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    Website parochies: www.rkkerkenstein.nl 
     Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

    KERKBLAD 

 VRAGEN OM HULP… 

Het zal niemand ontgaan zijn dat er op verschillende  

manieren om hulp wordt gevraagd in deze dagen: De oorlog 
in Oekraïne, de aardbevingen in Turkije en Syrië, de Vasten-
actie voor de vluchtelingen in Zuid–Soedan, onze eigen actie 
voor de Voedselbank. Voor wie wil helpen zijn er genoeg mogelijkheden om dat te doen.  

We willen de mogelijkheden voor u op een rij zetten:  

* VOOR OEKRAÏNE, onder het motto: ‘Limburg helpt Oekraïne’ worden goe-
deren gevraagd: slaapzakken, fleecedekens, gewassen winterkleding voor kin-
deren, vrouwen en mannen; babyvoeding; houdbare blikvoeding; verzorgingsarti-
kelen: shampoo, tandpasta, zeep; medicijnen: paracetamol, verkoudheid medicatie. 

Deze goederen kunnen bezorgd worden op de volgende adressen: 

Valkenburg: Kloosterkerk, Oosterweg 1, elke donderdag van 14.00–16.30 uur 

Valkenburg: Kerkstraat 18, St. Nicolaas- en Barbarakerk, elke vrijdag van 10.00–13.00 uur 

Valkenburg: Walramplein 9, Palankahal, (achter Hotel Palanka), elke vrijdag van  

        13.00 – 16.00 uur en elke zaterdag van 10.00–16.00 uur 

* VOOR TURKIJE EN SYRIË: 

   Geld doneren via Giro 555; NL08INGB0000000555 (7 nullen en 3 maal 5) 

* VASTENACTIE:  om de vluchtelingen in Zuid–Soedan te helpen een nieuw bestaan op te 
bouwen. Giften kunnen gedoneerd worden via het Vastenactie zakje in dit parochieblad. 

*VOEDSELBANK VOOR ONZE EIGEN GEMEENTE:  

Alle langdurig houdbare levensmiddelen zijn welkom en deze kunt u bezor-
gen t/m 2 april in een van de parochiekerken of tijdens de openingsuren van 
het parochiekantoor aan De Halstraat 36, Stein. Denk aan de mensen die geen 
volwaardig paasdiner op tafel kunnen zetten, en niet de mogelijkheid hebben 

om lekker uit eten te gaan! Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stel-
len van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.  

U kunt de producten afgeven op de volgende plaatsen en tijden: 

• In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 1 april vóór of na de H. Mis op zaterdagavond 
van 19.15 uur. 

 

• In de parochiekerk van Oud-Stein t/m 2 april 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, t/m 29 maart op maandag, 
woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur.  
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ZONDAG 12 MAART 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Deumens-Bernards. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Sjeng Claassen en Truus Wouters. 
 

MAANDAG 13 MAART   

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 15 MAART 

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

ZATERDAG 18 MAART  

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

ZONDAG 19 MAART  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst José Verdickt. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk -   
M.m.v. Schutterij St. Joseph 
1e Jrd. Wim Janssen en tevens voor zoon Robert 
Janssen; 
Jrd. Martinus Hermanus Wouters en tevens voor 
Margaretha Wouters; 
Jrd. Mia Salden-Eijssen en overleden fam.leden; 
Jrd. Frans Janissen en overleden familieleden; 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels; 
Sef Wolffs en Liza Wolffs-Janssen. 
 

MAANDAG 20 MAART  

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 22 MAART 

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

ZATERDAG 25 MAART - Maria Boodschap 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
M.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 

 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

ZATERDAG 4 MAART  

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

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

ZONDAG 5 MAART 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
M.m.v. St. Caeciliakoor 
Jrd. Tjeu Hamers; 
Jrd. ouders Keulers-Lemmens en ouders  
Keulers-Vaassen en Johannes F. H. Keulers; 
Bertha Janssen-Blonden; 
Jo Goossens vanwege verjaardag; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels; 
Vanwege verjaardag Lies Janssen-Gelissen en 
overleden familieleden; 
Ineke Sleijpen-Danklof en voor de overledenen 
van de familie Sleijpen en de familie Danklof. 
 

