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R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen  

Vanaf maandag 7 februari vieren we  de H. Missen weer via het normale 
rooster van de mistijden, omdat de huidige mistijden  in het Kerk- of  
Parochieblad van de maand januari gepubliceerd zijn. Ook het zingen 
met meerdere koorleden en volkszang is weer toegestaan.  
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de corona maatregelen 
voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te  
versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deel-
nemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw 
(zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. 
Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op 
anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft 
verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de 
anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van 
een viering wordt nog dringend afgeraden. 
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeen-
komsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk. 

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid 
blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygi-
ëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in 
andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de h. communie blijven 
eveneens gehandhaafd en wordt behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde 
hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaats-
scherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.  

Zingen. Samenzang is toegestaan en koren mogen weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits 
er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagop-
stelling staan. Voor koor repetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijks-
overheid  tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder. 
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VASTENACTIE: BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN WERPEN HUN SCHADUW VOORUIT 
 

In het Kerkelijke Jaar is Pasen zo’n hoogtepunt. Dit jaar wordt Pasen gevierd op 17 en 18 april. 
Voorafgaand houden we de Vastentijd, de tijd van veertig dagen van bezinning en stapjes terug doen 
in ons leven van consumptie. We worden daarin begeleid en gesteund door de jaarlijkse Vastenactie.  
Dit jaar is het centrale thema: ‘JE LAND IS JE LEVEN.’  
We kennen in ons eigen land natuurlijk de problematiek van de boerenbevolking. De tijd van schaal-
vergroting heeft duidelijk gemaakt dat je niet probleemloos kunt groeien. Daarom is er al vaker de 
inkrimping van de veestapel aan de orde gesteld. Het is moeilijk om daar een goede oplossing voor 
te vinden, waarmee iedereen kan leven. Wereldwijd zijn er vaak andere problemen die te maken 
hebben met schaalvergroting, waardoor de kleine boeren in de Derde Wereld in de verdrukking ko-
men. Vaak is er dan geen overleg om tot oplossingen te komen, maar rukt het geweld op.  >>> blz. 4 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
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ZATERDAG  5 FEBRUARI   

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

ZONDAG 6 FEBRUARI  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

09.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Zwd. René Pepels; 
Jrd. Floor Daelemans en Truus Daelemans-
Claessen en overleden familie. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Mien van Mulken; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Voor de overledenen van fam. Jetten-
Ackermans en fam. Lohmeijer-Hennen. 
Hub Smeets.  
 

MAANDAG 7 FEBRUARI 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Finy Franssen-Hamers; 
Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en  
zonen Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 9 FEBRUARI  
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Roos Dirkx-Demers. 
 

ZATERDAG 12 FEBRUARI 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
 

ZONDAG 13 FEBRUARI  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Sophie Zeelen-Tholen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
1e Jrd. Walter Kuijpers; 
Jrd. Lies Janssen-Gelissen, tevens voor overle-
denen van de familie Gelissen-Janssen; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Col Goossens. 
 

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

WOENSDAG 16 FEBRUARI  
 

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

ZATERDAG 19 FEBRUARI  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Zwd. Tjeu Thewissen; 
René en Irene Pepels-Thijssen.  
 

ZONDAG 20 FEBRUARI 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jrd. Bertha Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Roos Dirkx-Demers; 
Zwd. Leny Smeets-van Kempen; 
Jrd. Hub Brouns en Anna Worms; 
Jrd. Arie Marchal en overleden familieleden; 
Gerrit Smeets en Anna Smeets-Meijers vanwege 
verjaardag. 
 

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

WOENSDAG 23 FEBRUARI 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle mantelzorgers. 
 

ZATERDAG 26 FEBRUARI  
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
 

ZONDAG 27 FEBRUARI - Carnaval 
 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
 

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

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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WOENSDAG 2 MAART - Aswoensdag 
10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Uitreiking askruisje  
Roos Dirkx-Demers en overleden ouders. 
 

ZATERDAG 5 MAART  
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
René en Irene Pepels-Thijssen. 
 

