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    KERKBLAD 

Extra H. Missen in het weekend 
 

Via diverse kanalen kreeg ik te horen, dat vaker de maximale grens van  
30 personen overschreden wordt. Daarnaast verneem ik ook dat de wekelijkse 
kerkgangers krijgen te horen, dat ze niet welkom zijn, omdat het maximale 
aantal al overschreden is. Daarom willen we de mogelijkheid uitbreiden om de 
H. Mis mee te vieren. 
 

Vanaf het weekend van 21/22 november bieden we voor de mensen uit Nieuwdorp en Stein 
een extra H. Mis aan. Naast de H. Mis op zondag van 11.00 uur, zal er ook op zondagmor-
gen om 9.30 uur in de St. Martinuskerk in Oud-van Stein een H. Mis zijn.  
Voor de mensen uit Berg en Urmond geldt hetzelfde: naast de H. Mis op zondagmorgen van 
9.30 uur zal er ook om 11.00 uur een H. Mis in de kerk van Urmond zijn.  

De aanmeldingen voor deze extra H. Missen verlopen gewoon via de contactpersonen in de 
diverse dorpen, zie pagina 5. Op deze manier hoop ik dat we toch meer mensen in de gele-
genheid kunnen stellen om naar de kerk te komen.                                                                     Groet, Pastoor Schwillens 

24 december:  vooraf aanmelden 

17.00 uur: St. Martinuskerk Stein:  

Peuterviering 

18.00 uur: St. Martinuskerk Stein:  

Gezinsmis.  

19.30 uur: Nachtmis kerk Nieuwdorp  

21.00 uur: Nachtmis St. Martinuskerk Stein 

25 december: vooraf aanmelden 

9.30 uur: kerk Nieuwdorp  

10.00 uur: Kapel van Bitter Lijden 
11.00 uur: St. Martinuskerk  Stein   

26 december: vooraf aanmelden 

09.30 uur: kerk Nieuwdorp  

11.00 uur: St. Martinuskerk Stein 

31 december: vooraf aanmelden 

18.00 uur:  St. Martinuskerk Stein 

19.15 uur:  kerk Nieuwdorp 

1 januari: vooraf aanmelden 

09.30 uur: kerk Nieuwdorp  

11.00 uur: St. Martinuskerk Stein  

 

BEZICHTIGING KERSTSTALLEN: 

in de St. Martinuskerk in Oud–Stein en in 
de kerk van O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Nieuwdorp is op de  
1e en 2e Kerstdag 
de  kerk geopend van 
14.00 uur tot 16.00 uur 
voor bezichtiging van de 
kerststal. 
 

In de Kapel Maria in de 
Nood tijdens de  
openingsuren. 
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ZATERDAG 5 DECEMBER  
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00 uur - 15.45 uur: Biechtgelegenheid. 
 

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

ZONDAG 6 DECEMBER 2e zondag vd Advent  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ouders Berger-Roelofs. 
 

09.30 uur en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Nelia Muris-Martens;  
Jrd. Willem Janssen (st); 
Bertha en Jac Marchal-Op den Camp vanwege 
trouwdag (65 jaar); Martinus Hermanus  
Wouters en Margaretha Wouters (st); 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsel (st). 
 

MAANDAG 7 DECEMBER 

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 
 

WOENSDAG 9 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Felix Lenssen tevens voor Chrit Salden en over-
leden ouders; Fons Fredrix, ouders Huntjens-
Pepels en ouders Snellings-Curvers.  
 

ZATERDAG 12 DECEMBER 

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

ZONDAG 13 DECEMBER 3e zondag vd Advent 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Huub Janssen. 
 

09.30 uur en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Tjeu Hamers vanwege verjaardag (st). 

MAANDAG 14 DECEMBER  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 
 

WOENSDAG 16 DECEMBER 

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

ZATERDAG 19 DECEMBER 

Kapel van het Bitter Lijden 
15.00 uur - 15.45 uur: Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Jan Salden, Sophia Muris en overleden 
 kinderen en overleden partners. 
 

ZONDAG 20 DECEMBER  

4de zondag van de Advent 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Hanraets. 
 

09.30 uur en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Lies Stijnen-Goossens en tevens voor Maan 
Stijnen; Wim van Mulken en Beatrix van  
Mulken-Janssen; Lien Caanen - de Veer;  
Irma Klings-Tholen. 
 

MAANDAG 21 DECEMBER  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 
 

WOENSDAG 23 DECEMBER 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Felix Lenssen tv Chrit Salden en overl. ouders. 
 

