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    KERKBLAD 

VOEDSELBANK Limburg-Zuid 

Het parochiecluster Stein zamelt voedsel in voor ‘De Voedselbank Limburg-Zuid’ 
De parochies van Berg a/d Maas, Stein en Urmond gebruiken de vastentijd om lang houdbare pro-
ducten 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 producten zijn welkom. De actie loopt t/m maandag 29 maart.  
 

Wanneer en waar kunt u het brengen?  
- In de parochiekerk van Nieuwdorp vóór of na de H. Mis op zaterdagavond van 19.15 uur. 
- In de parochiekerk van Stein vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, maar ook op 

woensdagavond van 18.00 -19.30 uur.  
- Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, op maandag, woensdag en vrijdag van 

9.00-11.00 uur 

NIEUWE DATA  1e Heilige Communie 2021:  

vastgesteld in overleg met de ouders:  

Presentatiemis: Oud -Stein: 4 juli om 11.00 uur 

1e Heilige Communie: Oud-Stein: 5 september om 11.00 uur  

Dankmis: Oud-Stein: 19 september om 11.00 uur  

PALMPASEN 2021 
 

In het weekend van 27 en 28 maart vieren we in onze kerken 
Palmzondag en maken we een begin met de Goede Week. 
De week waarin we stilstaan bij het lijden, sterven en de ver-
rijzenis van Jezus Christus.  
 

Op Palmzondag wordt door de christenen over de gehele wereld de blijde intocht van Jezus 
in Jeruzalem gevierd. Traditiegetrouw worden in het weekend de palmtakjes gezegend en 
kunnen gelovigen een takje mee naar huis nemen om het achter het kruisbeeld te steken. 
 

Omdat we hoogstwaarschijnlijk met 30 personen deze viering mogen bijwonen, willen we 
de overige mensen toch in de gelegenheid te stellen om een palmtakje te komen halen.  

Om die reden zullen alle kerken binnen ons cluster op  
maandag 29 maart van 10.00 – 12.00 uur geopend                               Pastoor Schwillens 

VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST! Sierra Leone en Zambia. Zie blz. 4 
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ZATERDAG  6 MAART  
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

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

ZONDAG 7 MAART  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen- van Mölken 
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. verjaardag (st); 
Overl. van de fam. Smackers-Horsels (st); 
Lies Janssen-Gelissen vanwege verjaardag en 
overleden familieleden. 
 

MAANDAG 8 MAART 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor alle zieke mede-parochianen. 
 

WOENSDAG 10 MAART  
19.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Alphons en Mia Wenders-Schleijpen en 
zoon Math;   
Fons Fredrix, ouders Huntjens-Pepels, ouders 
Snellings-Curvers. 
 

ZATERDAG 13 MAART  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Zwd. Griet Janssen-Meijers. 
 

ZONDAG 14 MAART 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk 
1e Jrd. Pierre Schepers; 
Jrd Mia Salden-Eijssen; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters. 

MAANDAG 15 MAART 

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

WOENSDAG 17 MAART 

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

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

ZONDAG 21 MAART 

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

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Ella Evers-Frissen; 
Jrd. Martinus Hermanus Wouters en t.v.  
Margaretha Wouters (st); 
Jrd. Sjeng Janssen (st); 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels (st); 
Joop Bok vanwege verjaardag; 
Margriet Janssen-Meijers. 
 

MAANDAG 22 MAART 

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

WOENSDAG 24 MAART 

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

ZATERDAG 27 MAART  

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

ZONDAG 28 MAART - Palmzondag 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jrd. Raoul Stijnen. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Walter Kuijpers; 
Jrd. Marie Schepers (st); 
Jrd. Pie Janssen en tevens Fiena Janssen-
Wouters (st); 
Jrd. Lei Meijers en Fien Meijers-Berghs (st); 
Jrd. Chrit Houben en Bertha Houben-Driessen 
(st);  Jo Driessen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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MAANDAG 29 MAART  

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

WOENSDAG 31 MAART 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Fons Fredrix, ouders Huntjens-Pepels, 
ouders Snellings-Curvers.   
 

DONDERDAG 1 APRIL - Witte Donderdag 
 

19.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk -  
 

VRIJDAG 2 APRIL - Goede Vrijdag,  
Herdenkingsdienst lijden en sterven van Jezus 
Christus  
15.00 uur: H. Martinuskerk 
 
 

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Kruisweg en Rozenkrans 
 

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

ZATERDAG 3 APRIL  
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

18.00: uur  H. Martinuskerk– paaswake 
 

20.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
paaswake 
Jrd. ouders Sjaak en Bertha Claessens-Schepers; 
Gerrit Roelofs (st). 
 

