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    KERKBLAD 

OORLOG 
 

Het leek erop dat het zolang geleden was dat we geconfronteerd 
werden met een oorlog in Europa. De meesten van ons kennen 
de laatste oorlog op ons continent alleen maar als de geschiede-
nis van de Tweede Wereldoorlog. 
En dan is het plotseling dichtbij en een harde werkelijkheid.  
De beelden die ons bereiken via de media spreken boekdelen. 
Soms wordt het ons teveel en schakelen we over op een andere zender omdat we het niet 
meer aan kunnen zien. Een wirwar van gevoelens leeft er in ons: angst, onzekerheid, boos-
heid, woede, verdriet, machteloosheid. 
Wat kunnen we doen tegen de agressie waarvan mensen het slachtoffer worden? 
Na de inval van Rusland in Oekraïne komt er een grote beweging in de wereld op gang. Het 
is opvallend hoe eensgezind mensen plotseling kunnen zijn. Er worden maatregelen geno-
men om mensen die aan het roer staan tot inkeer te brengen. Maatregelen die hen voorname-
lijk in de portemonnee treffen met de bedoeling een einde aan het geweld te maken. Of het 
effect heeft zal nog moeten blijken. 
De beelden van vluchtende mensen raken diep. Want niet de machthebbers lijden de ergste 
pijn aan de oorlog, maar juist de gewone mensen. Mannen, die hun vrouw en kinderen tot 
aan de grens brengen en zelf terugkeren om hun land te verdedigen. 
Wat betekent dit allemaal voor die gezinnen ? Je kunt er alleen maar naar gissen. 
Beelden die ik niet van mijn netvlies kan krijgen zijn de beelden van de gebeurtenissen op 
een station in Oekraïne. Afrikaanse studenten, ook op de vlucht, worden er uit de trein gezet 
omwille van hun huidskleur. Daardoor zijn zij 50 kilometer naar de Poolse grens gelopen, 
waar er wel opvang wacht. Maar wat kunnen we doen? 
Paus Franciscus heeft ons opgeroepen om te bidden en te vasten, want God is een God van 
vrede en niet van oorlog. Wij kunnen ons met hem verenigen in ons gebed en bidden om 
vrede. We kunnen er deze woorden voor kiezen: 
We bidden voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne. 
Dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en  
geweld. Dat mensenrechten worden gerespecteerd, burgers beschermd en slachtoffers 
worden opgevangen. Dat met de stuwkracht van de Heilige Geest onvermoeibaar wordt 
gewerkt aan verzoening en samenwerking.   
Daarnaast kunnen we de hulpacties ondersteunen die ook in onze omgeving gehouden wor-
den. Met ons gebed en onze gaven helpen we de nood te lenigen.                    J.P.Janssen, pr.ass. 

VASTENACTIE 2022:  JE LAND IS JE LEVEN! In het parochieblad vindt u  
een spaarzakje van de Vastenactie. U kunt daarin uw bijdrage geven voor de  
doelen, waarvoor wij zelf willen minderen (vasten), om een ander een menswaar-
dig bestaan te geven. Zie voor het hele artikel pagina 5. 
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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 tevens voor Harie en 
Trees Aarts-Menten en zoon Jacq en 
schoonzoon Wil en Pie en Tiny van Mulken
-Coumans en schoonzoon Willy en schoon-
dochter Lieske; 
Jrd. Chrit Cleuskens en ouders Cleuskens-
Lenssen; 
Jrd. Mia Salden-Eijssen en overleden  
familie; 
Jrd. Frans Janissen; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters.   
 

MAANDAG 14 MAART 

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

Voor alle zieken mede parochianen. 
 

WOENSDAG 16 MAART 

H. Martinuskerk 
18.30 uur: Uitstelling van het 
Allerheiligste met  
rozenkrans 
 

19.00 uur: H. Mis 
Voor vrede in de wereld 
 

ZATERDAG 19 MAART    
St Jozef 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
 

ZONDAG 20 MAART 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen-van Mölken. 
 

 

11.00 uur:  
H. Martinuskerk  
M.m.v. Schutterij  
St. Jozef  
Jrd. Martinus  
Hermanus Wouters 
en t.v. Margaretha Wouters; 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels; 
Sef Wolffs en Liza Wolffs-Janssen. 