DONDERDAG 24 DECEMBER   Kerstavond 

Kapel van het Bitter Lijden 
15.00 uur - 15.45 uur: Biechtgelegenheid. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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Vervolg donderdag 24 DECEMBER  
17.00 uur:  H. Martinuskerk - Peuterviering 
 

18.00 uur: H. Martinuskerk - Gezinsmis 
 

19.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  - 
Nachtmis 
Jrd. Giel Clemens en overl. dochter Yvonne; 
Jrd. Sjeng Dreessen; Wil Notten. 
 

21.00 uur: H. Martinuskerk - Nachtmis  
Frans Ostendorf; Angelica en Alfredo Martinez, 
fam. Bischoff-Heer-Skamel, Eduard en Roger, 
overl. fam. schoonfam.,  vrienden en bekenden, 
levende fam. en bekenden, alle zielen in het  
vagevuur. 
 

VRIJDAG 25 DECEMBER   1ste Kerstdag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

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

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Gerrit Smeets en Anna Smeets-Meijers; 
Jrd. ouders Gubbels-Pinxt; Toos Beaujean-
Geenen; Andrees, Hay, Hubert en Sjeng  
Vogelers (st); To Storcken-Schmeitz; Jan en 
Mia Daemen-Smeets en voor ouders Smeets-
Ubachs en overleden ouders Daemen-Coumans. 
 

ZATERDAG 26 DECEMBER  2de Kerstdag  
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

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

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor vrede in de wereld. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

ZONDAG 27 DECEMBER 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Agnes Tholen. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk   
Zwd. Jo Moonen; 
Jrd. Charles Munz, echtgenote Albertine en 
dochter Monica (st). 
 

MAANDAG 28 DECEMBER  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 
 

WOENSDAG 30 DECEMBER  

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Fons Fredrikx, ouders Hntjens-Pepels en ouders 
Snellings-Curvers. 
 

DONDERDAG 31 DECEMBER Oudejaarsdag 
18.00 uur: H. Martinuskerk  
Voor alle zieken. 
 

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

VRIJDAG 1 JANUARI  Nieuwjaarsdag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Levenden en overledenen familie Pepels. 
 

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

11.00: H. Martinuskerk 
Voor alle mantelzorgers. 
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H. VORMSEL vrijdag 11 december 19.00 uur in de O.L.V. H. der Christenenkerk  

Nieuwdorp  (kinderen van OBS De Maaskei, Bs de Triviant en Bs Kerensheide) door Vicaris Smeets  

IN MEMORIAM        We gedenken onze dierbare overledene: 
 

JO MOONEN, 86 jaar, echtgenoot van Keetje Moonen-Geenen, Nieuwstraat 

ALBERT PEPELS, 76 jaar echtgenoot van José Pepels-Pepels, Heisteeg 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

Petra Berghs 

Me'shelle Bessems 

Lise  op den Camp  

Emma Demandt 

Erdkamp Cheyenne 

Jaylin Frijters 

Fenna Notten  

Dyon Ortmans 

Jari Quaedvlieg 

Mirte Schepers 

Aimerance Theunissen 

Marieke Vaassen 

Yinthe Hellebrand 

Stefan Janssen 

Mika Janssen 

Judith Meerten 

Star Muurmans 

Lisa Notten  

ZATERDAG 2 JANUARI   

Kapel van het Bitter Lijden 
15.00 uur - 15.45 uur: Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Mia Heijnen-Lamine, Pie Heijnen en zoontje 
Harrie; Jrd. Toos Schepers-Kleinjans; 
Jrd. Finy Franssen-Hamers; 
Pie Coumans; Gerrit Roelofs. 
 

09.30 uur en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Christiaan Smackers en Maria Horsels (st); 
Jrd. Cor Janssen; Martinus Hermanus Wouters 
vanwege verjaardag en Margaretha Wouters (st). 
 

ZONDAG 3 JANUARI 

Kapel van het Bitter Lijden 
08.30 uur: Annie Meuleberg-Goossens. 
 

9.30 uur en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Christiaan Smackers en Maria Horsels (st); 
Jrd. Cor Janssen (st); Martinus Hermanus  
Wouters vw verj. en Margaretha Wouters (st).   

MAANDAG 4 JANUARI   
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
 

WOENSDAG 6 JANUARI Driekoningen 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle mantelzorgers. 
 

ZATERDAG 9 JANUARI  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Zwd. Albert Pepels. 
 

ZONDAG 10 JANUARI 

Kapel van het Bitter Lijden 
08.30 uur: Ouders Zeelen-Tholen. 
 

