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VOORUITBLIK VASTENACTIE EN
SAMEN ETEN
VASTENACTIE MAALTIJD
SAMEN DELEN
Ofschoon de Veertigdagentijd nog moet beginnen en we ten volle nog
bezig zijn met alle Carnavalsactiviteiten, weten we ook dat op Aswoensdag Carnaval eindigt
en de Vasten begint. Dan staan de Vastenactie en de Vastenactie Maaltijd op het programma. We blikken alvast vooruit:
• De Vastenactie wordt dit jaar voor de derde keer gehouden voor het project in Zambia,
in Mpongwe, waar we de beroepsopleiding steunen. Het eerste jaar hebben we meegeholpen dat de school en de werkplaatsen werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat
werd een geslaagde operatie. Het tweede jaar hebben we geholpen bij de verdere invulling van de verschillende opleidingen. Het is fijn te kunnen zeggen dat dit goed op gang
komt. Dit jaar, 2019, is het laatste jaar dat we meewerken aan dit lokale project dat door
de Vastenactie ondersteund wordt. In het volgende parochieblad zullen we uitvoeriger
stilstaan bij deze nieuwe stap om de mensen, jong en oud, met vorming en training in
Mpongwe verder te helpen.
De Vastenactie Maaltijd wordt dit jaar gehouden op maandag 18 maart om 18.00 uur in
de sacristie van de kerk van Stein-Nieuwdorp. De Vastenactie Maaltijd is een eenvoudige maaltijd van soep met brood. Naast het samen eten willen we ook een moment van
gebed en bezinning houden.
Wie belangstelling heeft om mee te doen, nodigen we uit zich te melden bij pastoor
Schwillens, tel. 046 - 4331328 of pastoor Janssen, tel. 046-4331200.
De maaltijd wordt gesponsord en deelname kost € 5,- per persoon.
Vanzelfsprekend is de opbrengst bestemd voor de Vastenactie.
Het pastorale team.
•

Wij feliciteren
alle prinsen en prinsessen van Stein
Wij wensen iedereen
plezierige carnavalsdagen toe!
Op zondag 17 februari is er om 11.00 uur in
de St. Martinuskerk van Oud Stein
de Carnavalsmis.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZATERDAG 2 FEBRUARI

ZONDAG 10 FEBRUARI

Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Aansluitend Blasiuszegening
Jrd. Gerrit Roelofs (st); Jrd. Lambert Thewissen.

H. Scholastica
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Levenden en overledenen familie Pepels.

11.00 uur: H. Martinuskerk

Jrd. ouders Wijnen-van Mulken en overledenen
van de familie;
Jrd. Lies Janssen-Gelissen en t.v. overledenen
fam. Janssen-Gelissen;
Jrd. Ouders Pisters-Wouters en zoon Jeu;
Martien van de Wiel vanwege Buurt Dirgelen.

ZONDAG 3 FEBRUARI

H. Blasius
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Ouders Berger-Roelofsen.
11.00 uur: H. Martinuskerk -Kinderkoor
Aansluitend Blasiuszegening
Jrd. Mien van Mulken; Jrd. Renier Salden;
Jrd. Lies en Lambert Soons, achterkleinkind
Sid, schoondochter Odie, zonen Jeanke, Jan,
Henk, dochter Etie; Martinus Hermanus
Wouters en Margaretha Wouters (st);
Pie en Fiena Janssen-Wouters.

MAANDAG 11 FEBRUARI

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Tiny Franssen-Hamers;
Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes en de
H. Bernadette.
WOENSDAG 13 FEBRUARI

19.00 uur: H. Martinuskerk
Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de
H. Bernadette.

MAANDAG 4 FEBRUARI

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Intenties voor alle zieken mede parochianen.

ZATERDAG 16 FEBRUARI

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Crit Salden, Felix Lenssen en overleden familie.

WOENSDAG 6 FEBRUARI

H. Amandus
19.00 uur: H. Martinuskerk
Andrees en Hay Vogelers (st);
Overleden ouders fam. Dirkx.

ZONDAG 17 FEBRUARI

6de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jrd. Sophie Zeelen-Tholen.

ZATERDAG 9 FEBRUARI

BEDANKT HENK OSTENDORF

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Floor en Truus Daelemans-Claessen en
overleden familie; Jacques op den Camp.

Henk heeft ruim 18 jaar het Kerkblad bezorgd, waarvoor onze hartelijk dank!

