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VEERTIGDAGENTIJD  

BEGINT MET DE VIERING VAN ASWOENSDAG 

Ofschoon Carnaval dit jaar helemaal niet of maar heel beperkt ge-
vierd kan worden, wil dat niet zeggen dat er geen Vastentijd zal 
zijn. Carnaval  – Vastelaovend –  gaat weliswaar aan de Vasten 
vooraf, maar de zin van het vasten blijft ook bestaan zonder dat we 
eerst uitbundig Carnaval hebben kunnen vieren.  
We beginnen op Aswoensdag de voorbereidingstijd op Pasen.  
Veertig dagen lang duurt die tijd van voorbereiding op het grootste feest van ons geloof dat 
we kunnen vieren: Pasen, de overwinning op de dood; Pasen, de verrijzenis van Jezus uit het 
graf. Daarmee wordt de doorgang van ons –  van dood naar leven –  ook in de schijnwerpers 
geplaatst. Dat belangrijke Paasfeest vraagt een goede voorbereiding.  
We willen dat doen door onze consumptie wat terug te schroeven.  
We willen minderen, omwille van de ander. Vasten is iets anders dan ‘aan de lijn’ doen.  
Vasten is doelbewust zelf minderen, opdat een ander er beter van kan worden.  
Dat is ook de opzet van de Vastenactie. We willen datgene, wat we zelf uitsparen, geven aan 
de projecten, die de Vastenactie ons voorstelt. Dit jaar wordt onduidelijk geworden ze hulp 
gevraagd bij het opzetten van goed vakonderwijs. In de loop van de tijd is dat je jongeren in 
de ontwikkelingslanden het beste helpt door ze goed toe te rusten, goed onderwijs te laten 
volgen en hen te helpen zelf een bedrijfje te beginnen. Onze hulp is dan geen antwoord op 
het ophouden van de hand om steun, maar een hand in de rug om voor jezelf en je eigen toe-
komst te kunnen zorgen. Het wordt wel eens als volgt uitgedrukt: ‘Je moet geen vis sturen, 
maar je moet de mensen leren vissen.’  

 

De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag.  
We maken die dag een pas op de plaats om opnieuw te beseffen, dat we 
mensen zijn, met goede en verkeerde eigenschappen, met talenten en met 
miskleunen.  Ten teken, dat we ons daarvan bewust zijn, gebruiken we as. 
Dit jaar op een iets andere manier dan we gewoon zijn. Omwille van het 
respect voor elkaars gezondheid wordt dit jaar geen kruisje met as op 
het voorhoofd getekend, maar wordt wat as op het hoofd  
gestrooid. Beide vormen zijn gebruikelijk. Het strooien van as op het 

hoofd is zelfs ouder en vindt zijn basis in verschillende Bijbelverhalen. Het gebaar van het 
bestrooien met as heeft de betekenis dat men de eigen broosheid en sterfelijkheid erkent, in 
het besef dat Gods barmhartigheid ons van die sterfelijkheid  verlost.  

Woensdag 15 februari: 19.00 uur H. Martinuskerk Oud-stein: oplegging askruisje 

In het maartnummer van ons Kerkblad treft u het spaarzakje van de Vastenactie aan. In dat 
nummer wordt ook het doel van de Vastenactie 2021 beschreven.         J.P. Janssen, pr.ass. 
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ZATERDAG  6 FEBRUARI   
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Floor en Truus Daelemans-Claessen en 
overleden familie; 
Jrd. Gerrit Roelofs; Wil Notten. 
 

ZONDAG 7 FEBRUARI  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Mien van Mulken (st); 
Jrd. Lies Janssen-Gelissen en overleden  
familieleden;  
Jrd. Wim en Mia Driessen-Janssen 
To Storcken-Schmeitz; Irma Klings-Tholen; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); Pie en Fiena Janssen-Wouters 
(st); Liza Wolffs-Janssen. 
 

MAANDAG 8 FEBRUARI 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit; Finy Franssen-Hamers. 
 