Voor alle leden en overleden leden van   
Schutterij St. Jozef. 
 

MAANDAG 21 MAART 

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

Finy Franssen-Hamers. 
 

WOENSDAG 23 MAART 
H. Martinuskerk 
18.30 uur: Uitstelling van het  
Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Voor alle zieken  
 

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

ZONDAG 27 MAART  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst José Verdickt. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Juul Claessens-Janssen; 
1e Jrd Jac Wauben en t.v. Elisabeth Wauben
-Goossen, Lei Wijnen en Anna Goossen. 
Jrd. Marie Schepers; 
Jrd. Pie Janssen en t.v. Fiena Janssen-
Wouters; 
Jrd. Lei Meijers en Fien Meijers-Berghs; 
Zef Ruyl en Tiny Ruyl-Janssen en overleden 
familieleden. 
 

MAANDAG 28 MAART  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 

Voor het welzijn van de parochie. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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WOENSDAG 30 MAART 

H. Martinuskerk 18.30 uur: Uitstelling 
van het Allerheiligste met rozenkrans 
 

19.00 uur: H. Mis.  Voor vrede in de wereld 
 

ZATERDAG  2 APRIL  
15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

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

Jrd. ouders Sjaak en Bertha Claessens-
Schepers. 
 

ZONDAG 3 APRIL 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jaardienst Raoul Stijnen. 

MISINTENTIES 

ZONDAG 3 APRIL 
11.00 uur: H. Martinuskerk  
1e Jrd. Mien Bröls-Creuwels, tevens voor 
Chris Bröls; 
Jrd. Peter en Mathieu Wijnen; 
Jrd. overleden ouders Piet Berix en Rosa 
Berix-Köhlen; 
Ida Ackermans-Delbressine; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters;  
Voor de overledenen van familie Jetten-
Ackermans en familie Lohmeijer-Hennen. 

 

IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

JUUL CLAESSENS-JANSSEN, 93 jaar, weduwe van Jan Claessen, Heerstraat C.  

ANNIE SMEETS-MARTENS, 89 jaar, weduwe van Peter Smeets, Heerstraat C. 

TRU MARTENS-DRIESSEN, 99 jaar, weduwe van Martien Martens, Steinderweg 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

MISINTENTIES 

VASTENACTIE MAALTIJD  2022 
 

Bij de voorbereiding van de Vastenactie Maaltijd is het nog niet echt  
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 vóór woensdag 23 maart a.s.   
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  
Deze kosten kunnen voldaan worden bij de bezorging van de maaltijden. 
 

Wanneer u thuis een of meerdere maaltijden wilt ontvangen kunt u zich aanmelden 
 

vóór woensdag 23 maart a.s. bij: 
Pastoor  R. Schwillens,  tel. 4331328 pastoorschwillens@gmail.com  of 

Pastoor J.P.Janssen, tel. 4331200 janssen.janpieter@gmail.com of 

Parochiekantoor tel. 4331674 h.martinusstein@kpnmail.nl 
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HET PAROCHIECLUSTER STEIN ZAMELT VOEDSEL IN VOOR ‘DE VOEDSELBANK’ 
 

Het parochiecluster Stein zamelt voedsel in voor ‘De Voedselbank’ 
De parochies van Stein, Berg aan de Maas en Urmond gebruiken 
de vastentijd om lang houdbare producten in te zamelen voor het 
uitdeelpunt van de voedselbank van Stein, want ook binnen de ge-
meente Stein komt armoede voor! Dit is heel vaak verborgen ar-
moede. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te 
stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het 
gezin.  
 

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.  
 

Wanneer en waar kunt u het brengen?  
- Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, t/m 8 april op maandag, woensdag  
   en vrijdag van 9.00-11.00 uur.  
- In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 9 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 19.15 uur. 
- In de parochiekerk van Stein t/m 10 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, 
   maar ook op woensdagavond van 18.00 -19.30 uur.  
- In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 9 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 10 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 9.30 uur  
  of op de dinsdagavond van 18.30- 19.30 uur.  