Brasserie Steinerbos
Lunch en Diner
Feesten en Partijen
Koffietafels

Of genieten van koffie met
gebak en High Tea
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Tel. 046 - 4268000
www.brasseriesteinerbos.nl
horeca@steinerbos.nl

MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZONDAG 17 FEBRUARI

ZATERDAG 2 MAART

11.00 uur: H. Martinuskerk
Carnavalsmis m.v.v. de Sjpas Bend

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid

Steins Geweld

ZATERDAG 2 MAART

Jrd. Hub Brouns en Anna Worms (st);
Zef en Henny Coumans;
Zef en Tiny Ruyl-Janssen en overleden familie;
Sjeng Claassen en Truus Wouters;
Gerrit Smeets en Anna Smeets-Meijers vanwege
verjaardag; Ouders Berix-Westhovens.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gerrit Roelofs (st).
ZONDAG 3 MAART - Carnaval

H. Frederik
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Voor genezing.

MAANDAG 18 FEBRUARI

11.00 uur: H. Martinuskerk
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (st); Sjeng Claassen en Truus Wouters
vanwege verjaardag (st);
Overledenen v.d. familie Smackers-Horsels (st);
Ouders Jan Willem Keulers en Anna Maria
Lemmens, Johannes Franciscus Hubertus
Keulers en Maria Elisabeth Vaassen;
Lies Janssen-Gelissen vanwege verjaardag en
overledenen van de fam. Janssen-Gelissen.

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de minder bedeelden in onze parochie.
WOENSDAG 20 FEBRUARI
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle eenzamen in de parochie.
ZATERDAG 23 FEBRUARI -

Gemengd koor Nieuwdorp
H. Polycarpus
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Zwd. Corrie Thewissen-Janssen;
Jrd. Mathijs en Mia Notten-Fleischeuer.

1E HEILIGE COMMUNIE VIERING 2019

12 mei St. Martinus Stein,
Basisschool de Triviant.

ZONDAG 24 FEBRUARI

7de zondag door het jaar
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jrd. Bertha Meuleberg-Meijers.

DOPEN EN DOOPVOORBEREIDING
Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de
ouders van de dopelingen een keer samen om
zich voor te bereiden op de plechtigheid van het
H. Doopsel.
De bijeenkomst wordt gehouden
iedere eerste dinsdag van de maand in het
parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 en
begint om 20.00 uur.

11.00 uur: H. Martinuskerk -

Caeciliakoor
Zwd. Lies Janssen-Claassen;
Jrd. Arie Marchal en overleden familie;
Jrd. Frans Ostendorf;
Marie Houben-Janssen en t.v. Gerard Houben,
Ton Udo en Ria Houben-Hautvast; Huub Teney.
MAANDAG 25 FEBRUARI

Dopen in de St. Martinuskerk te Stein is op
iedere 2e zondag van de maand.

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de jonge gezinnen.
WOENSDAG 27 FEBRUARI

Dopen in de kerk van de O.L.Vrouw, Hulp der
Christenen te Stein-Nieuwdorp is op
iedere 4e zondag van de maand.

19.00 uur: H. Martinuskerk

Voor de minder bedeelden in onze parochie.
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Wij feliciteren ….onze dopelingen en hun ouders:
STAN Coumans, zoon van Sander Coumans en Samantha Schepers.
FAYE EN BEAU Klip, dochters van Nico Klip en Shirley Vaassen
Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen
IN MEMORIAM

We gedenken onze dierbare overledenen:

LIES JANSSEN, 88 jaar, weduwe van Mart Claassen, Urmonderhof
CORRIE JANSSEN, 81 jaar, echtgenote van Tjeu Thewissen, Stein