ZONDAG 6 MAART 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Sef Beaujean; Jrd. Tjeu Hamers; 
Jrd. ouders Keulers-Lemmens en ouders Keulers
-Vaassen en Johannes Franciscus Hubertus  
Keulers; Ida Ackermans-Delbressine; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; Sjeng Claassen en Truus Wouters van-
wege verjaardag; 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels; 
Lies Janssen-Gelissen vanwege verjaardag en 
tevens voor overledenen fam. Gelissen-Janssen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

MAANDAG 7 MAART 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Piet Pepels en Agnes Pepels-Housmans en  
zonen Nico en Gerrit. 
 

WOENSDAG 9 MAART  
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 12 MAART 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
 

ZONDAG 13 MAART 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  

Zwd. Wiel Ramaekers;  
1e Jrd. Hen Aarts, Harie en Trees Aarts-Menten, 
zoon Jacq, schoonzonen Wil en Pie,  
Tiny van Mulken-Coumans, schoonzoon Willy 
en schoondochter Lieske; 
Jrd. Chrit Cleuskens en ouders Cleuskens-
Lenssen; 
Jrd. Mia Salden-Eijssen en overl, familie; 
Jrd. Frans Janissen; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters. 

IN MEMORIAM  
 

 We gedenken onze dierbare overledenen: 
 
 

Sef Beaujean, 84 jaar, weduwnaar van Toos Beaujean-Geenen, vh Stein 
 

Tjeu Thewissen, 88 jaar, weduwnaar van Corrie Thewissen-Janssen, Heerstraat Zuid 
 

Bertha Hendrikx-Claassen, 92 jaar, weduwe van Mathieu Hendrikx, Stein 
 

Leny Smeets-van Kempen, 87 jaar, weduwe van Pie Smeets, Heerstraat Centrum 
 

Wiel Ramaekers, 88 jaar, echtgenoot van Erna Ramaekers-Meurders, Secr. Lintjensstraat 
 

Roos Keulers-Kurvers, 83 jaar, weduwe van Jan Keulers, vh Stein 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 
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ONZE GEDACHTEN WORDEN GEVRAAGD …  Paus Franciscus heeft voor het najaar van 2023 een 
Bisschoppensynode in Rome op de agenda gezet. Deze vergadering in Rome handelt over een  
Synodale Kerk. Onder een Synodale Kerk verstaan we een kerkgemeenschap,  
* waarin de gelovigen met elkaar een echte gemeenschap vormen 
* waarin de gelovigen zelf actief zijn 
* en daardoor hun taak, hun zending, in de wereld vervullen. 
Aan de vergadering in Rome gaan twee fases van gesprekken vooraf.  
De eerste fase is de gespreksfase in de parochies en in de bisdommen. 
De tweede fase is op het niveau van de werelddelen. 
De derde fase is het niveau van de wereldkerk. 
Gezien de Covid maatregelen is het niet mogelijk met groepen bij elkaar te komen om over de  
vragen die Paus Franciscus ons stelt in gesprek te gaan. Toch is het jammer als onze ideeën en onze 
mening niet gehoord worden. Daarom willen wij u vragen uw mening op papier te zetten en deze 
papieren in een van de brievenbussen te stoppen, die hieronder vermeld worden.   
We zullen dan zorgen dat deze antwoorden overgebracht worden aan de leiding van het Bisdom 
Roermond. Uw antwoorden worden vóór zondag 20 maart a.s. verwacht.   
De vragen:  
* Hoe kunnen we steeds meer een gemeenschap worden van gelovige mensen, waarin we actief mee 
   kunnen doen en ons geloof zelf ook kunnen uitdragen in onze  omgeving ?  
* Hoe kunnen we ons geloof in woord en daad zichtbaar maken? 
U kunt uw antwoorden, eventueel naamloos, stoppen in een van deze brievenbussen: 
- Heisteeg 66, -Nieuwdorp        - Eburonenstraat 14, Kerensheide      - De Halstraat 36, Stein 