BEDEVAART NAAR LOURDES 

Gaat u mee op Bedevaart naar 
Lourdes? De bedevaart wordt 
gehouden van 8 – 13 mei 2022.  
 

We reizen samen met de Lim-
burgse Bedevaart en het Huis 
voor de Pelgrim in Maastricht verzorgt onze 
reis. De mogelijkheid bestaat om met het 
vliegtuig te reizen, maar ook is een busreis 
mogelijk. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maas-
tricht Aachen Airport. 
Wilt u meer informatie dan kunt u dat even 
laten weten aan pastoor J.P. Janssen, telefoon 
4331200. Er is ook een brochure beschikbaar 
waarin alle informatie te vinden is.  
Voor degenen die belangstelling hebben 
wordt een informatiebijeenkomst gehouden. 
Laat daarom even weten als u belangstelling 
voor deze bedevaart hebt.  
Fijn als u mee wil gaan om samen Maria in de 
Grot van Lourdes te bezoeken.      
 J.P. Janssen, pr  

VASTENTIPS VAN PAUS FRANCISCUS. 

Paus Franciscus geeft elf vasten-tips. 
De moeite waard om over na te denken en in prak-
tijk 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. 

Wij feliciteren…...  
 

Pastoor Schwillens met zijn benoeming tot Aalmoezenier van SOP  

(Societé Oud Prinse Stein van VV de Steinder Bök)  

op Carnavalsmaandag 28 februari in De Grous. 
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VASTENACTIE 2022:   JE LAND IS JE LEVEN!  
 

De eigendomsrechten van de grond waarop boeren hun 
bedrijf uitoefenen zijn uitermate belangrijk. Die rechten 
bepalen in grote mate onze voedselzekerheid. Gelukkig is 
in dat opzicht veel goed geregeld in ons land en worden 
alle rechten van de rechthebbenden doorgaans goed be-
waakt. 
In de landen van de Derde Wereld is dat vaak anders. Wereldwijd wordt het meeste voedsel, 
70%, kleinschalig geproduceerd door gewone mensen. Zij zijn afhankelijk voor hun voedsel 
van de opbrengst van hun land. Zij verbouwen op kleine stukjes grond hun producten en 
houden daarnaast wat pluimvee of andere dieren. Op die manier kunnen ze produceren wat 
ze voor hun levensonderhoud nodig hebben. 
De grootschalige landontginning heeft grote gevolgen voor hen: waar eerst een oerwoud 
stond met honderden soorten en gewassen, komt één plantage met maar één gewas. Of er 
komt één groot weideveld voor vleesproductie of een grote waterkrachtcentrale.  
Door die grootschaligheid wordt het leven van de oorspronkelijke bevolking van een land 
ernstig bedreigd. Vaak zijn hun inkomsten laag en vervallen zij tot grote armoede. 
Vastenactie leert met lokale partners de bewoners wat hun landrechten zijn en hoe ze die 
kunnen verdedigen. Drie leiders in Guatemala, die zich verweren tegen de landonteigenin-
gen, dreigen daarvoor gevangenisstraf te krijgen en hopen op juridische bijstand. Vastenac-
tie staat hen bij. 
In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Zij leven in kampen waar het leven hard 
en zwaar is. Vastenactie helpt 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het op-
bouwen van een beter menswaardig bestaan. 
In Brazilië kampen boerenfamilies met het probleem dat ze niet kunnen investeren in goed 
materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden van hun land. 
Daarom verbouwen ze vaak alleen maar snelgroeiende gewassen, waardoor ondervoeding 
op de loer ligt. Vastenactie ondersteunt 60 gezinnen met bassins voor water, gereedschap en 
zaaigoed, én training en begeleiding om hun leven beter te maken.  
Onze hulp kan via de Vastenactie een bijdrage leveren aan hen.  
In het parochieblad vindt u een spaarzakje van de Vastenactie. U kunt daarin uw bijdrage 
geven voor de doelen, waarvoor wij zelf willen minderen (vasten), om een ander een mens-
waardig bestaan te geven.  
U kunt uw bijdrage in dit spaarzakje afgeven:  
in de parochiekerken van onze samenwerkende parochies en/of:  
In de volgende brievenbussen: Heisteeg 66, Stein – Nieuwdorp;- 
 -Eburonenstraat 14 Stein, Kerensheide - De Halstraat 36, Oud - Stein. 