Moge zij rusten in vrede. Amen

MARIA LICHTMIS 2 februari
Veertig dagen na Kerstmis staan we stil bij een gebeurtenis die gebruikelijk
is bij de geboorte van de eerste zoon. In de Joodse traditie wordt het eerste
kind, wanneer het een jongen is, aan de Heer opgedragen. We gedenken op 2
februari de dag waarop Jezus in de tempel wordt opgedragen aan de Heer. Bij
die gelegenheid werd ook een offer gebracht om God te danken.
Het is een goed gebruik om op deze feestdag kaarsen te wijden, die ontstoken worden om te duidelijk te maken dat Jezus het Licht is, dat voor alle volkeren straalt. Soms nemen gelovigen een gewijde kaars mee naar huis om te branden op momenten waarop onheil dreigt. Ik herinner me het gebruik dat thuis een gewijde kaars werd ontstoken wanneer het onweerde. En met elkaar werd dan
gebeden om bescherming.
Bij de Opdracht in de tempel treden Simeon en Hannah naar voren. Simeon neemt het kind in zijn
armen en zo wordt de belofte vervuld dat hij niet zal sterven zonder dat hij de Messias heeft gezien.
‘Nu laat, o Heer, uw dienaar gaan in vrede, want mijn ogen hebben nu het heil aanschouwt.’
Deze woorden klinken bij de ontmoeting in de tempel uit zijn mond.
Ofschoon dit feest de naam ‘Maria Lichtmis’draagt, is het niet echt een Mariafeest. De nadruk ligt
op de presentatie van Jezus in de tempel. Wel wordt in de beschrijving van de gebeurtenis in het
evangelie (Lucas 2) verhaald hoe Simeon aan Maria voorzegt dat haar hart met een zwaard doorboord wordt. Hij doelde daarmee op het leed dat Maria omwille van haar zoon te dragen krijgt.
De kaarsen, op deze feestdag gewijd, worden gebruikt bij de Blasiuszegen. Het feest van de heilige
Blasius vieren we op 3 februari. De feestdag begint eigenlijk al aan de vooravond, zoals we dat ook
kennen met Sinterklaasavond en met Kerstavond. Daarom wordt op 2 februari ook de Blasiuszegen
gegeven.
J.P.Janssen, ass.

Uw advertentie hier?
Bel 046 - 433 1674
(tijdens kantooruren)

MEDISCH PEDICURE
Melanie van de Wal
Heerstraat Centrum 143
6171 HV Stein

06 4678 8000
info@beautyfeetplus.nl
www.beautyfeetplus.nl
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HET KERKELIJK JAAR…(11) DRIEVULDIGHEIDSZONDAG
De zondag na Pinksteren heet Drievuldigheidszondag. Deze dag staat het mysterie van
God centraal: één God in drie personen. We mogen de éne God leren kennen in de drie
goddelijke personen: de Vader en Jezus Christus, de Zoon en onze broeder, en de Heilige Geest. Die éne God in drie personen is een mysterie en valt natuurlijk niet te doorgronden. Anders zouden we niet meer van een mysterie kunnen spreken. In de loop van de tijd heeft
men geprobeerd dit mysterie op veel verschillende manieren duidelijk te maken. Uit mijn lagere
schooltijd herinner ik me dat de kapelaan uitleg gaf aan de hand van drie lucifers, die alle drie afzonderlijk konden branden en drie vlammetjes lieten zien, maar samen ook een vlam konden vormen,
wanneer men de lucifers bij elkaar deed. Het was een poging om aan kinderen duidelijk te maken
hoe je je de Drie-éénheid kon voorstellen. Een andere manier vind je in de symboliek, die wel eens
in de kerkelijke kunst zichtbaar is: drie ringen, die, - met elkaar verbonden-, een eenheid vormen en
toch ook afzonderlijk een ring zijn. In de eenheid van God kunnen we geen onderscheiden functies
maken. Er kan geen sprake zijn van de verdeling van taken bij de drie goddelijke personen, omdat
dat geweld aandoet aan de eenheid van God. God is één.
We spreken ons geloof in de drie-ene God uit, met de kortste geloofsbelijdenis, die we kennen, wanneer we een kruisteken maken. Dan geven wij aan dat wij geloven in de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
Ook aan het einde van het Eucharistische Gebed in de H. Mis spreken we ons geloof in de drie-eneGod uit: ‘Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige
Vader in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.‘
Bij de doop worden wij gedoopt in de drie-ene-God wanneer we als dopeling het water over het
hoofd gegoten krijgen en de woorden klinken: ‘Ik doop je, in de naam van de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest.’ Ons antwoord op deze teksten is altijd: ‘Amen.’ Daarmee beamen wij dat wij werkelijk geloven in de eenheid van God. Het woord komt uit het Grieks en betekent: ‘Het is zo!’