MAANDAG 6 MAART 

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

WOENSDAG 8 MAART 

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

ZATERDAG 11 MAART  

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
M.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Chris en Guillaumine Delbressine-Smeets en 
zoon Harie. 
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MISINTENTIES 

ZONDAG 26 MAART  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Pepels. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
M.m.v. St. Caeciliakoor 
Jrd. Marie Schepers; 
Jrd. Pie Janssen en t.v. Fiena Janssen-Wouters; 
Jrd. Lei Meijers en Fien Meijers-Berghs; 
Jrd. Jac Wauben en voor Elisabeth Wauben-
Goossen, Lei Wijnen en Anna Goossen. 
 

MAANDAG 27 MAART  

08.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 29 MAART 

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

 
Opbrengst collecte Hulpactie Turkije en Syrië 
in de kerken in het weekend van 11 en 12 februari. 

Het totaalbedrag is € 607,70 
Waarvoor onze hartelijk dank! 

Opbrengsten: 
Kerk Oud Stein:           €  292,60 
Kerk Nieuwdorp:         €  138,40 
Kerk Berg:                   €    65,00 
Kerk Urmond:              € 111,70 

WERELDJONGERENDAGEN: Ga mee naar Portugal 
De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Elke twee á drie jaar komen 
meer dan een miljoen katholieke jongeren bij elkaar om samen hun geloof te beleven.  
De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 augustus in Lissabon in 
Portugal. Ga mee! 

ZONDAG LAETARE - HALFVASTEN  en SINT-JOZEF    
 

De datum 19 maart staat bij veel mensen in het geheugen gegrift als de feestdag van Sint-
Jozef. Dat klopt ook, maar niet dit jaar. Dat komt doordat 19 maart op een  
zondag valt. Dan gaat in de kerk de liturgie van de zondag voor.  
 

Het is ook nog een bijzondere zondag: Zondag Laetare, of in gewoon Nederlands: half-
vasten. We zijn halverwege de voorbereidingstijd op Pasen. Daarom mag op deze zondag het strenge 
paars even plaats maken voor het veel lichtere roze. Het grote feest van Pasen komt dichterbij, maar 
daarmee ook de Goede Week met de herdenking van het lijden en sterven van Christus. De naam 
‘Laetare’ is afgeleid van de eerste woorden de intredezang van deze zondag.  
Laetare betekent: verheugt u. En Sint-Jozef dan? Zijn feest vieren we dit jaar op maandag 20 maart.    
Bisdom Roermond                                               

ZATERDAG  1 APRIL  
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid. 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
M.m.v. Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Sjaak en Bertha Claessen-Pepels. 
 

ZONDAG 2 APRIL - Palmzondag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ter nagedachtenis van Raoul Stijnen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Presentatie mis 1e Heilige Communie 
1e Jrd. Bertha Janssen-Blonden; 
Jrd. Peter en Mathieu Wijnen; 
Jrd. Alphons en Mia Wenders Schleijpen en 
zoon Math; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 

MISINTENTIES 
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IN MEMORIAM      We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

FIEN COLMAN-PEPELS, 94 jr. weduwe van Kling Colman, De Halstraat 
 

WIL DORMANS, 82 echtgenoot van Annie Dormans-Beckers, J. Catsstraat, Elsloo 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

NA  ZO’N  COLLECTE 

Met regelmaat wordt er in onze kerken na de Heilige Mis in het weekend aan de 
kerkdeur gecollecteerd als er een bijzondere nood is. Meestal zijn deze collecten 
gekoppeld aan onze zorg voor de mensen in de Derde Wereld en voor hen die deze zorg concreet 
invullen als een levensopdracht.  
Drie keer per jaar wordt in ons parochiecluster dat beroep op ons gedaan om een milde gift te geven. 
Met Pinksteren is er de collecte voor de Nederlandse Missionarissen; het laatste weekend van  
augustus wordt een bijdrage voor de MIVA gevraagd – de Missie Verkeersmiddelen Actie –  en in 
oktober doen we een beroep op u voor Missio – de Pauselijke Missiewerken -  om jonge kerken  
wereldwijd te steunen.  Op 19 januari jl. liet de Miva ons het volgende weten: 
‘Het is ontzettend mooi om te zien dat u klaarstaat met een gift voor onze pioniers – hulpverleners 
die niets liever doen dan hun kwetsbare medemens te helpen. U steunt MIVA met een eenmalig  
bedrag van €376,92. Uw donatie is voor de MIVA-hulpverleners een blijk van waardering voor hun 
belangrijke werk. U laat hiermee zien dat U in hun missie gelooft: zorg en onderwijs bieden aan de 
meest kwetsbaren in de meest afgelegen gebieden.’ En onderaan de brief in handschrift: 
‘Dank voor jullie inzet tijdens het collecte weekend!  Alle goeds, Birgit.‘ 
 

Birgit Pans is voor de Stichting MIVA degene die zorg draagt voor de contacten met de donateurs 
en relaties. Dit fijne bericht willen we graag met u delen om te laten zien dat onze bijdragen goed 
aankomen en gewaardeerd worden!                                                                      J.P. Janssen, pr. ass.  