 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

ZONDAG 4 APRIL- 1e paasdag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk  
1e Jrd. Thé Cremers, tevens voor overleden  
familie Cremers-Smeets; 
Jrd. Peter en Mathieu Wijnen (st); 
Jrd. Overleden ouders Piet Berix en Rosa Berix-
Köhlen (st); 
Toos Beaujean-Geenen; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); 
Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers (st). 
 

MAANDAG 5 april 2e paasdag  
11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   

 

IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

ELLA EVERS-FRISSEN, 96 jaar, echtgenote van Joep Evers, Heerstraat Centrum 

ANNIE SCHOUTROP-RADEMAKERS, 95 jaar, weduwe van René Schoutrop,  Sanderboutlaan 

HUUB HENSSEN, 81 jaar, echtgenoot van Roos Henssen-Smeets, Kruisstraat 

WALTER KUIJPERS, 69 jaar, echtgenoot van Gertie Kuijpers - Schepers, Kapl. Berixstraat 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

BEDANKT   
Onderstaande personen 
worden bedankt voor 
het jarenlang  
bezorgen van de kerk-
blaadjes:   
Roos Henssen, Kruisstraat, voor het  
bezorgen in het bovenste gedeelte van de  
Kruisstraat,  
Thij Simons, Secr. Stregenstraat, voor het 
bezorgen bij het bovenste gedeelte van Stad-
houderslaan.  
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VASTENACTIE IN 2021:  WERKEN AAN JE TOEKOMST!  

Een beter leven dankzij goed onderwijs. 
De campagne van de Vastenactie in 2021 staat in het teken van be-
roepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een 
gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk in-
komen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. De afgelopen drie jaar volgden al 
meer dan 4.000 mensen een beroepsopleiding en kregen meer dan 10.000 jongeren basis- of voortge-
zet onderwijs. Dank zij de hulp van de Vastenactie. Dankzij uw hulp!  In de Vastenactie 2021 willen 
we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een bestaan op te bouwen, 
zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen. Daarbij kunnen ze daardoor ook een rol spelen 
in de gemeenschap. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede.  

Wat doet de Vastenactie daaraan? In Sierra Leone is er geld nodig om een smederij op te starten. 
Daar kunnen landbouwwerktuigen gemaakt en verkocht worden. Daarmee krijgen mensen kansen 
een menswaardig bestaan op te bouwen. In het noorden van Zambia is geld nodig om 24 jongeren 
een training te laten volgen waarbij ze een beroep kunnen leren. Onze bijdrage kan het verschil ma-
ken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst 

Wat zijn de kosten?    
Basisonderwijs: bijles voor een kind met leerachterstand kost per jaar: € 37,50; Inrichting van een 
schoollokaal: € 650,-; beroepsonderwijs: een technisch leerboek kost: € 1,20;  
een beroepsopleiding (monteur, elektricien, kleermaker): € 160,-;  
Twee-daagse training biologische landbouw 55 boeren: € 400,-.;  
Ondernemerschap: Naaimachine voor een naaiatelier: € 200,-; Startpakket groentewinkel: € 360,- 
 

Wat kunnen wij doen?  
Met onze hulp geven wij mensen in de ontwikkelingslanden kansen. We houden hen een hand in de 
rug om een menswaardig leven op te bouwen. 
Uw hulp – in de vorm van uw bijdrage in het vastenzakje – geeft echte mogelijkheden. 

Waar kan ik mijn bijdrage kwijt?  
In iedere parochiekerk van ons parochiecluster staat een bus om uw bijdrage in te deponeren. Omdat 
er maar een beperkt aantal mensen naar de kerk mogen komen vanwege de corona–pandemie, is het 
ook mogelijk uw gevulde vastenactiezakje in een van de volgende brievenbussen te stoppen:   
Nieuwdorp: Heisteeg 66 (pastorie);   
Oud-Stein: de Halstraat 36 (parochiekantoor);  
Kerensheide: Eburonenstraat 14 (pastorie)   

MIVA ZEGT DANK – JE – WEL 

Jaarlijks wordt aan het einde van de maand augustus in 
ons parochiecluster meegewerkt aan de MIVA – collec-

te. Met de bijdragen uit de collecte worden projecten gesteund om 
de werkers in de Derde Wereld aan goed vervoer te helpen.  
Voor onze bijdrage aan de collecte van 2020 bedankt de MIVA.  
In Nederland werden 756 donaties ontvangen voor een  
totaalbedrag  van € 83.000.  

