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    KERKBLAD 

MISSEN RONDOM PASEN KERKEN IN STEIN EN NIEUWDORP: 

15 april Goede Vrijdag: 15.00 uur: H. Martinuskerk; 19.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
16 april Paaswake:         18.00 uur: H. Martinuskerk; 20.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
17 april 1e Paasdag:       11.00 uur: H. Martinuskerk 
18 april 2e Paasdag:       11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  

HET GROOTSTE KERKELIJKE FEEST DAT WE KENNEN: 
 

   PASEN! 
 

Met enige regelmaat lezen we tijdens de H. Mis in een van de  
Eucharistische Gebeden het volgende: ‘Uw Zoon, de enige rechtvaar-
dige, heeft zich overgeleverd in onze handen. Hij werd genageld aan 
een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het onverwoest-
baar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde.’ 
Een kruis wordt het teken van verbinding. Verbinding van de hemel met de aarde, van God met de 
mensen en verbinding van de mensen met elkaar. Een horizontale en een verticale balk vormen het 
kruis: verbinding van God met ons én wij met elkaar.   
Wanneer we opkijken naar het kruis, wanneer we een kruis in onze woningen brengen, is dat niet dat 
we aandacht vragen voor een moordwapen, maar dat we in het kruis het teken zien van de overwin-
ning. Door Zijn dood aan het kruis heeft Jezus de mensen weer met God verzoend. Daarom is het 
kruis geen teken van ondergang maar juist het teken van de overwinning. Niet het kwaad, niet de 
dood,  heeft het laatste woord, maar het leven.    
Wanneer de vrouwen, vroeg in de morgen, op de eerste dag van de week naar het graf van Jezus 
gaan, willen ze het lichaam gaan verzorgen. Ze zijn daar op de avond voor de grote Sabbat niet meer 
aan toe gekomen. Op Sabbat moet je de rust in acht nemen. Daarom is die zondagmorgen de eerste 
gelegenheid om naar het graf te gaan. 
Onderweg hebben ze zich afgevraagd wie voor hen de steen voor het graf zal wegrollen. 
Aangekomen ontdekken ze dat de steen weggerold is en het graf leeg. En de boodschap klinkt: 
‘Waarom zoeken jullie de Levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is verrezen! Ga aan de leer-
lingen zeggen dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Hem zien.’ 
De vrouwen doen wat hen gevraagd wordt en ze brengen de boodschap over aan de leerlingen. Er 
heerst twijfel. Petrus en Johannes gaan dan op verkenning uit en vinden de situatie zoals de vrouwen 
het gezegd hebben. Voor hen allen komt de Verrijzenis van Jezus als een verrassing. Ze hebben er 
geen rekening mee gehouden dat het zo zou gebeuren. Wat wij in het evangelie daarover lezen is 
geen reportage, maar een getuigenis. De leerlingen zijn gaandeweg tot de overtuiging gekomen dat 
Jezus inderdaad leeft. Jezus laat zich ook aan hen zien. En daarvan willen zij getuigen. Iedereen wil-
len ze ervan op de hoogte brengen dat de dood overwonnen is en dat Jezus leeft. 
Ook voor ons is het niet altijd gemakkelijk te geloven in de Verrijzenis en het eeuwige leven. We 
vragen bewijzen. We willen het zeker weten. Maar dat weten wordt ons nooit geschonken, omdat het 
over geloven gaat. Daar is durf voor nodig. Durf die je ten diepste laat beseffen dat onze toekomst 
met de dood niet afgelopen is, maar dat eeuwig gelukkig leven onze toekomst is. 
 

Zalig Pasen, feest van de Verrijzenis, van de overwinning op de dood.             J.P.Janssen, pr.ass. 
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ZATERDAG 2 APRIL  
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00 uur: Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Sjaak Claessens en Bertha Claessens-
Schepers. 
 

ZONDAG 3 APRIL  
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ter nagedachtenis van Raoul Stijnen. 
 

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. 
 

MAANDAG 4 APRIL  
08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Voor vrede in de wereld. 
 

WOENSDAG 6 APRIL  
18.30 uur: H. Martinuskerk   
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Roos Dirkx-Demers en overleden broers en  
zusters. 
 