WOENSDAG 10 FEBRUARI  
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 13 FEBRUARI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Jrd. Hub Smeijsters. 
 

ZONDAG 14 FEBRUARI (Carnaval) 

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

Vervolg ZONDAG 14 FEBRUARI (Carnaval) 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk 
Zwd. Riet Vleugels-Visschers; 
1ste jrd. Tiny Vranken-Gardeniers tevens 
voor Sjeng Vranken; Sjeng Claassen en 
Truus Wouters; Liza Wolffs-Janssen. 
 

MAANDAG 15 FEBRUARI 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 17 FEBRUARI - Aswoensdag 
10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

19.00 uur: H. Martinuskerk Aswoensdag 
Oplegging askruisje 
Chrit Salden vanwege verjaardag tevens 
voor Felix Lenssen en overleden ouders. 
 

ZATERDAG 20 FEBRUARI  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
 

ZONDAG 21 FEBRUARI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Bertha Meuleberg-Meijers. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd Hub Brouns en Anna Worms (st); 
Jrd. Arie Marchal; 
Gerrit Smeets en Anna Smeets-Meijers v.w. 
verjaardag;  
Liza Wolffs-Janssen. 
 

MAANDAG 22 FEBRUARI   
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 24 FEBRUARI 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle mantelzorgers. 
 

ZATERDAG 27 FEBRUARI  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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ZONDAG 28 FEBRUARI  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ouders Zeelen-Tholen. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Liza Wolffs-Janssen. 
 

MAANDAG 1 MAART 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen 
Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 3 MAART 
19.00 uur: H. Martinuskerk 

Overleden ouders fam. Dirkx. 
 

ZATERDAG 6 MAART  
Kapel van het Bitter Lijden 

15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Wil Notten;  Guillaumine Delbressine-
Smeets en echtg. Chris en zoon Harie;  
Gerrit Roelofs. 
 

ZONDAG 7 MAART  
 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Janssen- van Mölken. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

Vervolg: ZONDAG 7 MAART 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Jan Willem Keulers en Anna Maria  
Lemmens en Maria Elisabeth Keulers-
Vaassen en Johannes Franciscus Hubertus 
Keulers; 
Jrd. Tjeu Hamers (st); 
To Storcken-Schmeitz; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); 
Sjeng Claassen en Truus Wouters v.w. ver-
jaardag (st); 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels 
(st); 
Lies Janssen-Gelissen vanwege verjaardag 
en overleden familieleden. 

HET ONTSTAAN VAN DE KERK IN NIEUWDORP 
 

De omroep Stein LOKAAL heeft een aansprekende 
rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk 
O.L.Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.  
 

Cluster Bestuurslid Henk van Mulken leidt u als een 
ware gids door het prachtige gebouw.  
 

De voice-over is van Peter Eijkenboom. 
 

Wilt de 11 minuten durende film zien kijk dan op de 
website van de kerk (www.rkkerkenstein.nl) waar u 
de link aantreft om de rapportage te bekijken. 

POSTUUM:  
Bij deze bedankt het Clusterbestuur de 
heer Sjeng Pepels voor het maken van 
de houten gedachteniskruisjes voor het 
cluster Stein.  
Ook bedanken wij hem voor zijn jarenlange 
vrijwilligerswerk dat hij met veel inzet heeft 
gedaan voor de parochie Nieuwdorp. 

Met Carnaval is het Parochiekantoor gesloten op maandag 15 februari. 
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IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

LIZA WOLFFS-JANSSEN, 91 jaar, weduwe van Sef Wolffs, Kerensheide 

HENK KOOPMANS, 91 jaar, echtgenoot van Mia Koopmans, Coumans, Heerstraat N. 

GREETJE/GERTIE ANTONISSEN-GORISSEN, 88 jaar, weduwe van André Antonissen, Peldenstr. 