Namens de MIVA brengen we de dank over aan onze mede-parochianen.   
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VOORAF AANMELDEN KERKBEZOEK: tijdig aanmelden voor iedere H. Mis in het weekend: 
voor de kerk in Oud-Stein: bij het parochiekantoor tijdens de openingsuren, De Halstraat 36, Stein, 
telefoon: 046-4331674 of email: h.martinussstein@kpnmail.nl 
Voor de kerk in Nieuwdorp: telefoon: 046-4331328, emailadres vhdc.nieuwdorp@gmail.com 

MISINTENTIES kunt u opgeven: voor de kerk in Oud-Stein bij het parochiekantoor,  
De Halstraat 36, Stein, tijdens de openingsuren, telefoon 046-4331674 of email: 
h.martinussstein@kpnmail.nl    
Voor de kerk in Nieuwdorp telefoon: 046 - 4331328: emailadres: lvhdc.nieuwdorp@gmail.com 

H. DOOPSEL: Voor het aanmelden van het H. doopsel van uw kind kunt u terecht tijdens de kan-
tooruren van het parochiekantoor De Halstraat 36, Stein, op maandag, woensdag en vrijdag tussen 
09.00 uur en 11.00 uur, tel. 046-4331674. 

ZIEKENCOMMUNIE: deze wordt thuisgebracht op elke 1e vrijdag van de maand. Wie hiervan 
gebruik wil maken kan contact opnemen met pastoor Schwillens, tel. 046-4331328. 

VASTENTIPS VAN PAUS FRANCISCUS  Paus Franciscus geeft elf vasten-tips, de moeite waard 
om over na te denken en in praktijk te brengen: 

1. Onthoud je van kwetsende woorden:  Zeg lieve woorden. 
2. Onthoud je van neerslachtigheid: Vul je met dankbaarheid. 

3. Onthoud je van boosheid: Vul je met geduld.  

4. Onthoud je van pessimisme: Vul je met hoop. 

5. Onthoud je van zorgen: Vertrouw op God.     

6. Onthoud je van klagen: Mediteer over de eenvoud. 

7. Onthoud je van drukte:  Bid.   

8. Onthoud je van verbittering: Vul je hart met vreugde. 

9. Onthoud je van zelfzucht: Voel mee met anderen.    

10. Onthoud je van wrok: Wees verzoend.   

11. Onthoud je van woorden: Wees stil en luister  

SINT JOZEF,  EEN HEEL JAAR IN HET MIDDELPUNT 
Op 8 december 2020 is het jaar begonnen, dat door Paus Franciscus is toegewijd aan de heilige  
Jozef. Hij heeft hem als voorbeeld gesteld en er wordt een heel jaar aan hem gewijd. 
De Paus wil Sint Jozef als voorbeeld voor ons stellen, een gids in moeilijke tijden. In de ogen van de 
Paus is Sint Jozef voor ons een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, van gehoorzaam-
heid, tederheid en verantwoordelijkheid. Zijn voorbeeld kan voor ons een gids zijn in moeilijke tij-
den. De Paus denkt daarbij ook aan de stille en onbekende helden, die in de corona–pandemie met 
veel geduld en inzet hun taken hebben verricht en nog verrichten.  Hun inzet maakt het duidelijk: 
alleen redden we het niet. Dat we hulp en steun nodig hebben,  om moeilijke tijden en gebeurtenis-
sen te boven te komen,  is duidelijk. 
De Paus wil ons ook herinneren aan het feit dat 150 jaar geleden een van zijn voorgangers – Paus 
Pius IX – Sint Jozef heeft uitgeroepen tot patroon van de Kerk. 
Niet op de voorgrond.  Sint Jozef is geen heilige, die op de voorgrond treedt. 
In de evangelies wordt hij maar enkele malen genoemd, voornamelijk in de eerste twee hoofdstuk-
ken van het Lucas-evangelie. We kennen hem dan ook alleen maar in verband met de geboorte van 
Jezus en met Jezus’ kinderjaren. Hij laat zich in die korte beschrijvingen kennen als een gewetens-
volle, rechtschapen man, ten opzichte van Maria, met wie hij verloofd was. Hij kiest voor haar en 
neemt de taak op zich er als een echte vader voor Jezus te zijn. Eigenlijk maakt zijn hele optreden in 
die dagen duidelijk dat je geen vader wordt door een kind ter wereld  te brengen, maar door voor dat 
kind op een verantwoorde wijze te zorgen en het te begeleiden in zijn groei naar volwassenheid. Je-
zus heeft door Jozef ook kennisgemaakt met Gods tederheid, waarin hij een voorbeeld is geweest. 
Hij leefde trouw in zijn verplichtingen tegenover God en de mensen. Toch staat Jozef zelden op de 
voorgrond.  Een deel van ons parochie-cluster is bijzonder aan hem toevertrouwd: Kerensheide.  
Misschien een goede zaak om op 19 maart – zijn feestdag – hem bijzonder te gedenken. 

