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    KERKBLAD 

STICHTING VERRASSINGSDAG STEIN 

Op tweede paasdag heb ik i.s.m. de stichting Verrassingsdag 
uit Stein de poort van de tuin en de deur van de kerk van 
Stein-Nieuwdorp geopend voor de Oekraïense vrouwen en 
kinderen. In de kerk mochten ze een kaarsje laten branden 
voor hen die in hun land achtergebleven zijn. Tevens moch-
ten ze een gezegende palmtak meenemen. In de tuin gingen 
de kinderen op zoek naar paaseieren. Het werd een zeer emo-
tionele middag, waar menig traantje vloeide. Hun gedachten waren bij hun vaders, echtgeno-
ten, ooms en opa’s, die ze achter moesten laten om te vechten tegen de Russen. Iedere dag 
proberen ze contact te zoeken met hun achterban of ze nog leven. Iedere dag hopen ze dat ze 
hen nog ooit levend kunnen omarmen. Aan het einde van de middag kregen ze nog een ver-
rassingspakket. De kinderen en de vrouwen waren ons heel erg dankbaar voor de prachtige 
en indrukwekkende middag.  
Tijdens de middag kwamen mij de volgende verhalen ter ore. Veel vrouwen hebben lang 
haar en in het hotel hebben ze maar drie föhns. Daar moesten ze het maar mee doen. Inmid-
dels hebben mensen ervoor gezorgd dat een vierde beschikbaar is. De vrouwen zeiden in het 
Engels: ‘Je hebt mijn dag blij gemaakt.’ Een meisje had sinds dat ze gevlucht was helemaal 
geen schoenen. Hier in Stein hebben ze ervoor gezorgd dat ze schoenen kreeg. Ik dacht bij 
mezelf, hetgeen voor ons heel normaal is, is voor hen heel bijzonder.  
 

Ze zijn ons zo ontzettend dankbaar voor alles, wat we voor hen doen en organiseren.   
Enkele dagen voor Pasen stond ik in een supermarkt bij de lege flessenautomaat. Een echt-
paar stond ook te wachten op de vrouw die een hele tas vol met lege flessen had. Op een ge-
geven moment kwam er een andere vrouw aanlopen met één lege fles. Ze sloot zich niet 
achter in de rij aan. Toen de eerste vrouw alle lege flessen had ingeleverd en wegliep, kroop 
de vrouw met één fles voor. Alleen het lukte niet, omdat de automaat op tilt sloeg. Ze erger-
de zich, dat zagen we aan haar gezichtsuitdrukking. Na een geruime tijd besloot ze om de 
lege fles in haar winkelkar te gooien en vertrok. Ze had namelijk geen tijd.   
 

Aan de Oekraïense kinderen en vrouwen kunnen we een voorbeeld nemen. Met een klein en 
eenvoudig gebaar zijn ze al tevreden. Als ze ooit naar hun vaderland terugkeren, zullen ze 
geen huis en geen bezittingen meer hebben. Hun land zal vanaf de grond weer helemaal op-
gebouwd moeten worden. Ze zijn ons eeuwig dankbaar en hebben voor alles grote waarde-
ring en respect.  

 
                                    Pastoor Schwillens 
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ZATERDAG 7 MEI 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
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  
1e Jrd. Lies Biesmans-Westhovens en Thei Bies-
mans;  
Ida Ackermans-Delbressine; 
Herman Stijnen en Anna Stijnen-Essers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 
 

MAANDAG 9 MEI 

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: Piet Pepels en Agnes Housmans en 
zonen Nico en Gerrit. 
 

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood 
Zef Westhovens, Lens en Anj Westhovens en 
voor Christien Schmeitz en Jorge, overleden ou-
ders en tevens voor Ria Steskens; 
Fons Fredrix, ouders Huntjens-Pepels, ouders 
Snelling-Curvers;  
Bijzondere intentie;  
Jan Vranken, ouders Vranken-Hermans en fam. 
Lochs-Vranken. 
 