GRIET JANSSEN-MEIJERS, 87 jaar, echtgenote van Jan Janssen, Heerstraat C. 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 
 

CHARLENE NAUTA, dochtertje  van Netty Grove en Ron Nauta 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

 

 

 

POP – UP  VASTENACTIE-MAALTIJD  8 MAART 2021 

De coronamaatregelen maken het nog niet mogelijk om samen te komen voor 
de Vastenactie-maaltijd,  zoals we dat gewend zijn. In 2020 hebben we de maaltijd moeten 
afblazen en was de tijd te kort om een alternatief te bedenken. Toch bleef het knagen, dat we 
inderdaad niet samen konden komen, maar ook dat we niet dezelfde bijdrage konden leveren 
aan de Vastenactie. Daardoor voelden niet alleen wij zelf het gemis, maar ook de mensen in 
de Derde Wereld, die door de Vastenactie gesteund worden.  
Voor 2021 hebben we het volgende plan: Een pop-up Vastenactie-maaltijd. 
Wat is de bedoeling? 
Tot 1 maart kunt u zich aanmelden om deel te nemen. De Vastenactie-maaltijd – een portie 
soep – wordt dan op maandag 8 maart tussen 16.00 en 18.00 uur bij u thuis bezorgd. Met 
een enveloppe, waar u uw bijdrage in kunt stoppen, het recept van de soep  en een aantal 
teksten ter overweging onder het eten. 
Degene die de soep bezorgt, neemt ook de enveloppe met inhoud in ontvangst. De bijdrage 
waarop we rekenen is 5,00 euro per persoon. De onkosten van de soep worden gesponsord, 
zodat de bijdrage geheel ten goede komt aan de Vastenactie. 
Om alles goed te kunnen organiseren is het nodig dat u zich aanmeldt vóór 1 maart 2021 
met naam, adres en aantal soepmaaltijden, die men wil ontvangen. 
Aanmelden kan bij: 
Pastoor Schwillens,  Heisteeg 66, tel. 4331328, e-mail:  pastoorschwillens@gmail.com 
Parochiekantoor, de Halstraat 36, tel. 4331674, e-mail:  h.martinusstein@kpnmail.nl 
Pastoor Janssen, Eburonenstr.14 tel. 4331200, e-mail:  janssen.janpieter@gmail.com  

Voor verdere informatie kunt u terecht bij past. J.P. Janssen, tel.4331200. 
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OVER ONZE HEILIGEN...(13)     SINT BLASIUS    3 februari  

Traditiegetrouw wordt het feest van Sint Blasius gevierd op 3 februari.  

Op die dag, of op de vooravond – Maria Lichtmis – wordt de  
Blasiuszegen gegeven. Het is een zegening, die we ontvangen,  om be-
schermd te worden tegen keelziekten en ander kwaad, op voorspraak van 
de heilige Blasius.  

Degene, die de zegening geeft, gebruikt daarvoor twee gewijde kaarsen, 
die hij kruiselings en ter hoogte van de keel vasthoudt.  En de woorden 
klinken: ‘Moge op voorspraak van de Heilige Blasius,  God u behoeden 
voor keelziekten en alle ander kwaad. In de naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest.’  

Het gebruik van de Blasiuszegen vindt zijn oorsprong in de geschiedenis, 
die over de heilige werd overgeleverd.  

Omwille van zijn geloof werd Blasius gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Op weg naar de 
gevangenis kwam een moeder op hem af met haar zoontje, bij wie een visgraat in de keel was blij-
ven steken. Haar kind dreigde te stikken. Onder tranen smeekte zij Blasius om hulp. Blasius haalde 
de graat uit de keel van het kind, zodat het weer voldoende kon ademen. Hij legde ook de handen op 
en sprak een gebed uit tot God, dat het kind gered mocht worden.  

Daar is de oorsprong te vinden van het gebruik de Blasius–zegen te ontvangen. 