9.30 uur en 11.00 uur: H. Martinuskerk 
1e Jrd. Lei Blonden en t.v. voor Lies Blonden-
Janssen; 1e Jrd. Irma Klings-Tholen; 
Jrd. Leo Smackers; Martinus Hermanus Wouters 
en Margaretha Wouters (st);  
Sjeng Claassen en Truus Wouters (st);  
To Storcken-Schmeitz. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

WIJ FELICITEREN  onze dopelingen en hun ouders: 

DALEY De Waal, zoontje van Shirley Van Dijk en Mick De Waal   

LARA Asselmans, dochtertje van Josje Jacobse en Pascal Asselmans  

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 
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OVER ONZE HEILIGEN. 11    ST. BARBARA  (4 december) 

De parochiekerk van Stein – Nieuwdorp en de parochiekerk van Urmond kennen 
een beeld van de Heilige Barbara. 

En aan het Munthervesteplein in Urmond staat een kapel aan de heilige Barbara 
gewijd. Deze kapel werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw gebouwd. 

Dat deze heilige zoveel aandacht in onze omgeving krijgt is natuurlijk niet zo ver-
wonderlijk, omdat de heilige Barbara de patroonheilige is van de mijnwerkers. In 
ons parochiecluster waren er veel mensen die hun boterham verdienden in de inmid-
dels gesloten steenkolenmijnen. 

Bij de aanleg van het tunnelcomplex van de A2 in Maastricht werd door de pastoor 
van de parochie, waar de tunnel gebouwd werd, ook een beeldje van Sint Barbara 

op de bouwwerf geplaatst om aan te geven dat bij dit gevaarlijke werk de bescherming van de heili-
ge wenselijk was. De bouwers hebben dat gebaar gewaardeerd omdat ook zij begrepen welke geva-
ren er zouden kunnen zijn. 

Men kan vaak een beeld van de Heilige Barbara herkennen aan twee attributen, die met haar levens-
geschiedenis te maken hebben: een toren en een zwaard. 

Barbara werd geboren als dochter van een heidense Romeinse edelman. Zij was een knappe verschij-
ning. Op haar twintigste bekeerde zij zich tot het christendom. Haar vader was daar niet van op de 
hoogte en toen hij het ontdekte werd hij zo kwaad dat hij haar opsloot in een toren. Die liet hij voor 
dat doel bouwen. Er waren in de toren op verzoek van Barbara drie ramen gemaakt, verwijzend naar 
de heilige Drievuldigheid.  

Barbara ontvluchtte haar gevangenis door tot boven in de toren te klimmen waar engelen haar op-
wachtten en lieten ontsnappen. Uiteindelijk kreeg haar vader haar toch weer te pakken en besloot 
haar te onthoofden. Zo stierf zij de marteldood.  Die daad  bleef niet onbestraft– vertelt de legende –
  want vader werd getroffen door de bliksem en stierf ook ter plekke. 

Daarom wordt Barbara ook vaker aangeroepen als beschermheilige tegen brand en onweer. 

Dat zij in onze omgeving een grote plaats inneemt bij de mijnwerkers is vooral te danken aan de 
Poolse en Sloveens mijnwerkers, die na de Eerste Wereldoorlog naar onze streken kwamen om te 
gaan werken in de steenkolenmijnen. Zij brachten de devotie tot de heilige Barbara mee. 

Toen de steenkoolmijnen nog in bedrijf waren, was 4 december voor de mijnwerkers een vrije dag 
en werd Sint Barbara uitgebreid gevierd. Na een tijd van achteruitgang van de feestelijkheden werd 
zowel in Geleen – Lindenheuvel als in Terwinselen de draad van de Sint Barbaraviering weer opge-
pakt. De nadruk ligt daarbij sterk op de herdenking van de verongelukte mijnwerkers en de gedach-
tenis van het mijnverleden in onze streken.                                                          J.P. Janssen, pr.ass.                                                                                                                           

AANMELDEN VOOR DE H. MISSEN: 
 

- Nieuwdorp: Pastorie, Heisteeg 66 te Stein,   tel: 046-4331328 ofwel  
   olvhdc.nieuwdorp@gmail.com 
 

- Stein: Parochiekantoor, De Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 ofwel                  
   h.martinusstein@kpnmail.nl 
 

Ook bestaat de mogelijkheid om na iedere H. Mis zich voor de volgende H. mis aan te  
melden. Dit geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk.  