WOENSDAG 11 MEI 

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

DONDERDAG 12 MEI 

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood  
No en Nellie Janssen, Raf Peters, uit dankbaar-
heid, sterkte en kracht voor een zieke vriend; 
Mia Alberts-Dobbelsteijn. 
 

ZATERDAG 14 MEI 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Greet Hendriks. 

ZONDAG 15 MEI 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jrd. Fina Goossens-Penders. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - m.m.v. St. Cae-
ciliakoor 
Jrd. Truus Wouters en t.v. Sjeng Claassen; 
Sjeng Muris en Nelia Muris-Martens; 
Lies en Sjeng Smeets-Houben en overl. familie. 

MAANDAG 16 MEI 

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozen-
krans  
09.00 uur: Piet Pepels en Agnes Housmans en 
zonen Nico en Gerrit. 
 

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood  
Zef Westhovens, Lens en Anj Westhovens en 
voor Christien Schmeitz en Jorge, overleden 
ouders en tevens voor Ria Steskens; 
Fons Fredrix, ouders Huntjens-Pepels, ouders 
Snelling-Curvers;  
Bijzondere intentie. 

WOENSDAG 18 MEI 

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

DONDERDAG 19 MEI 

19.00 uur: Maria in de Nood  
Felix Lenssen, Chrit Salden en overl. ouders; 
Michiel Schepers en Nellie Reul. 
 

ZATERDAG 21 MEI: 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Patroonsfeest Nieuwdorp 
 

ZONDAG 22 MEI  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Vrede in de wereld. 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Philomena van Kan vanwege verjaardag en t.v. 
Harie Smeets; 
Voor de overledenen van Fam. Jetten-
Ackermans en fam. Lohmeijer-Hennen. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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MAANDAG 23 MEI 

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste  
met rozenkrans  
09.00 uur: Piet Pepels en Agnes Housmans en 
zonen Nico en Gerrit. 

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood  
Zef Westhovens, Lens en Anj Westhovens en 
voor Christien Schmeitz en Jorge, overleden 
ouders en voor Ria Steskens;  
Fons Fredrix, ouders Huntjens-Pepels, ouders 
Snellings-Curvers; 
Bijzondere intentie; 
Jan Vranken, ouders Vranken-Hermans en fam. 
Lochs-Vranken. 
 

WOENSDAG 25 MEI 

18.30 uur: H. Martinuskerk - Uitstelling van 
het Allerheiligste met rozenkrans  
19.00 uur: Voor alle zieken in de parochie. 
 

DONDERDAG 26 MEI- Hemelvaartsdag 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor vrede in de wereld. 
 

ZATERDAG 28 MEI 

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

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Jrd. Sjeng Dreessen; 
Jrd. Chrit Salden tevens Felix Lenssen en over-
leden ouders. 
 

ZONDAG 29 MEI 

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

11 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Mia Op den Camp-Broekhoven; 
Jrd. Sjeng op den Camp. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

MAANDAG 30 MEI 

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: Finy Franssen-Hamers;  
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 
 

19.00 uur: Kapel Maria in de Nood 
Zef Westhovens, Lens en Anj Westhovens en 
voor Christien Schmeitz en Jorge, overleden ou-
ders en voor Ria Steskens;  
No en Nellie Janssen, Raf Peters, uit dankbaar-
heid en sterkte en kracht voor een zieke vriend; 
Fons Fredrix, ouders Huntjens-Pepels, ouders 
Snelling-Curvers. 
Bijzondere intentie;  
Mia Op den Camp-Broekhoven namens de buren 
(Dross Everhardstraat). 
 
WOENSDAG 1 JUNI 

18.30 uur: H. Martinuskerk- Uitstelling van 
het Allerheiligste met rozenkrans  
19.00 uur: Roos Dirkx-Demers en voor de  
zieken in de familie.   
 
ZATERDAG 4 JUNI  

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Jrd. Felix Lenssen tevens Chrit Salden en overle-
den ouders. 
 
