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VASTENACTIE :  EVEN MINDEREN  VOOR EEN ANDER! 

Jaarlijks voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de 
Vastentijd actie voor mensen, die leven in moeilijke omstandig-
heden. We willen meewerken aan een wereld waarin iedereen – 
waar dan ook – een goed leven kan leiden.  
Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én 
beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden om dat doel 
te bereiken.  

Waar gaat het om ?  
We willen meewerken dat mensen goed voor zichzelf en voor hun gezin kunnen zorgen. We 
willen eraan meewerken dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschap-
pen wereldwijd.  
Daarom willen we met de mensen in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone werken aan hun 
toekomst. Die toekomst is vaak gelegen in het volgen van goed onderwijs. 
Voor ons is dat een vanzelfsprekendheid.  
We vinden het gewoon dat kinderen naar school gaan en genoeg mogelijkheden krijgen om 
zich te ontwikkelen en goed voorbereid aan een taak in de maatschappij kunnen beginnen.  
Maar zijn we ons er wel van bewust dat het een uitzonderingspositie is waarin wij ons be-
vinden. Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school omdat er geen school is of 
omdat het geld ontbreekt om de kinderen naar school te laten gaan.  
We hebben inmiddels zelf ook wel begrepen dat voor onze eigen toekomst een goede oplei-
ding nodig is. Hoe vaak ontmoet je niet mensen, die er spijt van hebben dat zij in hun jeug-
dige jaren niet meer aandacht aan hun opleiding hebben geschonken. Het is altijd moeilijker 
om naderhand bij te scholen of als het nodig is om te scholen. Het belang van het onderwijs 
onderschrijft bijna iedereen. 

Daarom wil de Vastenactie in 2020 de aandacht vragen voor onderwijsprojecten. Door onze 
hulp bieden we kansen aan jongeren en volwassenen in de Derde Wereld om een goede toe-
komst op te bouwen en voor zichzelf te kunnen zorgen.  
Om U een idee te geven wat we met onze bijdrage kunnen bereiken: 
* Technische leerboeken voor een hele klas kosten samen € 24,00. 
* Een beroepsopleiding van een jaar kost voor een monteur, lasser, kleermaker of bakker        

€ 200,00.  

Met onze hulp kunnen we anderen een goede toekomst geven. Als wij even minderen in de-
ze vastentijd, wordt een toekomst voor een ander een echte mogelijkheid om een beter leven 
op te bouwen. Even minderen… voor een ander!  

Jaargang 13 nr. 180 
Van 7 maart t/m 5 april  2020 

Kopij voor Kerkblad nr. 181 van  

4 april tot en met 3 mei  

Inleveren  vóór 24 maart 2020 

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

De Vastenzakjes zijn bij het Kerkblad gevoegd en in de kerken aanwezig. 
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ZATERDAG  7 MAART  

HH. Perpetua en Felicitas  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Sjaak van Mulken; 
Jrd. Mathijs en Mia Notten- Fleischeuer; 
Chris en Guillaumine Delbressine-Smeets en 
zoon Harie vanwege verjaardag; 
Gerrit Roelofs. 
 

ZONDAG 8 MAART  

2de zondag in de veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Voor zus en broer, Bertha en Lei Meijers,  
en voor vrede. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Wil Driessen; 
1e Jrd. Mia Wenders-Schleijpen, tevens jrd.  
voor Alphons Wenders en zoon Math Wenders; 
Jrd. Tjeu Hamers. 
 

MAANDAG 9 MAART 

H. Francisca Romana  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor de intenties van alle zieken mede  
parochianen. 
 

WOENSDAG 11 MAART  

19.00 uur: H. Martinuskerk  
Voor alle zieke parochianen. 
 

ZATERDAG 14 MAART  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Voor de intenties van alle zieken mede  
parochianen. 

ZONDAG 15 MAART 

3de zondag in de veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor 
1e Jrd. Frans Janissen; 
Jrd. Mia Salden-Eijssen en ouders Eijssen-
Hurkens; 
Jrd. Goossens-Lamine en broer Jack Goossens; 
Jrd. Jaap Veldman; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Pie Thewissen en dochter Hetty; 
Christiaan Hubertus Smeets en Maria Braeken. 
 

MAANDAG 16 MAART 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor het welzijn van de parochie. 
 

WOENSDAG 18 MAART 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle mantelzorgers. 
 