VASTENACTIE MAALTIJD OP TWEE MANIEREN 

De afgelopen jaren hebben we geen Vastenactie Maaltijd kunnen houden op de 
manier zoals we gewend waren. Vanwege corona was samenkomen niet mogelijk. 
Als alternatief hebben we in 2021 en 2022 de Vastenactie Maaltijd aan huis  
bezorgd bij degenen die zich daarvoor aangemeld hadden. 
 

WAT DOEN WE IN 2023?  We willen op maandag 27 maart a.s. de beide vormen combineren. 
Er is dan de mogelijkheid om de Vastenactie Maaltijd thuis te ontvangen óf samen aan tafel te gaan 
in de sacristie van de kerk van Nieuwdorp-Stein.  
Voor beide mogelijkheden is het nodig dat u zich aanmeldt vóór 18 maart 2023. 
Geef daarbij duidelijk aan voor welke mogelijkheid u kiest. De kosten voor een maaltijd zijn € 5,00.  

Uw bijdrage komt helemaal ten goede aan de Vastenactie, omdat de maaltijden gesponsord worden. 
Crijns boerderijwinkel, Bergerweg 108, Graetheide is de groenten sponsor voor de soep en Bakkerij 
Paulissen, Winkelcentrum Stein, verzorgt de broodjes. U kunt zich aanmelden en aangeven voor 
welke vorm u kiest.   
Opgeven is mogelijk vóór 18 maart 2023 bij: 
* Pastoor Schwillens, Heisteeg 66,      tel. 046-4331328    e-mail pastoorschwillens@gmail.com 

* Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, tel. 046-4331200    e-mail janssen.janpieter@gmail.com 

* Parochiekantoor, de Halstraat 36,     tel. 046-4331674    e-mail h.martinusstein@kpnmail.nl 

BEVING 

de aarde trilt en beeft betonnen torens breken als lucifers vallen  
in eigen stof iedereen die erin leeft valt mee  

Verbijstering de vazallen van de dood doen hun werk; nemen gezinnen ouders, kinderen, baby's 
de aarde slurpt de tranen van die, die nog leven het continent in gitzwarte rouw 

honden zoeken naar leven geluk, een vreugde dient zich aan; een dode moeder getroffen door 
betonbrokken laat haar kind aan haar navelstreng na de boreling in couveuse reist in een  

tv-moment over de wereld als een feniks die zijn vleugels heeft uitgeslagen naar de toekomst 

Facebook       Jack Jacobs © 2023 Stein 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

 

VASTENACTIE 2023:  STEUN GEVRAAGD VOOR  

ONTHEEMDE MENSEN IN  ZUID–SOEDAN 

 
IN DIT PAROCHIEBLAD TREFT U EEN SPAARZAKJE AAN VOOR DE VASTENACTIE. 
 

We willen u vragen wekelijks iets wat u wilt doneren in dit spaarzakje te doen en daarna mee te  
nemen naar de kerk. Daar staat tot de zondag na Pasen (Beloken Pasen) een grote spaarbus klaar om 
uw gaven te ontvangen. U kunt het gevulde spaarzakje ook deponeren in een van de volgende  
brievenbussen: Heisteeg 66, Stein–Nieuwdorp; de Halstraat 36, Stein;  
Eburonenstraat 14, Stein–Kerensheide. 
 