ZONDAG 5 JUNI:- 1e Pinksterdag 
09.15 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
1e Heilige communie Rowan Stijnen; 
Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

09.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk- 
1e Heilige Communie  m.m.v. de Fanfare 
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IN MEMORIAM   

We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

Bertha Janssen-Blonden, 86 jaar, echtgenote van Paul Janssen; Heerstraat C.  
 

Mia Op den Camp-Broekhoven, 86 jaar, weduwe van Hub Op den Camp, Stein 
 

Jac Marchal, 90 jaar, weduwnaar van Bertha Marchal-Op den Camp, Koeweide, Meers. 
 

Moge zij rusten in Gods vrede. Amen. 

POP – UP  VASTENACTIE MAALTIJD SUCCESVOL 
 

Net zoals in de Veertigdagentijd van 2021 hebben we in 2022 op dezelfde manier de 
Vastenactie Maaltijd georganiseerd. Het is natuurlijk jammer dat we niet daadwerke-
lijk met elkaar aan tafel konden gaan, vanwege de nasleep van de corona maatregelen, maar het aan-
tal deelnemers kon nu wel groter zijn omdat we niet daadwerkelijk samen konden tafelen. 
Dit jaar werden er op 22 adressen 50 maaltijden bezorgd. De opbrengst was, mede door een grote 
gift, 965,-. euro. Een fantastisch resultaat waar we met recht en reden trots op mogen zijn als stevige 
bijdrage aan de Vastenactie. De opbrengst komt helemaal beschikbaar voor het goede doel omdat de 
groenten gratis beschikbaar werden gesteld door Boerderijwinkel Crijns, Bergerweg, Berg aan de 
Maas en de broodjes door bakkerij Paulissen uit het Winkelcentrum Stein.  
Dank aan alle ‘klanten’ en sponsors van de Pop-Up Vastenactie Maaltijd 2022.  
In het volgende nummer van ons parochieblad hopen we de totale opbrengst van de Vastenactie in 
ons parochiecluster te kunnen vermelden.        

J.P. Janssen, pr.ass. 

KERKDEURCOLLECTE ‘WEEK  NEDERLANDSE MISSIONARIS’ 
 

Er zijn een aantal collecten in onze kerken, die jaarlijks om aandacht vragen. Zo ook de collecte 
voor de Nederlandse Missionaris, die ieder jaar gehouden wordt in het weekend van Pinksteren. 
De opbrengst van deze collecte heeft een dubbel doel: Missionarissen worden geholpen bij het van 
de grond krijgen van projecten in de missie én er wordt bijgedragen in de kosten die missionarissen 
maken wanneer ze met verlof in ons land zijn. Om dat verlof mogelijk te maken en om een beetje 
vakantie te kunnen houden moet het niet zo zijn dat je daarvoor je hand bij familie of kennissen op 
moet houden. Ook is het nodig dat er een ziektekostenverzekering is wanneer de werkers in de Der-
de Wereld in ons land zijn. 
Pater André Schaminée die in Ghana werkt ontving in 2021 een bijdrage en hij schrijft: 
‘Gisteren ontving ik uw zeer welkome brief, waarin u mij schreef over de toegekende aanvullende 
vakantietoelage voor de tijd dat ik op vakantie in Nederland ben. Uiteraard ben ik erg ingenomen 
met dit steuntje in de rug, want een deel van de vakantie bestaat nu eenmaal in het rondreizen om 
familie en vrienden te bezoeken. Ik dank u en alle medewerkers voor het mooie werk dat u blijft doen 
voor de goede zaak! ‘Van harte wordt deze collecte bij u aanbevolen.                

J.P. Janssen, pr.ass. 

 

Vervolg     ZONDAG 5 JUNI: 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - m.m.v. Caeciliakoor 
Zwd. Bertha Janssen-Blonden; 
1e Jrd. Jo Vaessen en tevens herdenkingsdienst voor zijn 
ouders Thei en Cor Vaessen-Janssen; 
Jrd. Maria Petronella Driessen-Driessen en Harie Driessen; 
Tjeu Hamers;  
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha Wouters;  
Liza Wolffs-Janssen en Sef Wolffs. 