VASTENACTIE MAALTIJD 2022  

Bij de voorbereiding van de Vastenactie Maaltijd is het nog niet duidelijk of we 
daadwerkelijk bij elkaar kunnen komen om samen te eten. Daarom hebben we 
besloten de vorm van 2021 te herhalen en opnieuw te kiezen voor een POP – UP 
VASTENACTIE MAALTIJD  2022  
U kunt zich voor deze soep-maaltijd aanmelden en op maandag 28 maart a.s. tussen 16.00 en 18.00 
uur wordt de maaltijd bij u aan huis bezorgd. De kosten bedragen weer € 5,00 per maaltijd, dankzij 
de toegezegde sponsoring. In het maartnummer van ons parochieblad vindt u meer gegevens en ook 
de adressen waar u zich kunt aanmelden.  
J.P. Janssen, pr.ass.      Parochiecluster Stein – Urmond – Berg aan de Maas  

>>  Vervolg pagina 1     VASTENACTIE 

Een voorbeeld daarvan vertelt het verhaal van Juana en haar gezin. Zij worden in 2011 
met geweld uit hun huis gezet omdat op die plek een suikerrietplantage moet komen. 
Het huis werd in brand gestoken, net zoals de gewassen op hun landerijen. Dat zo’n 
gebeuren niet in je kouwe kleren gaat zitten, laat zich raden. Grootgrondbezitters en 
vaak buitenlandse maatschappijen bepalen wat er met het land gebeurt, ten koste van 
de oorspronkelijke bevolking. Zo bezitten 13 steenrijke, machtige families in Guate-
mala 70% van de grond in het land. De wereldmarkt voor biobrandstoffen, suiker en 
koffie bepaalt wat er verbouwd wordt. De mensen die er vaak al generaties lang wonen, hebben wei-
nig in te brengen en hebben vaak ook niet de mogelijkheid hun recht te halen. Nu, 10 jaar later, ziet 
het leven er voor Juana en haar gezin gelukkig anders uit. Dankzij de inzet van internationale hulpor-
ganisaties, zoals de Vastenactie, en na veel overleg, zijn de getroffen families erin geslaagd samen 
land te pachten. Nu beschikken 76 families over ruim 200 hectare grond. Daarop verbouwen ze kar-
demom, maïs en koffie. Met de opbrengst kunnen ze de pacht betalen. De families hebben zich ver-
enigd en een comité opgericht dat verantwoordelijk is voor het organiseren en leiden van de gemeen-
schappelijke projecten. Zij verdelen de opbrengsten en de kosten voor het land. Juana vertelt hoe 
belangrijk de hulp is die haar gemeenschap heeft gekregen.  Ze zegt: ‘Het laat de overheid zien dat 
we niet alleen staan. De steun van de organisaties is wezenlijk omdat ze ons geholpen en bemoedigd 
hebben. Ze hebben ons uitgelegd wat onze rechten zijn en dat we de overheid kunnen vragen die 
rechten te respecteren. Dankzij deze hulp hebben we een beter leven.‘ De Vastenactie 2022 wil  
boeren in de Derde Wereld helpen op te komen voor hun rechten.                       P. Janssen, pr.ass. 
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OVER ONZE HEILIGEN - ST. HARLINDIS EN RELINDIS 13 februari 
 
Even over de grens bij Roosteren, onder de rook van het 
Belgische Maaseik, vind je het dorpje Aldeneik, waar de 
beide heiligen Harlindis en Relindis op 13 februari hun 
feestdag vieren. Er werd daar in 730 een klooster gesticht 
door Adelhard en Grinara (of Grinware), de ouders van 
Harlindis en Relindis. Zij waren Frankische edelen.  

 

Om hun kinderen een goede opvoeding te geven stuurden ze hun beide dochters naar een klooster-
school in Valenciennes. Na hun opleiding gaven beide zussen aan dat ze graag wilden intreden in 
een klooster om een God gewijd leven te leiden. Daarom stichtten de ouders het klooster in Alden-
eik. Daar vonden de zussen hun thuis.  
 