Wat doen we met de Vastenactie? 
Met onze bijdragen steunen we kleinschalige projecten voor mensen op de vlucht in Zuid–Soedan. 
We ondersteunen daar ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen in hun land een 
nieuw bestaan op te bouwen. De Vastenactie helpt met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waar-
mee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Een schoffel, schep en gieter kosten €12,-; Zaad en 
gereedschap: €22,-; een kruiwagen €41,-; een ploeg €85,-  een waterpomp op zonnepanelen €1.240,- 
 

De jaarlijkse Vastenactie staat dit jaar, 2023, in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. 
Zij ontvluchtten bijvoorbeeld het geweld, of moesten op de vlucht voor natuurrampen. Weer anderen 
zijn van hun land verdreven. En allemaal proberen ze op een andere plaats een nieuw bestaan op te 
bouwen. 
Centraal staan voor ons de mensen in Zuid–Soedan, waar als gevolg van de burgeroorlog miljoenen 
mensen op de vlucht sloegen. Niet voor niets vroeg Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan dat land 
begin februari om speciale aandacht voor de situatie van de vluchtelingen. De uit ons eigen bisdom 
afkomstige Mgr. Bert van Megen is pauselijk nuntius voor Zuid–Soedan en Kenia.  
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid–Soedan vluchtten al 2,2 miljoen mensen naar buurlan-
den in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen dolen rond in eigen land. Volgens de Vluchtelingenor-
ganisatie van de Verenigde Naties behoort Zuid-Soedan tot de top vijf landen met de meeste vluchte-
lingen. Zo’n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en werk vinden is bijna onmo-
gelijk. Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustiger gebieden hun ontheemde landge-
noten waar ze kunnen. Zoals in het stadje Malek aan de Witte Nijl, waar nieuwkomers een stukje 
land krijgen om voedsel te verbouwen. ‘Samen overleven is gemakkelijker dan alleen,’ aldus een 
vluchtelinge, die in Malek een nieuw thuis vond. ‘Overleven is een gevecht, maar ik heb nog steeds 
hoop voor de kinderen!’ 
Wereldwijd waren er eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de 
oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen 
mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen ergens anders. Nooit eerder waren er 
zoveel mensen op de vlucht. Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar het rijke Westen trekken, 
maar meestal komen ze terecht in buurlanden. Turkije, Pakistan en Oeganda vangen de meeste 
vluchtelingen op.                                                                                             J.P. Janssen, pr.ass.  

 Opbrengst collecte Hulpactie Turkije en Syrië in 
de kerken in het weekend van 11 en 12 februari. 

Het totaalbedrag is € 607,70 
Waarvoor onze hartelijk dank 

Opbrengsten: 

Kerk Oud Stein:           €  292,60 
Kerk Nieuwdorp:         € 138,40 
Kerk Berg:                   €    65,00 
Kerk Urmond:              € 111,70 
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DRIE GESPREKSAVONDEN OVER ‘LAUDATO SI’ 
 

We kennen in onze parochies het gebruik om in de wintermaanden een aanbod te doen om gesprek-
ken te organiseren met de bedoeling ons geloof meer diepgang te geven. Helaas was het door Corona 
enkele jaren niet mogelijk om daadwerkelijk samen te komen. We hebben in die jaren geprobeerd op 
een andere manier, door middel van bezinningsteksten met vragen, toch werk te maken van de ver-
dere vorming en geloofsverdieping. 
Gelukkig is het nu weer mogelijk elkaar in levende lijve te ontmoeten. Alleen hebben de plannen wat 
vertraging opgelopen door de mogelijke hogere kosten van de energie op de plaats van samenkomst. 
Het samenkomen moet ook betaalbaar blijven. Dat begrijpt u.  
Inmiddels is de knoop doorgehakt en hebben we drie avondbijeenkomsten gepland om met elkaar in 
gesprek te gaan over de brief van Paus Franciscus over het klimaat en onze omgang met de aarde.  
De brief draagt de titel: ’Laudato Si’. 
Iedere deelnemer ontvangt vooraf een samenvatting van deze brief. 
De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende dagen: 
woensdag 29 maart; woensdag 12 april en woensdag 19 april, telkens van 20.00 uur – 21.30 uur, in 
het Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergenkenstraat. 
Het is nodig om zich aan te melden wanneer u wilt deelnemen aan de gespreksavonden. 
Aanmelden bij: 
pastoor Schwillens, Heisteeg 66   tel. 046-4331328 e – mail:pastoorschwillens@gmail.com 
pastoor Janssen,  Eburonenstraat 14  tel. 046-4331200   e – mail: janssen.janpieter@gmail.com 
parochiekantoor  De Halstraat 36  tel. 046-4331674  e – mail: h.martinusstein@kpnmail.nl   

OVER ONZE HEILIGEN (38)   MARIA BOODSCHAP  25 maart  
 

Op de kerkelijke kalender staan veel feestdagen waarop we Maria kunnen 
vieren. Vele malen per jaar worden we op Maria gewezen. De hele mei-
maand is zelfs aan haar toegewijd. Een van de belangrijkste van deze Mariale 
feestdagen is 25 maart. We vieren dan de Annunciatie: De aankondiging van 
de geboorte van Jezus. Negen maanden voor Kerstmis wordt aan Maria ge-
vraagd of zij mee wil werken aan Gods Heilsplan voor de mensen. Haar be-
reidheid wordt gevraagd om moeder van Gods Zoon te worden.  
 