De overlevering wil dat Blasius geboren werd in Armenië en leefde aan het begin van de vierde 
eeuw. Hij werd bisschop van Sebaste. Zijn marteldood onder keizer Licinius vond naar alle waar-
schijnlijkheid plaats in het jaar 316. 
Zowel in de Rooms Katholieke Kerk als in Oosters Orthodoxe Kerken wordt hij vereerd.   
Over zijn leven is niet veel bekend, maar na zijn dood werden er vele vrome verhalen over hem ver-
teld. Dat zegt natuurlijk wat van hem. Als hij geen bijzonder mens was geweest en geen oprechte 
gelovige bisschop, zouden die verhalen over hem niet verder verteld zijn. Vele van deze legenden 
maken duidelijk dat hij betrokken was bij het wel en wee van de mensen. Verhalen, die de eeuwen 
getrotseerd hebben en daarom alleen al mag het duidelijk zijn, dat Blasius een bijzonder mens was.  
We zullen waarschijnlijk in ons leven ons allemaal wel eens verslikt hebben.  

Gelukkig zijn we het te boven gekomen.  

Maar misschien kan Sint Blasius ons ook te hulp schieten, als ons iets in het verkeerde keelgat dreigt 
te schieten. Of wanneer dingen en gebeurtenissen ons bij de keel grijpen. 

Een gebed om hulp is nooit weg, om het kwaad van ons af te wenden en om ervan bevrijd te worden. 
Op voorspraak van de heilige Blasius. 

J.P. Janssen, pr.ass.  

HET DOOPSEL 

Aanmelden voor het doopsel van uw kind kan tijdens kantooruren van het 
parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur. 
Tel.nr 046-4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl.  

N.B. Het parochiekantoor is op dinsdag en donderdag gesloten. 
 

DOPEN EN DOOPVOORBEREIDING 

Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de ouders van de dopelingen een keer samen om 
zich voor te bereiden op de plechtigheid van het H. Doopsel. Hiervoor moet er wel een af-
spraak gemaakt worden. Deze bijeenkomst is in het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 
36, telefoon 046-4331674. 
Dopen in de St. Martinuskerk Oud-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. 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

STICHTING VOOR ELKAAR BEEK-STEIN   www.stichtingvebs.nl 

Wij helpen mensen onder de armoedegrens, hier in de regio 046: Beek, Stein, Sittard-
Geleen-Born. Deze mensen vallen buiten de hulp van de eguliere Voedselbank.   
 

Hulp kan op meerdere manieren, individueel bekeken, zoals met brood, groente, fruit, 
noodpakketten, speelgoed, kleding, huisraad, witgoed, etc.   
Verder kunnen wij helpen met raad en daad, verwijzingen, bemiddelingen, 
papieren en meer. Mensen raken vlug tussen wal en schip en weten vaak 
niet de hulp te krijgen die nodig is en dan zijn wij de eerste opvang of net de 
laatste redding. Helaas moeten wij dit goede werk nog steeds doen zonder 
subsidie en zijn wij afhankelijk van sponsoring en donaties.  Dit kan ook 
per bank, eenmalig of periodiek. 
HELP ONS HELPEN!!!!!   Bank: NL11 RBRB 0954 6182 54  www.stichtingvebs.nl 

Facebook: www.facebook.com/stichtingvoorelkaarbeekstein 
E-mail: stichtingvebs@gmail.com    Tel. 06-23205520.  KvK 67857035 

Bezoekadres: Bergenkenstraat 7a, 6171 NR STEIN in de voormalige gymzaal vd  
Don Boscoschool, ingang zijpad.  
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 09.30- 15.30 uur of op afspraak.  

Dank voor uw Steun 

HOOP 

Hoop is de kern  

in deze moeilijke tijd  

want zonder hoop zijn we  

alles al bij voorbaat kwijt 

Roos Smeets 

HT 
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WAARDE 
en we dansten en we zongen  
en alles kon en alles mocht  

en we hebben onze rust  
tot in de verste uithoeken gezocht  

en toen was het plotseling over 
want de wereld moest bezinnen  
omdat de waarde van het leven  

alleen te vinden is  
bij onszelf diep van binnen.   

Roos Smeets 

 

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 het spreekuur kunt u terecht bij de  
Martinusparochie Oud-Stein, De Halstraat 36. 
 
 

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) 

14 Februari Carnaval 
Maandag 15 februari is het parochiekantoor 
gesloten! 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 