BISSCHOPPENSYNODE: GEMEENSCHAP  –  PARTICIPATIE  – ZENDING 
 

In het februarinummer van ons parochieblad hebben wij u uitgenodigd antwoord te geven 
op de vragen, die Paus Franciscus ons voorlegt, in het kader van de Bisschoppensynode, die 
in het najaar van 2023 gehouden wordt. De voorbereiding van die synode gebeurt op het  
niveau van de parochie en het bisdom. We willen u hierbij aan deze uitnodiging herinne-
ren. Paus Franciscus vraagt ons: 
 * Hoe kunnen 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, vóór zondag 20 maart stoppen in een van deze 
brievenbussen:  – Heisteeg 66, Nieuwdorp;  – Eburonenstraat 14, Kerensheide;  
 – de Halstraat 36, Stein. Bedankt voor uw medewerking. 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

OVER ONZE HEILIGEN (26)    SINT PATRICK  17 MAART 
 

Er is een tijd geweest dat Patrick een jongensnaam was, die veel voor-
kwam.                  
In de huidige tijd is dat wat minder geworden. Maar de belangstelling voor 
de Ierse heilige blijft aanwezig, zeker voor hen die een voorliefde voor 
Ierland hebben. 
De wieg van de heilige Patricius, Patrick, stond in het Romeinse deel van 
Groot Britannië. We schrijven dan het einde van de 4e eeuw, maar exacte 
gegevens ontbreken.  
Uit twee boeken die hij geschreven heeft, blijkt dat hij als slaaf door Ierse 
heidenen naar Ierland werd gebracht. Daar werd hij aan het werk gezet als 
hoeder van de schapen. Hij leerde er ook de Ierse taal. Op enig moment kon hij vluchten en keerde 
terug naar zijn ouders.  
 

In het Franse Auxerre volgde hij de priesteropleiding en na zijn wijding gaf Paus Celestinus I hem 
de opdracht het geloof te gaan verkondigen in Ierland. Dat hele land doorkruiste hij om het evange-
lie bekend te maken bij de mensen en werd benoemd tot eerste bisschop van Ierland.  
Gemakkelijk had hij het niet. De katholieke Britten vinden hem van te lage afkomst en de Ieren 
wantrouwden hem omdat hij een vreemdeling was. Hij vestigde zijn bisschopszetel in Armagh, 
waar hij in 461 overleed en in de buurt van Downpatrick werd begraven.  
 

Het bisdom Armagh werd in de 12e eeuw aartsbisdom en tot op de dag van vandaag is dit bisdom 
het belangrijkste bisdom van Ierland. Sint Patrick is ook de patroon van Ierland. Vaker wordt hij 
afgebeeld met een klaverblad in de hand. Dit verwijst naar zijn manier om de Heilige Drievuldig-
heid uit te leggen: drie afzonderlijke blaadjes en tegelijkertijd verbonden aan hetzelfde steeltje: één 
God in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De feestdag van Sint Patrick is op 17 maart. 
Er bestaat een zegen die aan hem wordt toegeschreven: 
 

De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten  

en om u te beschermen tegen gevaar. 
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. 

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. 
Hij omgeve u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. 

De Heer zij boven u om u te zegenen. 
Zo zegene u God:  vandaag, morgen en in eeuwigheid.  

 

J. P. Janssen, pr.ass. 
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19 maart: St. Jozef (in Limburg St. Joep) 
27 maart: start zomertijd, de klok gaat 1 uur  
                vooruit van 2.00 naar 3.00 uur  
20 maart: Lente  
 

10 april: Palmpasen 
15 april: Goede vrijdag 
17 en 18 april: Pasen 
 

8 mei: Moederdag 
 

5 juni: 09.30 uur: 
1e H. Communie in de 
O.L.V. H. der Christenen-
kerk Nieuwdorp-Stein 
 

5 en 6 juni: Pinksteren  

 

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 ker-
ken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - Sittard/
Geleen - Beek). 

Presentatie: Christianne Moerkens en               
Riet Julicher, techniek: Rinus Moerkens. 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 