ZATERDAG 9 APRIL m.m.v. het kinderkoor 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
- presentatie communicanten 
Zwd. Tru Martens-Driessen; 
Jrd. Sjaak Nijsten. 
 

ZONDAG 10 APRIL - Palmzondag 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Annie Janssen-Meuleberg.      >>>>>                                        

>>> vervolg ZONDAG 10 APRIL - Palmzondag 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Jrd. To Storcken-Schmeitz. 
 

MAANDAG 11 APRIL 

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
9.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Voor het welzijn van de parochie. 
 

WOENSDAG 13 APRIL 
18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor vrede in de wereld. 
 

VRIJDAG 15 APRIL: - Goede Vrijdag 
15.00 uur: H. Martinuskerk 
Herdenking van het lijden en sterven van Jezus 
 

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Kruisweg en rozenkrans 
 

19.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Herdenking van het lijden en sterven van Jezus 
 

ZATERDAG 16 APRIL - Paaswake 
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00 uur: Biechtgelegenheid 
 

18.00 uur H. Martinuskerk  
m.m.v. het dameskoor 
 

20.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Tjeu Thewissen. 
 

ZONDAG 17 APRIL - 1e Paasdag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Zef en Bertha Janssen-Gorissen; 
Jrd. Greet Pepels;   
Jrd. Wim Rutten; 
Jrd. Thé Cremers en overleden ouders Cremers-
Goossens en familie en overleden ouders Smeets
-Pepels; Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers;  
Wiel Ramaekers;                                     >> >>> 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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>> vervolg:  ZONDAG 17 APRIL - 1e Paasdag 
11.00 uur: H. Martinuskerk   
Martin Cremers en tevens voor ouders Smeets-
Pepels en ouders Cremers-Goossens en  
overleden familieleden;    
Annie Lemmens-Smets voor verjaardag; 
Angelica en Alfredo Martinez, fam. Bischoff-
Heer en Skamel, Roger, Eduard en Nicolle, 
overleden familie, vrienden en bekenden; alle 
levende familie, vrienden en bekenden en alle 
zielen in het vagevuur. 
 

MAANDAG 18 APRIL - 2e Paasdag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Finy Franssen-Hamers en Jeanny Franssen-
Loeten. 
 

WOENSDAG 20 APRIL  
18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor vrede in de wereld. 
 

ZATERDAG 23 APRIL 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Mia Heijnen-Lamine, Pie Heijnen en zoontje 
Harrie. 
 

ZONDAG 24 APRIL- Beloken Pasen 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Zaligverklaring Theresia Neumann. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. overleden ouders Salden-Stevens, zonen en 
nichtje Hetty; Pie en Fiena Janssen-Wouters. 
 

MAANDAG 25 APRIL  

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Voor de minder bedeelden in onze parochie. 
 

WOENSDAG 27 APRIL - Koningsdag 
18.30 uur: H. Martinuskerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Martinuskerk 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

ZATERDAG 30 APRIL 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
1ste Jrd. Frans Simenon. 
 

ZONDAG 1 MEI  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
José Claessens-Stroom. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Margaretha Wouters en tevens voor  
Martinus Hermanus Wouters. 
 

MAANDAG 2 MEI  

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Voor alle vrijwilligers van onze parochie. 
 

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood 
Zef Westhovens en Lens en Anj Westhovens en 
Christien Schmeitz en Jorge en overleden ouders 
en tevens voor Ria Steskens; 
Felix Lenssen, Chrit Salden en overleden ouders. 
 

WOENSDAG 4 MEI - dodenherdenking 
18.30 uur: H. Martinusk Uitstelling van het 
Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Roos Dirks-Demers en overleden familie. 
 

DONDERDAG 5 MEI -  Bevrijdingsdag 
19.00 uur: Kapel Maria in de Nood 
 

ZATERDAG 7 MEI  
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00-15.45 uur: Biechtgelegenheid 
 

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

ZONDAG 8 MEI - Moederdag 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Ida Ackermans-Delbressine;   
Herman Stijnen en Anna Stijnen-Essers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters.   
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Wij feliciteren onze dopelinge en haar ouders: 
 

ROBYN HOLTHUIJSEN,   
 

dochter van Myrthe Verheijen en Jeroen Holthuijsen 
 

Opdat zij mag leven als gelukkige christen 

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 
gemeente Stein komt armoede voor! Dit is heel vaak verborgen 
armoede. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket sa-
men 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 vol-
waardig 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.  