ZATERDAG 21 MAART  

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

ZONDAG 22 MAART 

4de zondag in de veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

 

 

1e H. Communieviering  

in de Kerk van Nieuwdorp  

op  31 mei 09.30 uur: 

van BS Kerensheide en OBS de Maaskei 



3 

 

ZONDAG 22 MAART 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Martinus Hermanus Wouters en tevens voor  
Margaretha Wouters (st); 
Jrd. Sjeng Janssen (st);  
Jrd. Marie Schepers (st); 
Jrd. Chrit Cleuskens en overige overl. familie.; 
Jrd. Pie Janssen en t.v. Fiena Janssen-Wouters; 
(st); Jrd. Hub op den Camp en ouders Op den 
Camp-Paulussen; 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels (st);      
Overleden Joop Bok. 
 

MAANDAG 23 MAART   

H. Turibius de Mogrovejo 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor de jonge gezinnen. 
 

WOENSDAG 25 MAART   Maria Boodschap 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 28 MAART   
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Mmv Kinderkoor 
Jrd. Chrit Houben en Bertha Houben-Driessen 
(st.); Jrd. Riet Verlaan-van Wijk. 
 

ZONDAG 29 MAART 

5de zondag in de veertigdagentijd  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Levenden en overledenen familie Pepels. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  - Caeciliakoor 
M.m.v. Schutterij St. Jozef 
1e Jrd. Ida Dassen-Janssenen en tevens voor 
Eugène Dassen; 
Jrd. Jac Wauben en tevens voor Lies Wauben-
Goossen en Lei Wijnen en Anna Wijnen-
Goossen; 
Jrd. Lei Meijers en Fien Meijers-Berghs (st); 
Jrd. Chrit Houben en Bertha Houben-Driessen 
(st); Jrd. Zef Ruyl-Janssen en tevens voor Tiny 
Ruyl-Janssen en overleden familieleden; 
Mien en Chris Bröls.  
Voor alle leden en overleden leden van de 
Schutterij Sint Jozef.  

MISINTENTIES MISINTENTIES 

MAANDAG 30 MAART  

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Finy Franssen-Hamers en Jeanny Franssen-
Loete; 
 

WOENSDAG 1 APRIL 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Overleden familieleden familie Dirkx. 
 

ZATERDAG 4 APRIL  
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
M.m.v. Kinderkoor 
Presentatiemis Eerste Heilige Communicanten 
Jrd. ouders Sjaak en Bertha Claessens-Schepers 
(st); Gerrit Roelofs; Corrie Thewissen-Janssen. 
 

ZONDAG 5 APRIL 

Palm- en passiezondag  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Raoul Stijnen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Philomena van Kan en tevens voor 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). 

DANK NAMENS DE VOEDSELBANK  

Van de Parochie Nieuwdorp 

In de tijd voor Kerstmis hebben we in onze sa-
menwerkende parochies een actie gehouden om 
DE-punten in te zamelen voor de Voedselbank. 
In ruil voor deze punten krijgt de Voedselbank 
pakken koffie, die dan weer hun weg vinden in 
de pakketten die de Voedselbank verdeeld.  

We hebben met elkaar 235.000 koffiepunten 
opgehaald. Een prima resultaat en namens de 
klanten en vrijwilligers van het uitdeelpunt 
Stein van de Voedselbank Limburg-Zuid van 
harte bedankt voor dit gebaar.  
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IN MEMORIAM  -  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 
 

Vonny Dirksen, 91 jaar, weduwe van Vic Doelitzsch, de Moutheuvel Stein 

Chris Goossens, 72 jaar, weduwnaar van Mientje Goossens-Vermunt, voorheen Stein 

Lien Caanen - de Veer, 95 jaar, weduwe van Harrie Caanen, Heerstraat C. 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

VASTENACTIEMAALTIJD:   MAANDAG 16 MAART A.S.  

Het is zo langzamerhand een traditie geworden dat we in onze samenwerkende parochies tijdens de 
Veertigdagentijd een Vastenactie-maaltijd houden. De opbrengst van deze gesponsorde maaltijd 
komt geheel ten goede aan de Vastenactie. 

U wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst van gebed en van een eenvou-
dige maaltijd op maandag 16 maart a.s. om 18.00 uur in de sacristie van de kerk van Nieuw-
dorp.  De kosten bedragen € 5,00. Het is wel nodig dat u even laat weten als u mee wil eten! 
Opgave mogelijk tot 10 maart a.s. bij: 
Parochiekantoor, de Halstraat 36, Stein:tel.4331674  h.martinusstein@kpnmail.nl 
Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, Stein: tel. 4331328 pastoorschwillens@gmail.com  
J.P.Janssen, pr.ass. Eburonenstr.14 Stein: tel.4331200 janssen.janpieter@gmail.com 

Het parochiecluster Stein zamelt voedsel in voor ‘De Voedselbank Limburg-Zuid’ 
De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de vastentijd om lang houdbare 
producten in te zamelen voor de voedselbank, want ook binnen de gemeente Stein komt armoede 
voor! De ingezamelde producten gaan naar het uitdeelpunt van de voedselbank Limburg-Zuid, dat in 
het buurtcentrum van Nieuwdorp gevestigd is.  
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 t/m 5 april.  