LIEFDE EN RESPECT 

Ik mis een wereld waar mensen elkaar omarmen waar liefde en vrede onze harten doet  

verwarmen - waar kinderen kunnen spelen zonder gevaar een wereld van saamhorigheid 
waar mensen klaar staan voor elkaar - vol warmte en liefde vreedzaam, zonder pijn waar 
iedereen, blank of zwart zichzelf mag zijn - waar dieren liefdevol behandeld worden zonder 
mishandelingen en geweld waar de natuur kan overleven zonder vervuiling te worden  

geveld - ik mis een wereld die alleen kan veranderen door meer liefde en respect uit te 

dragen naar anderen.                                                       Roos Smeets  www.vanuit-het-hart 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

ADVENT   

‘Waakzaam’  is een woord dat we in het evangelie vaak horen.  
We krijgen de opdracht om waakzaam te zijn als gelovige in ons le-
ven. ‘Waakzaam’ is wel een woord met vele betekenissen. Wanneer ik ernaar 
op zoek ga, vind ik wel 21 verschillende betekenissen van het woord. En al die 
verschillende betekenissen hebben een ding gemeen: allemaal drukken ze ‘actie’  uit. 
Waakzaam zijn betekent dus duidelijk niet: ‘met je armen over elkaar gaan zitten en afwachten wat 
er gebeurt.’ Ongetwijfeld zullen wij thuis al een hele tijd actief zijn om ons voor te bereiden op 
Kerstmis. Hoe gaan we dat doen dit jaar?  

De regels, die ons beperkingen opleggen vanwege het corona-virus, hebben er voor gezorgd dat we 
niet op dezelfde manier Kerstmis kunnen vieren zoals we gewend zijn. We worden gedwongen ande-
re manieren en vormen te kiezen. In dat opzicht zal ieder van ons al actie hebben ondernomen: over-
leg met kinderen en kleinkinderen; met de familie afspraken maken, bekijken hoe je met vrienden 
omgaat. Kortom we moeten ons op alle mogelijkheden voorbereiden op het feit dat  ‘het-anders-dan-
anders’ wordt. In dat opzicht zijn we echt waakzaam. We hebben actie ondernomen om een goede 
planning voor het Kerstfeest te maken.   
Maar is het ook niet nodig om ons – naast de feestelijke viering van Kerstmis thuis – ook voor te be-
reiden op de betekenis van Kerstmis voor ons als gelovige mensen. Zijn we in dat opzicht ook waak-
zame mensen ? Ondernemen we in dat opzicht iets? We zijn wat dat betreft misschien wat meer aan-
gewezen op eigen initiatieven. Er wordt actie van onszelf verwacht. Maar ook in dat opzicht kunnen 
we elkaar stimuleren en steunen. 

* Misschien kunnen we een adventskrans voor een van de vensters van ons huis zetten en iedere 
week een kaarsje meer ontsteken. Daarmee kunnen we laten zien, dat we ons voorbereiden op de 
komst van het Licht, op de komende geboorte van Jezus. 

* Om te laten zien dat we aandacht hebben voor elkaar kunnen we een kerstkaart sturen of in de brie-
venbus stoppen om te laten zien dat we de ander niet vergeten zijn. Omdat we elkaar in deze dagen 
wat minder kunnen ontmoeten dan we gewend zijn, is het juist weldoende om de ander te laten we-
ten: ‘Uit het oog, maar niet uit het hart ! ’ 

* Een andere suggestie,  die ons kan helpen waakzaam het kerstfeest voor te bereiden, is een vast 
moment te kiezen om te bidden alleen, of samen met je huisgenoten. Daardoor wordt ook voor jezelf 
duidelijk dat voorbereiden op Kerstmis meer is dan boodschappen doen of geschenkjes inkopen. 

J.P.Janssen. pr.ass. 

WIJ BEDANKEN…. Lens Muris van ‘t Keerend voor de vele jaren dat hij het Kerkblad 
heeft bezorgd bij de bewoners van ‘t Keerend. Helaas laat zijn gezondheid dit niet meer toe 
en is hij ermee moeten stoppen. Nogmaals hartelijk dank voor de jarenlange inzet! 
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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 BD  Stein 
Telefoon: 046 - 4331200 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
Voor spreekuur kunt u terecht bij het 
Parochiekantoor De Halstraat 36, 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) 

Wij wensen iedereen een  
Zalig Kerstfeest en een  

Gelukkig en Gezond   
Nieuwjaar 2021 

Nieuw logo van het 
Parochiecluster 
Stein. 
Van links naar 
rechts: de kerken 
van Urmond,  

Kerensheide, Oud-Stein, Berg en Nieuwdorp. 

Wij feliciteren alle kinderen 
die het H. Vormsel  

ontvangen! 

Parochiekantoor De Halstraat 36 
Stein, is op de bekende openingsuren 
geopend, alleen op vrijdag  
1ste Kerstdag gesloten. 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