MISINTENTIES 
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OVER ONZE HEILIGEN...(28)  SINT ISIDORUS     15 mei 

In Berg aan de Maas vind je een beeld van de Heilige Isidorus.  
Niet in de kerk maar in een boomkapel op het Beatrixplein. Heel bijzondere is 
juist die boomkapel. Op initiatief van inwoners van Berg werd een beeld van de 
heilige gehaald en geplaatst op een oude eikenhouten boomstronk in de open-
bare ruimte.  Er bestaat een duidelijke verbinding tussen de heilige Isidorus en 
de landbouw. Isidorus is de  beschermheilige van de boeren. De band van Berg 
met de Oogstdankfeesten maakt het ook niet verwonderlijk dat een beeld van 
deze heilige in Berg aan de Maas geplaatst is. Er ligt immers een duidelijke verbinding tussen de 
oorsprong van de Oogstdankfeesten en de boerenstiel.   
Geboren in het jaar 1070 in Madrid groeit Isidorus op en treedt als knecht in dienst van een groot-
grondbezitter in de omgeving van die stad. Hij trouwt met Maria de la Cabeza en samen bouwen ze 
hun gezin op. Een van hun kinderen overlijdt op jonge leeftijd en dat heeft een grote indruk gemaakt 
op Isidorus. Hij verandert zijn leven en legt veel nadruk op gebed en een gelovige manier van leven. 
Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Zijn collega’s vinden het maar niks. Ze vinden dat je 
maar op zondag moet bidden in de kerk en niet tijdens je werk door de week. Ze vinden dat hij daar-
om zijn taken niet goed vervult. Hun opmerkingen bereiken ook de herenboer bij wie hij in dienst 
was. Die liet hem in de gaten houden. Er gebeurt dan iets wonderlijks. Terwijl  
Isidorus aan het bidden is, pakken engelen de ploeg en ploegden het hele veld. Van verzuim aan zijn 
taken blijkt geen sprake. Een andere legende vertelt dat er door het gebed van Isidorus een bron ont-
springt die de velden bevloeit en de vruchtbaarheid vergroot. 
Deze legenden vertellen iets over de manier waarop Isidorus in het leven stond. Hij vertrouwde op 
de kracht van het gebed en maakte dat in zijn leven ook waar. Hij gaf weg wat hij missen kon. Hij 
had oog voor de minderbedeelden en droeg zorg voor hen.  
Daarom verklaarden deze mensen uit zijn omgeving hem al heilig voordat hij gestorven was.  
De officiële heiligverklaring liet nog enkele eeuwen op zich wachten. Isidorus overleed op 15 mei 
1130 en zijn heiligverklaring werd uitgesproken op 12 maart 1622.  
De keuze van 15 mei als zijn feestdag vindt zijn reden in het feit dat hij op die dag overleden is en 
dat wordt dan gevierd als de hemelse geboortedag.  
Misschien zijn we er ons niet meer zo bewust van, maar we blijven toch afhankelijk van onze aarde 
voor ons voedsel. Bidden voor de vruchten van de aarde is wat uit beeld verdwenen. In onze katho-
lieke traditie kenden we de  Marcusprocessie op 25 april en op de kruisdagen de kruisprocessies, drie 
dagen voor Hemelvaartsdag. Er werd dan gebeden dat de oogsten goed mochten zijn en er voldoen-
de voedsel beschikbaar kwam. Misschien mogen we er ons nu weer wat van bewust worden dat we 
afhankelijk zijn voor onze voeding van de vruchten van de aarde. Sint Isidorus kan ons wellicht weer 
de ogen openen en ons dankbaar maken dat we ieder dag opnieuw weer (vers) eten op tafel hebben, 
dankzij degenen die zorg dragen voor de vruchten van het veld.                         

 J.P. Janssen, pr.ass. 