De eerste abdis van het klooster werd Harlindis. Zij werd door Sint Willibrord tot abdis gewijd.  
Na haar overlijden werd de taak van abdis toevertrouwd aan haar jongere zus Relindis, die door bis-
schop Bonifatius tot abdis werd gewijd. We zouden over beide vrouwen nooit meer iets vernomen 
hebben, als zij niet heel bijzonder waren. Men spreekt in onze dagen nog over hen als “inspirerende 
vrouwen”. Hun levensgeschiedenis werd opgetekend in een geschrift bij gelegenheid van hun heilig-
verklaring in de negende eeuw. Daaruit blijkt dat zij zich ingezet hebben door hun voorbeeld en door 
hun manier van leven om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Zij droegen daaraan bij 
door ook hun medezusters de teksten van het evangelie te leren kennen, bijzonder, omdat in die da-
gen maar weinig mensen konden lezen en schrijven. 
 

De legende over hun leven vertelt vele opmerkelijke geschiedenissen.  
 

Zo was het voor hen heel gewoon dat ze meehielpen aan de bouw van de kerk en het klooster. Dit 
was tegen de zin van hun vader Adelhard. Hij wilde niet dat zij hetzelfde werk deden als de bouw-
vakkers. Toen ze op een morgen de brug over de Bosbeek overstaken, betrapte hun vader hen terwijl 
ze hun schorten volgeladen hadden met keien uit de Maas. Ze wilden er een mozaïekvloer mee leg-
gen in de kerk. Hun vader vroeg hen boos, wat ze in hun schorten droegen. “Bloemen”, antwoordden 
de zussen in koor. En terwijl hun vader in hun schorten keek, bleken het inderdaad bloemen te zijn. 
Sinds die tijd heeft het bruggetje de naam ‘Leugen Bruggetje’gekregen.  
 

Rond de relieken - de stoffelijke resten van de abdissen - worden een keer in de vijfentwintig jaar 
feestelijkheden georganiseerd. Deze feestelijkheden staan gepland in 2022. Dit jaar dus. Er wordt  
o.a. een Ommegang gehouden, een feestelijke stoet, op 18 en 25 september. Hopelijk dat het alle-
maal door kan gaan en dat de corona – pandemie de plannen niet verstoord.  
 

Daarbij moet ik denken aan een andere legende, die over de heilige abdissen de ronde doet. Zoals 
iedere heilige hebben ook Harlindis en Relindis af te rekenen met de bekoringen van de duivel. 
Wanneer ze het koorgebed in de kerk houden, wil de duivel hun gebed verstoren. Hij wil hen aflei-
den met zijn boze plannen en zijn adem met de geur van pek en zwavel blaast de kaarsen uit. Om de 
zusters in hun gebed niet verder te storen, komen er engelen die de kaarsen opnieuw ontsteken. En 
de duivel vlucht weg en staakt zijn plannen. De organisatoren in Aldeneik wensen we toe, dat er ook 
voor hen engelen mogen zijn, die hun werk tot vrucht laten komen.                   

                                                                                                          J.P. Janssen, pr.ass.                                                    

GELOOF HOOP LIEFDE 
 

Laten we vasthouden aan het goede dat dit ooit voorbij zal gaan 
 en dat we op een dag allemaal mogen samenkomen in ons bestaan 

Laten we hopen dat we bevrijd worden uit deze donkere nacht  
en laten we bidden voor de zieken voor veel moed en kracht 

                   Maar laten we vooral  vechten voor een wereld  
                   waar het niet gaat om macht en geld maar voor een wereld  
                    waar liefde en verdraagzaamheid voorop worden gesteld 

 