Wanneer en waar kunt u het brengen?  

• In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 4 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 19.15 uur. 
• In de parochiekerk van Stein t/m 5 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, 

maar ook op woensdagavond van 18.00 -19.30 uur.  
• Parochiekantoor, De Halstraat 36 te Stein, t/m 3 april op maandag, woensdag en vrijdag van   

9.00-11.00 uur.  
• In de parochiekerk van Berg ad Maas t/m 4 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 5 april vóór of na de H. Mis 
op zondagochtend van 9.30 uur of op de dinsdagavond van 18.30-19.30 uur.  

Het belangrijkst in het leven zijn de mensen die om me geven.  
Die me nemen zoals ik ben. Ik ben zo blij dat ik ze ken, want wat in het leven telt zijn geen spullen  

en geen geld, maar liefde en vertrouwen van diegenen die van me houden 
 en ook genieten van de kleine dingen. Met de mensen die me omringen.  

Dit maakt naast gezond en gelukkig zijn het leven waardevol en fijn.  
Facebook Vrijland 
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OVER ONZE HEILIGEN (2) – Sint Joseph  – 19 maart 
 

Stil. Op de achtergrond. Dat is het beeld dat Sint Joseph oproept. 
In het evangelie komt hij alleen voor in de teksten over Jezus’ leven in de eerste twaalf 
jaar van dat leven. En dan nog op de achtergrond, omdat de aandacht bijna als vanzelf 
gericht wordt op Jezus en zijn moeder Maria. Toch wil dat niet zeggen dat Joseph on-
belangrijk is. Ook op de achtergrond kun je een wezenlijke taak vervullen. En dat doet 
Joseph ook als mede–opvoeder van Jezus. 
Wanneer hij kennis neemt van de zwangerschap van zijn verloofde Maria, kent Joseph 
slapeloze nachten. Hoe moet hij met de situatie omgaan?  

Als hij de stipte regels van de wetgeving opvolgt, kan hij eisen dat Maria  
terecht wordt gesteld. Dan kan het oordeel: ‘de dood door steniging’ voor haar volgen.  
Hij kan ook kiezen voor de mogelijkheid om de verbintenis met haar ongedaan te maken. Maar dan 
zal het sociale leven van haar en haar nog ongeboren kind een ruïne worden. Met de vinger worden 
nagewezen en geen mogelijkheid krijgen om een toekomst op te bouwen. 
Voor beide mogelijke oplossingen kiest Joseph niet.  
Hij durft te vertrouwen op het woord dat de engel in een droom tot hem spreekt:  
‘Joseph, zoon van David, wees niet bang  uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot  
leven is gewekt, is van de heilige Geest.’ (Math.1 ,20) .  
Joseph kiest voor de liefde, de onbaatzuchtige liefde, die niet zichzelf zoekt of het eigen gelijk. 
In het weinige dat we van hem weten, wordt in Joseph toch zichtbaar het beeld van de zorgzame  
vader. Hij neemt het besluit op de vlucht te gaan met zijn jonge gezin om aan de bedreigingen van 
Herodes te ontkomen. Hij wordt dan vluchteling met hen en moet alle ellende daarvan doorstaan. 
Uiteindelijk kan hij terugkeren naar Nazareth waar hij als timmerman aan de slag kan gaan en met 
Maria de zorg voor en de opvoeding van Jezus ter hand neemt. Met wijsheid en door zijn voorbeeld 
wijst hij de weg. 
Misschien mag je wel zeggen dat hij daarin een voorbeeld is geworden voor alle vaders. Opvoeden is 
geen gemakkelijke taak. Het vraagt om geduld, om inzicht, om wijsheid en bovenal om liefde.  
We mogen wensen dat het voorbeeld van Sint Joseph inspirerend mag zijn voor alle vaders en voor 
allen, die als opvoeders een taak hebben.                                                                J.P. Janssen, pr.ass 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE KERKBLAD STEIN   

Opbrengst Kerensheide: €   676,50  
Opbrengst Oud-Stein:    € 1.827,25  

Opbrengst Nieuwdorp:  €    675,29  

Totaal €  3.179,04 

Namens de kerkbesturen,   
hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage.  

