Grevenbicht, 
Buchten, Holtum, Obbicht, Hulsberg en ook in 
onze parochiecluster van Stein, Nieuwdorp,  
Kerensheide, Urmond en Berg.  

Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u contact 
opnemen met de telefoon van de HELPDESK: 046 
426 27 27. Website: hiphelpt.nl 

Wees niet bang 

Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen  
vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast  

houd je aan regels, volg je eigen zinnen  
laat die hand maar los of pak er juist een vast 

Wees niet bang voor al te grote dromen  
ga als je het zeker weet en als je aarzelt - wacht  

hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt  
voorgenomen? Het mooist overkomt je,  

het minste is bedacht  

Wees niet bang voor wat ze van je vinden  
wat weet je van een ander, als je jezelf niet kent? 

Verlies je oorsprong niet door je te snel te  
binden het leven lijkt afwisselend,  

maar zelfs de liefde went 

Wees niet bang, je bent één van de velen  
en tegelijk is er maar één als jij  

dat betekent dat je vaak zult moeten delen en 
soms zal moeten zeggen:  

laat me vrij.    
Freek de Jonge 

BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

Een zachte blik, een blij gelaat, een vriendelijk woord, een goede daad.  
Al lijkt het weinig wat je schenkt, je geeft veel meer dan je denkt! 



7 

 

CARNAVALSMISSEN: 

Zaterdag 11 januari 18.00 uur: Carnavalsmis 
De Lombokkers in kerk Berg a/d Maas. 
Zondag 19 januari 09.30 uur: Carnavalsmis  
CV De Waterratte in kerk Urmond. 

Zondag 9 februari 11.00 uur:  
Carnavalsmis in kerk Oud-Stein. 
————————————————————————————————— 

Vrijdag 24 januari 19.00 uur:  
Uitroeping prins VV de Steinder |Bök 
bij MFC De Grous. 
Zondag 26 januari 14.00 uur: uitroe-
ping jeugdprins VV de Steinder Bðk. 
——————————————————————————————— 

ROMMELMARKT MFC  BERG A/ D MAAS 
Op zondag 19 januari a.s. organiseert Harmonie 
St. Joseph in het MFC van 8.30 u. tot 15.30 uur 
een rommelmarkt. Informatie voor verkooptafel:  
J. van Cleef 06-15516174. Harmonie St. Joseph. 

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 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

 

SPORTEN VOOR VROUWEN (50+) 
 

      Ook voor beginners  
      op vrolijke muziek bij   

      MFC DE GROUS Stein 
      2 gratis proeflessen  

   Maandag 19 uur, dinsdag 9.00 en 10.15 uur 
sportmetmiep@home.nl / 046-4750458 

BIE OS  

MIJN STREEKOMROEP:  

Kerk & Samenleving wordt op zondagmor-
gen uitgezonden tussen 8:00 en 10:00 uur.  

De herhaling is op maandagochtend tussen 
8:00 en 10:00 uur.  

Als we geen vrede hebben,  
dan komt dat omdat we vergeten zijn  

dat we elkaar toebehoren.     
Moeder Theresa 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

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