VASTENACTIE: U DOET TOCH MEE…?! 

In alle kerken van ons parochiecluster staan de grote bussen klaar om uw gave voor de    
Vastenactie te ontvangen. Ook zijn er nog de bekende zakjes aanwezig om uw gift in te 
stoppen. U kunt de vastenzakjes nog inleveren tot en met zondag 24 april! 

‘Je land is je leven!’ is het motto dit jaar. We willen helpen de rechten van de bewerkers van 
de landbouwgrond te beschermen tegen onteigening van grote bedrijven of overheden,  die 
alleen maar oog hebben voor hun eigen gewin. We komen op voor de rechten van de zwak-
ken. Kom op; Doe mee! 

 

GEBEDSINTENTIES MEEGEVEN 
 

Op 8 mei zullen er weer een aantal parochianen mee op bedevaart naar  
Lourdes gaan. 
Wanneer u hen een gebedsintentie mee wil geven om met uw en ons gebed 
achter te laten bij Maria in de Grot, dan is dat mogelijk.  
Vanaf Pasen liggen er in de kerken van ons parochiecluster briefjes om uw 
intentie op te schrijven. Daarna kunt u het briefje in de box deponeren die er 
ook bij staat. 
 

De mogelijk om dit te doen is er vanaf Pasen tot en met het weekend van 30 april/1 mei. 
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OVER ONZE HEILIGEN...(27) SINT JORIS 23 april 
 

Uit mijn kinderjaren herinner ik me dat dag van Sint Joris,  23 april , uitdruk-
kelijk gevierd werd door alle speltakken van Scouting. Het was een heel bij-
zondere dag omdat we dan, na de heilige Mis, in ons scouting uniform naar 
school mochten en dat de dag afgesloten werd door een groot kampvuur. 
Sint Joris was en is de patroonheilige van Scouting. Sint Joris wordt vaak af-
gebeeld in ridderuitrusting terwijl hij een draak bestrijdt. De ridderlijkheid 
was ook vaak het thema van Sint Jorisdag.  
Tegenwoordig wordt op deze dag niet zozeer de ridderlijkheid centraal ge-
steld, als wel de omgang met goed en kwaad. Dat kwaad wordt voorgesteld door de draak waartegen 
Sint Joris vecht. 
De vrome overlevering vertelt dat hij rond het jaar 270 in Palestina geboren is en dat hij de martel-
dood stierf in 303. 
Erg veel is er niet over hem bekend. In een verzameling van legenden over Heiligen, Legenda aurea, 
uit 1260 wordt de eerste keer gesproken over Sint Joris, die vecht met een draak. Uit Engeland zijn 
aanwijzingen dat hij al vroeger vereerd werd. Er was in de 8ste eeuw al een kerk aan hem toegewijd. 
Richard Leeuwenhart stelde zijn leger en zichzelf onder de bescherming van Sint Joris tijdens de 
Tweede Kruistocht in 1222. 
Op de meeste afbeeldingen van Sint Joris vinden we hem in wapenrusting en in gevecht met een 
draak. De draak is het symbool van het kwaad, maar ook van het heidendom. Het verslaan van de 
draak betekent dan ook een overwinning voor het Christelijke geloof. De legende over de heilige 
vertelt verder dat een stad door de draak getiranniseerd werd. Elke dag moesten twee schapen geof-
ferd worden om de draak rustig te houden. Toen er geen schapen meer in de stad waren, eiste de 
draak dat er mensen aan hem geofferd werden. De slachtoffers werden door het lot aangewezen. Op 
zekere dag viel het lot op de dochter van de koning. Terwijl zij haar lot tegemoet ging, verscheen 
Sint Joris op het toneel en verzekerde iedereen dat hij de draak zou doden, wanneer de hele stad zich 
liet dopen. En zo gebeurde het, vertelt de legende. Zo werd het kwaad overwonnen. 
In de Midden–Limburgse plaats Beesel wordt eens in de zeven jaar dit gebeuren opgevoerd in een 
openluchtspel. Veel inwoners vervullen een rol in het spel. In de zomer van het jaar 2023 worden 
opnieuw een aantal voorstellingen gepland. Sint Joris is ook een van de Veertien Noodhelpers. 
Sint Joris kan ons helpen om oog te hebben voor het kwaad dat in onze wereld en in ons eigen 
leven te vinden is. Dat kwaad is als een draak, die verslagen moet worden. 
Wat dat betreft hebben we allemaal een beetje de taak Sint Joris te worden.       J.P. Janssen, pr.ass. 