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 

Vanwege de verhuizing van de huidige bezorgster, vragen we een nieuwe  
bezorger/bezorgster voor de Boomgaardstraat, de Ondergenhousweg en het 
Kasteel- Nederhof.  
Laat je van je horen? Dat kan op kantoor tel. 046-4331674 tijdens de  
openingsuren (maandag- woensdag- en vrijdagmorgen van 9 tot 11.00 uur), of bel  
mevr. R. Dobbelsteijn tel. 046-4332288.  

DANK U WEL 

We bedanken tevens alle vrijwilligers die het afgelopen jaar gestopt zijn 
met hun werkzaamheden voor de parochies en de mensen die het Kerk-
blad hebben bezorgd.   

Tevens verwelkomen wij onze nieuwe vrijwilligers.  
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

CARNAVALSMIS St. Martinuskerk  

De carnavalsmis was ook dit jaar weer een groot succes. De drukbezochte 
H. Mis werd uitstekend georganiseerd door pastoor 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 H. Mis werd door het  KBO-
koor ‘Vitalloos’ en  Sjpasbend ‘Steins Geweld’ opgeluisterd. 
 

Hierbij het gedicht van Corry de Koning van de Bèsjen van Stein 
 

Beste Parochiane en vastelaovesvierders, 
Heerlijk weer ein vastelaovendmis, dao hobbe weer ’n jaor nao oetgekeke. En mit oos veule zo is 
waal gebleke. Tot slot maog ich het weurdje tot uch richte. Zwoalang ’t mich goot aafgeit doon ich 
’t mit ein bitje dichte. Want ich doon dat dit jaor al 11 jaor dus jubilee, houpelijk stumt uch dat nog 
tevree.  Sjiek, alle vereiniginge en parochiane die dit same mit oos wille viere. Heerlijk toch zo’n vol 
kirk en ooze Pastwoor de deit zien werk.  

Het zegene van os allen - en de patsje en steken -  vilt good in de sjmaak is waal gebleke. 
Auch wille veer eederein bedanke dea mit gewirkt heat aan het tot schtant bringe van deez Heilige 
Mis. Auch staon weer stil bie alle die neet mjee bie oos zin, die kieke van boave op us neer en gunne 
os dit plezeer. De saamhorigheid onder de vereiniginge en de luu dat is tog geweldig. Dat deit goot, 
en veer gaon de vastelaovend tegemoot, mit gooie moot, veur alle eine hjele sjoane vastelaovend. 

Mer veur dat deez mis is gedoan zal meneer Pastwoor zich effe laote gaon. Om personen te decorere 
en mit ein sjoan medalje te jere. Es dees zegening is gedaon zal ederein heives gaon. 
Eine feine zunjig en mit die daag veel plezeer, mer doog alles op ein nette meneer.  
Veur alle luu Alaaf!                                                                                                   Corry de Koning  

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 je 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 samenwerking met het buurtcentrum van 
Nieuwdorp, op de 1e zondag van de maand vanaf 14.00-16.00 uur.  
In de huiskamer is iedereen welkom. Adres Buurtcentrum, Bergènkenstraat 1 Nieuwdorp-Stein.  

Kunt u niet op eigen gelegenheid bij het buurtcentrum van Nieuwdorp komen, maak dan op de 
woensdag vóór de 1e zondag van de maand een telefonische afspraak (06-55744953),  

zodat de buurtauto u kan ophalen en later ook weer kan thuisbrengen.  
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Zaterdag 7 maart: Lèmpkesoptocht Stein 

Zondag  8 maart Kinderoptocht / Grote optocht  
 

Donderdag 19 maart: St. Joep 

Zaterdag 14 en zondag 15 maart: THE STRINGS:  

Euregionaal mandolinefestival MFC de Grous 
Stein (ME + MO) en andere mandoline-orkesten 
 

Zondag 22 maart DOEMARKT organiseert de 
Zonnebloem Afd. Stein samen met Gehandicapten 
Vereniging het Maasland weer een Doemarkt van 
11.00-16.00 uur in de grote zaal van MFC De 
Grous. Er zullen ook enkele kleine workshops 
gegeven worden, onder andere servies stippen.  
De entree is gratis. 
 

Zondag 29 maart: 11uur Leerlingenconcert 
‘String talents’ MFC de Grous Stein. 
 

Zondag 29 maart: de zomertijd gaat in, de klok 
gaat 1 uur vooruit. 

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 STREEK-
OMROEP OP DE RADIO  

Kerk & Samenleving zondag-
morgen van  8:00 - 10:00 uur. Herhaling op 
maandagochtend van 08:00 -10:00 uur.  

Zondag 29 maart 11.00 uur:  

ZEGENING  

MOTORVOERTUIGEN  

door ass. Pastoor Janssen 
Plaats: Parkeerterrein van rijopleiding  
Osseforth, Business park Elsloo  
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