                        Roos Smeets 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

TROOSTVOGEL 
Burgemeester Marion Leurs van Stein gaat tot aan de zomer maandelijks een 
‘troostvogel’ schenken aan iemand die wel wat steun kan gebruiken. 
De primeur was vlak voor de jaarwisseling voor pastoor Ralf Schwillens, die in  
augustus te maken kreeg met een mysterieuze infectie. Na het trekken van een pijnlij-
ke kies ontstond een zwelling onder de kaak, die ook met een penicilline kuur en antibiotica niet 
wegging. Een maand later ging het dankzij een behoorlijke dosis medicijnen weer de goede kant op 
en kon pastoor Schwillens weer aan het werk in de zes parochies in de gemeente Stein die hij onder 
zijn hoede heeft. Burgemeester Leurs koos bewust voor pastoor Schwillens als eerste ontvanger.  
‘Ik zie wel parallellen tussen de burgemeester en de pastoor. Ze staan beiden met twee voeten in de 
samenleving en bieden een arm om de schouders als dat nodig is. Ook hij worstelt ermee dat dit las-
tiger gaat in corona tijd. Bovendien is hij zelf erg ziek geweest en kan hij de steun gebruiken.’   
 

‘Grote voeten, veel kleuren. De troostvogel wordt door de Masai in Tanzania uit een takje gesne-
den’, legt Leurs uit. ‘Het neemt je sores weg. Als burgemeester zoek je naar een manier om dicht bij 
je inwoners te staan, óók in een anderhalve meter samenleving. Dan biedt de troostvogel uitkomst.’ 
 

Ze wil tot aan de zomer maandelijks troostvogels schenken. ‘Want er zijn nog heel veel mensen in 
de gemeente die een momentje kunnen gebruiken dat ze zich realiseren: ze denken aan me, ze ma-
ken zich zorgen om me. We gaan overigens werken op voordracht. Suggesties zijn welkom.’ 
 

De troostvogels worden verkocht bij de Wereldwinkel.  
Artiest Drs. P maakte er een gedicht bij: Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet 
hem niet. En als hij voor je heeft gezongen. Dan vliegt hij weg met jouw verdriet.  
De opbrengst van de troostvogels gaat naar straatkinderen in arme landen. 

HISTORISCHE ACHTERGROND  SINT-VALENTIJN VAN TERNI EN ZIJN VOLGELINGEN 

In de 18e eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is ingesteld om de oude  
Lupercalia, een Romeins (en wellicht nog ouder) vruchtbaarheidsfeest, te vervangen. Lupercalia 
werd op 15 februari gevierd ter ere van Juno, de Romeinse beschermgodin van de vrouw en het hu-
welijk en Pan, de god van de natuur. Volgens het verhaal werden de namen van ongehuwde jonge 
vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een naam trek-
ken. Tijdens het feest waren de twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld werden elkaars partner. 
In 496 verbood paus Gelasius dit heidense feest. Legenden over Valentijn komen voor in de Legenda 
aurea, maar het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat tegenwoordig gevierd wordt, 
dankt zijn ontstaan aan Geoffrey Chaucer, die in zijn gedicht Parliament of Fowls (1380-1382)]  
deze versregels schreef:  

 'Want dit was op Sint-Valentijnsdag Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen' 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lupercalia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtbaarheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juno_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pan_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legende_(volksverhaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legenda_aurea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legenda_aurea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Fowls
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valentijnsdag#cite_note-8
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14 februari: Valentijnsdag 
 
 

 
 

27, 28 en 29  februari:  

Carnaval 
 

15 april: Goede vrijdag 
17 en 18 april: Pasen 
 

5 en 6 juni: Pinksteren  
 
 5 juni  09.30 uur: 
1e H. Communie in de O.L.V. H. 

der Christenenkerk Nieuwdorp 

 

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, 6171 HK 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 09.30-11.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  
 

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

STICHTING VOOR ELKAAR 
BEEK-STEIN 

www.stichtingvebs.nl .  
Wij helpen mensen onder de armoede-
grens, ook hier in de regio 046 Stein. 

Alleen op afspraak. Dank voor uw steun 

Iedere zondag is er een uitzending van Kerk en 
Samenleving bij Bie Os Mijn Streekomroep tussen 
08.00 en 10.00 uur.  
 

In deze radio-uitzending wordt iedere week een  
H. Mis uitgezonden, opgenomen in één van de 
kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - Sit-
tard/Geleen - Beek). 

Presentatie: Christianne Moerkens en               
Riet Julicher, techniek: Rinus Moerkens. 

http://www.stichtingvebs.nl
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 