BISSCHOP HARRIE SMEETS SCHREEF BOEKJE… 

Onder andere in de krant verscheen het bericht dat onze bisschop, mgr. Harrie Smeets een boekje 
heeft geschreven waarin hij de Verrijzenis van Jezus beschrijft vanuit personen die hij als getuigen 
ziet. Verschillende parochianen hebben gevraagd hoe ze dat boekje kunnen aanschaffen. 
Het boekje is te koop in de boekhandel. Daarvoor zijn de volgende gegevens handig: 
Bisschop Harrie Smeets: Getuigen van de Verrijzenis.  Uitgeverij Adveniat, Baarn. 
Prijs 14,90  ISBN: 978 94 9327 907 0        J.P. Janssen, pr.ass. 

BISSCHOPPENSYNODE 2021 – 2023 VOOR EEN SYNODALE KERK 
 

Enkele weken geleden hebben we in het parochieblad en in onze kerken aandacht gevraagd voor de 
Bisschoppensynode, die in het najaar van 2023 in Rome zal plaatsvinden. Paus Franciscus heeft in 
de aanloop naar de synode aan de gelovigen gevraagd hun mening te geven over gemeenschap, par-
ticipatie en zending van iedere gelovige. Een aantal parochianen heeft de moeite en tijd genomen 
hun antwoord op de gestelde vragen te geven. Van die antwoorden – die nu verder verzameld wor-
den door het bisdom –  is een samenvatting gemaakt. Deze samenvatting ligt in iedere kerk van ons 
parochiecluster en kan daar meegenomen worden.         J.P. Janssen, pr.ass. 
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EINDE PINKSTERJAARMARKT/FEEST NIEUWDORP 

Het clusterbestuur van het parochiecluster Stein en het parochieteam O.L.V. Hulp der Christenen 
Nieuwdorp hebben met pijn in het hart  na meer dan 25 jaar besloten geen Pinksterjaarmarkt/feest 
meer te organiseren. 
Wij danken de vele vrijwilligers, sponsoren, instanties en alle deelnemers die eraan bijgedragen heb-
ben deze feesten te doen slagen. 
 

Commissie Pinksterjaarmarkt/Feest O.L.V. Hulp der Christenen Nieuwdorp. 

BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

MOTORZEGENING 
 

De motorzegening heeft dit jaar plaatsgevonden op 3 april j.l. 
door pastoor Janssen bij Rijschool Osseforth in Elsloo. 

VOLONTARIO  
 

Servicecentrum Volontario weer open. 
 

Heb je vragen over je account bij Volontario Stein of wil je ge-
holpen worden met het invullen van je uren?  
Het servicecentrum van Volontario is weer open.  
 

Elke eerste woensdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur 
kun je voor vragen terecht in het Maaslandcentrum te Elsloo.  
 

Mailen kan altijd naar info@volontariostein.nl 

Wij feliciteren 
 

alle moeders met  
moederdag. 

 

Een fijne dag  
toegewenst! 

BETEKENIS VAN HEMELVAARTSDAG 
 

Met Hemelvaartsdag viert het christelijke geloof dat Jezus naar de hemel is 
gevaren. Volgens het verhaal is hij toen aan de rechterzijde van God gaan 
zitten,  waarna hij kon meeregeren over de gelovigen en waardoor hij daar-
naast zorg kon dragen over hen. Ook wordt op deze dag het feest van de 
Christelijke Arbeidersbeweging gevierd.  
 

In 1891 is namelijk een pauselijke encycliek (brief) over sociale rechtvaar-
digheid afgekondigd.  
 

Op Hemelvaartsdag herdenkt men deze gebeurtenis.  
In veel landen, alsook in ons land, hebben werkende en naar schoolgaande 
mensen vrij.  

about:blank
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Maand mei Mariamaand 

8 mei Moederdag 

26 mei Hemelvaartsdag 

5 juni 1e H. Communie 

5/6 juni Pinksteren 

4, 5, 6 juni Kerkdeurcollecte voor de onkosten 
van de missionarissen op verlof in Nederland. 

 

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. 

MOEDERDAG 
 

Je hebt me leren lopen  
En ‘mama’ was mijn eerste woordje 

Je kuste mijn knie als ik viel 
En waste mijn tranen weg 
Je liet me los met moeite 
Nu pak ik je stevig vast 

En draag ik je op handen. 



8 

 

Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 