J.P. Janssen, ass.
Presentatie Biddende Moeders: dinsdagochtend 12 februari 2019
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard
Er hebben al mooie gebedsverhoringen plaatsgevonden en de moeders ontvangen kracht om goed
met situaties om te gaan. Alle moeders, oma’s, vrouwen, zowel de fysieke als de geestelijke moeders
zijn welkom. Voor meer informatie en aanmelding bij Wies Mom, regioverantwoordelijke Biddende Moeders Limburg. wiesmom@kuriakon.nl / 0475-589135.
Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het
bisdom Roermond en Biddende Moeders Nederland

Een abonnement kost € 18,50 per jaar.
U ontvangt 8 nummers thuis, in kleur!
Aanmelden bij abonnementenadministratie:
marijke.strating@home.nl.
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HET PAROCHIECLUSTER STEIN ZAMELT VOEDSEL IN VOOR

‘DE VOEDSELBANK’

SAMEN ETEN
SAMEN DELEN

De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de
vastentijd om lang houdbare producten in te zamelen voor 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 samen te stellen van ongeveer 20 producten,
afgestemd op de grootte van het gezin. Met het voedsel dat gedoneerd wordt, bereiken de
voedselbanken momenteel zo’n 4% van mensen die in armoede leven. ‘Dat is een druppel op
de gloeiende plaat’, aldus de website van de voedselbank Stein.

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 langdurig houdbare producten zijn welkom. De actie zal lopen vanaf 6 maart.
De gezamenlijke kerkbesturen van het cluster Stein hebben besloten om hiervoor de vastentijd te gebruiken, omdat de tijd voor Kerstmis al genoeg organisaties zijn die zich inspannen
voor deze actie.
Wanneer en waar u het kunt brengen wordt in het volgende kerkblad bekend gemaakt.
U kunt wel al gaan verzamelen. Alvast bedankt.
VALENTIJNSDAG
Aan alle Valentino’s en alle Valentina’s een leuke Valentijn’’
’t moet niet enkel passie of verliefdheid zijn.
Geen dure geschenken, maar een warm gebaar, een vriendelijke glimlach voor
eenderwie op deze dag zomaar, mens, ik heb je lief !
In valentinus’geest wordt er herdacht dat wij allen elkaars gelijken zijn, ongeacht stand, geloof,
kleur of geslacht, mensen met een kloppend hunkerend hart. Liefde kent geen onderscheid.
Toch worden op deze wereld steeds nog mensen omgebracht, in martelaarschap Valentinus achterna, om liefde die hen verboden wordt. Mijn hart klopt voor hen en jou,
van je Valentijn ♥
Van het internet jaar 2018, geschreven door: rdckx mijn valentijnswens voor 14 02 2018

BUURTCENTRUM NIEUWDORP
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CARNAVAL. Vanwege carnaval is

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:

het parochiekantoor aan de
Halstraat gesloten van maandag 4
t/m donderdag 7 maart 2019.
•

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag,
H. Valentinus

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 BA Stein
Telefoon: 046 - 4331200
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73
Voor spreekuur kunt u terecht bij de
Martinusparochie Oud-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 09.30-12.00 uur
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41

• CARNAVALSMIS

Op zondag 17 februari wordt om 11.00
uur in de St. Martinuskerk van Oud Stein
de carnavalsmis gevierd met medewerking van de carnavalsverenigingen de
Steinder Bök, De Senioren, Nieuwdorp
en de Steinder Garde. Opgeluisterd door
door ‘Sjpas Bend Steins Geweld’
Iedereen is van harte welkom.
• Zondag 17 februari: 11.00 uur The Strings:
leerlingenconcert in het MFC de Grous
• Zondag 24 februari: kinderoptocht
• 3, 4 en 5 maart: carnaval
BEDANKJE VOOR VRIJWILLIGE BIJDRAGE KERKBLAD STEIN

Het Kerkbestuur bedankt iedereen die heeft
meegedaan aan de vrijwillige bijdrage voor
het Kerkblad Stein. DANK U WEL!
In het volgende Kerkblad wordt het bedrag
van de opbrengst bekend gemaakt.

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

VOORAANKONDIGING: zondagochtend

KERKDIENST OP LOS-RADIO:
ZONDAGMORGEN 08.00 uur
Herhaling maandag 09.00 uur

31 maart vindt de voertuigenzegening plaats
bij bij Rijopleiding Osseforth, oefenterrein
Businesspark Elsloo.

Math Penris
Nederhof 27
6171 HA te Stein
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Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18

Reserveren: 046-4336618/www.kompreuve.nl/Kerensheide
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