De engel Gabriël brengt haar de boodschap van haar uitverkiezing. Een boodschap die haar aller-
eerst laat schrikken. ‘Hoe zal dat alles gebeuren? Wat overkomt me, vraagt ze zich af’. Als antwoord 
op haar vragen, zegt de engel haar dat het Gods uitverkiezing is en dat de Heilige Geest haar zal 
overschaduwen. Haar kind zal ‘Zoon van God’ genoemd worden.  
Natuurlijk is door dit antwoord voor Maria niet alles klaar als een klontje. Er blijven genoeg vragen 
en onzekerheden over. En toch kan zij zeggen: ‘Zie de dienstmaagd van de Heer. Mij geschiede naar 
uw Woord.’ Haar instemming, haar fiat, maakt het mogelijk dat God onder ons, mensen, aanwezig 
komt.  Gods Zoon, Jezus, wordt uit Maria geboren en leeft onder ons. Een heugelijke dag om te vie-
ren, omdat door Maria’s bereidwilligheid wij de weg van Jezus kunnen bewandelen. 
De eerste zinnen van het ‘Wees Gegroet’ verhalen over deze gebeurtenis.  

Door haar ja–woord wordt Maria de eerste gelovige genoemd. Zonder te weten hoe haar leven ver-
der zal gaan, is zij bereid het Woord van God te geloven en zich bereid te verklaren met God mee te 
werken.   
De uitverkiezing van Maria betekende niet dat haar verdere leven over rozen ging. Je eerste kind ter 
wereld moeten brengen in een tochtige stal; op de vlucht moeten als de geboorte van Jezus nog maar 
net achter de rug is en het jonge leven bedreigd wordt; naar je kind moeten zoeken als Hij in de tem-
pel achterblijft; Hem ontmoeten als Hij als een misdadiger veroordeeld is en Zijn kruis naar de plaats 
van terechtstelling sleept; onder het kruis staande te moeten zien hoe Hij sterft. 
Ondanks al deze miserie blijft Maria trouw. Zij blijft geloven in het geluk en de liefde die God door 
Jezus in de wereld brengt. 
Wellicht juist door het feit dat haar in haar leven de tegenslag en het verdriet niet bespaard zijn ge-
bleven, is zij voor ons een troost in droevige tijden; een voorbeeld om trouw te blijven aan een God 
die geluk en liefde belooft en steeds opnieuw blijft beloven. Ook aan ons!    J. P. Janssen, pr. ass.  
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TE DOEN IN STEIN: 
 

4 maart: Lempkesoptocht 
——————————————————— 

Overige mededelingen: 
 

19 maart: Halfvasten 
20 maart: aanvang lente 
 

Zomertijd: In de nacht van 25 en 26 maart 
gaat de klok 1 uur vooruit 

Zondag 2 april 10.30 uur: motorzegening 
door pastoor Janssen op het terrein 
van Rijopleiding Osseforth,  
Businesspark Elsloo 

 

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

Presentatie: Christianne Moerkens                  
Techniek: Rinus Moerkens. 

Het parochiekantoor, De Halstraat 36 te Stein, 
is op vrijdag 31 maart gesloten. 

 

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) 

 

4 juni: 1e H. Communie in de  
St. Martinuskerk Oud-Stein voor  
leerlingen van BS de Triviant 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

  

Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

  

 - maandag,  
  donderdag 
13.30-15.30 u. 
  
- woensdag 
10.00-12.00 u. 

- maandag,  
  donderdag 
13.30-15.30 u. 
  
- woensdag 
10.00-12.00 u. 

Meer weten? 

Neem dan contact op met Klant  
en Wonen via 046-4113500 of  
zorgservice@vivantes.nl 
bereikbaar van ma t/m vrij van 
08.30 – 16.30 uur 