J.P. Janssen, pr.ass. 

mailto:h.martinussstein@kpnmail.nl
mailto:h.martinussstein@kpnmail.nl
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

OVER ONZE HEILIGEN  (14)    SINT GERTRUDIS  17 MAART 
Ofschoon in de parochiekerken van ons parochiecluster Stein – Urmond – Berg aan 
de Maas geen beeld van Sint Gertrudis te vinden is, zijn er toch veel vrouwen in onze 
omgeving, die hun naamdag mogen vieren op 17 maart. U kent allemaal wel iemand, 
die u op die dag kunt feliciteren vanwege de naamdag. Er zijn volop vrouwen te vin-
den die de naam Gerrie, Truus, Trudy  of Gertrud dragen. Zij werden allemaal ver-
noemd naar de Heilige Gertrudis van Nijvel. En in het heuvelland van Limburg vin-
den we het dorp Sint Geertruid, vernoemd naar de heilige. De parochiekerk daar draagt ook haar 
naam: de Sint Gertrudiskerk. Ook in Jabeek is er al in de 17e eeuw een bijzondere verering van de 
heilige. In 1669 was er al een broederschap, die jaarlijks rond haar feestdag actief was. 
 

Wie was Gertrudis eigenlijk? Zij werd in 626 geboren in de Vlaams Brabantse plaats Landen als 
dochter van Pepijn van Landen en Itta van Nijvel. Na de dood van haar echtgenoot sticht Itta een 
klooster in Nijvel  (België) waarvan zij zelf de abdis wordt. Zij wordt – na haar dood –  opgevolgd 
door haar dochter Gertrudis, die dan pas 20 jaar oud is. Heel haar leven wordt zo een kloosterleven, 
maar dat betekent ook dat haar leven een voorbeeld werd voor velen in haar omgeving.Vaak staat zij 
afgebeeld met haar staf als abdis en in gezelschap van muizen of ratten. Waar duidt dit op?  De over-
levering vertelt dat Gertrudis tijdens het spinnen steeds weer opnieuw geplaagd werd door de duivel. 
Die had daartoe de gestalte van een muis aan genomen. Je zou verwachten dat Gertrudis uit angst 
voor de muis op een stoel was geklommen en in gillen uitbarstte. Maar dat gebeurde niet. Ze had er 
geen angst voor en bleef aan het werk. 
 

Een andere legende vertelt dat Gertrudis in slaap was gevallen tijdens het spinnen. De duivel zag 
zijn kans schoon en er kwamen ratten en muizen, die het spinnewiel in de war maakten. 
Door deze vrome legenden werd de voorspraak van Gertrudis ingeroepen om de gewassen op het 
veld en in de schuren te beschermen tegen het ongedierte. De muizen en ratten richtten grote schade 
aan en daarom werd er hemelse bescherming ingeroepen. De bedevaart naar Sint Gertrudis in Jabeek 
kende ook deze traditie:  Het zegenen van water tijdens de Heilige Mis op haar feestdag. Dit geze-
gende water namen de pelgrims mee naar huis en droeg de naam ‘Moezewater’.  Met het water wer-
den de schuren, de stallen en woonhuizen besprenkeld om muizen en ratten te weren. Helaas zijn 
deze gebruiken op de achtergrond geraakt in onze dagen. Natuurlijk ook omdat er andere middelen 
gebruikt worden om ratten en muizen te verdelgen. Maar soms zijn die plagen zo hardnekkig, dat een 
gebedje tot Sint Gertrudis om bescherming niet overbodig is.                                J.P. Janssen, pr.ass. 

Probeer je hoofd te verlossen van zorgen -   Probeer je hart te verlossen van haat  
    Wees gul met vriendschap - Geef meer en verwacht minder van het  leven   

Leef eenvoudig  - En wees blij met iedere nieuwe dag.  Agnes 
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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 het 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) 

Aanvang zomertijd in de nacht van zaterdag 
27 maart op zondag 28 maart.  
Dan gaat de klok een uur vooruit! 

STICHTING VOOR ELKAAR BEEK-

STEIN www.stichtingvebs.nl  

Wij helpen mensen onder de armoede-
grens, ook hier in de regio 046 Stein. Bezoek-
adres: Bergenkenstraat 7a, 6171 NR Stein. 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 
09.30 - 15.30 uur of op afspraak,  
tel. 06-23205520.  Dank voor uw steun 

HT 

De uitzending van Kerk & Samenleving op 
zondagmorgen is gestopt vanwege Corona. 

Voor algemene info luistert u naar Forum op 
zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

http://www.stichtingvebs.nl


8 

 

Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