 KOFFIECONCERT The Strings Stein  

met speciale gast  

Accordeon Orkest Swentibold 
 

Op zondag 10 april a.s. organiseren Mandoline-
Ensemble en – Orkest The Strings o.l.v.  
Annemie Hermans hun jaarlijkse koffieconcert in  
MFC de Grous, Heerstraat Centrum 38 in Stein.  
De entree bestaat uit een vrije gave en het concert  
begint om 11 uur. 

 

Mandoline Ensemble The Strings (1976) en Mandoline Orkest The Strings (1981) staan sinds de 
oprichting onder leiding van Annemie Hermans. The Strings vertolken romantische, barok- en klas-
sieke muziek, alsmede folklore muziek uit diverse landen en hedendaagse muziek, met behulp van 
mandolines, gitaren, mandola’s en bas.  
Vele werken zijn door Annemie Hermans gearrangeerd voor mandolineorkest, waardoor er ook een 
uniek ‘Strings-repertoire’ is ontstaan, met solistische bijdragen van Leoniek Hermans (mandoline, 
klarinet en solozang). Zowel het Mandoline Ensemble als het Mandoline Orkest geven geregeld con-
certen, ook in combinatie met andere orkesten en/of solisten en beiden nemen regelmatig met veel 
succes deel aan concoursen en festivals in binnen- en buitenland. 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

DAT MOET 
 

Mag je nog genieten van de volle zon 

Als niet zo heel veel verder mensen levens achterlieten 

Huizen, scholen, pleinen waar hun liefde ooit begon. 
 

Mag je kijken naar je kind dat op pad gaat naar het strand  
Een bijbaan wacht op hem  

Als jongens net zo oud zich in diezelfde nacht  
Vol overgave storten in strijden voor hun land 

 

Mag je camelia’s zien bloeien  
Je verbazen hoe dat felle rood na dorre kou komt bovendrijven 

Er is leven, er is leven na de dood 
 

Mag je lachen om een koe die huppelt, hapt naar frisse lucht 
Als kilometers verder kinderen huppelen op hun reddeloze vlucht 

 

Mag je zingen over lente als mannen schreeuwen over haat 
Mag je zoeken naar een kus als alles steen voor steen steeds kapotter gaat 

 

Mag je nog genieten of sla je de plank mis 

Als het mooie verderop juist ver te zoeken is 
 

Als er zoveel verdriet en niets er meer toe doet 
Dan mag genieten niet dan is het iets dat moet. 

 

Gedicht van Richard Kemper op Facebook 

VOLONTARIO STEIN: DE VOLO'S KOMEN WEER TERUG 
 

Volontario Stein gaat vrijwilligers weer waarderen op de oude vertrouwde manier:  
uren schrijven, VOLO's verdienen en inleveren op de Volontario markt. Na 2 jaar drive-in 
en afstand houden, zijn vrijwilligers wel weer toe aan een gezellig samenzijn.  
Het 8e Volontario event zal plaatsvinden op zaterdag 19 november in het Maaslandcen-
trum te Elsloo. 
Op 1 november 2021 zijn alle tellers weer op nul gegaan en is het nieuwe VOLO-jaar  
begonnen. Dus vrijwilligers, vergeet niet je uren te schrijven en zorg dat je gegevens klop-
pen in het systeem van Volontario.   
Volontario Stein: Mét elkaar, vóór elkaar! 
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10 april: Palmzondag 

10 april:  Koffieconcert The Strings in De Grous 

14 april: Witte Donderdag 

15 april: Goede Vrijdag, 16 april Paaszaterdag 

17 april: Pasen, 18 april 2e paasdag 

24 april: Beloken Pasen 

27 april: Koningsdag 

4 mei:    Dodenherdenking 

5 mei:    Nationale Bevrijdingsdag 

8 mei:    Moederdag 

 

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) 

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 - 
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) 


