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VIER PASEN.
Onder dat motto zijn de gezamenlijke Nederlandse bisdommen
een campagne gestart om gelovigen te helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. Deze
week is de speciale website vierpasen online gegaan, die bezoekers de gelegenheid biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd
en Pasen. De site helpt mensen ook om de eigen parochie te vinden. De Nederlandse bisschoppen zijn deze campagne gestart, omdat de kans groot is dat de huidige beperkende coronamaatregelen nog wel even zullen aanhouden. Dat betekent dat voor het tweede achtereenvolgende jaar Pasen anders gevierd moet worden. De campagne VierPasen wil net als de
eerdere campagne VierKerstmis mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar
in kleine kring stil te staan bij de betekenis ervan.
PAASWAKE EN H. MISSEN RONDOM PASEN
ZATERDAG 3 APRIL

18.00 uur: H. Martinuskerk - paaswake

19.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - paaswake
ZONDAG 4 APRIL - 1e paasdag

09.30 uur en 11.00 uur: H. Martinuskerk
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
MAANDAG 5 APRIL - 2e paasdag

MAANDAG 5 APRIL - 2e paasdag

10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden

11.00 uur O.L.V. H. der Christenenkerk

VOORAF AANMELDEN KERKBEZOEK IVM CORONA:

Svp tijdig aanmelden voor iedere H. Mis in het weekend:
voor de kerk in Oud-Stein: bij het parochiekantoor, De Halstraat 36, Stein tijdens de
openingsuren, (zie colofon), tel.: 046-4331674 of email: h.martinussstein@kpnmail.nl
Voor de kerk in Nieuwdorp: telefoon: 046-4331328 of email:
olvhdc.nieuwdorp@gmail.com of tijdens het spreekuur in de pastorie Heisteeg 66
op vrijdag van 09.30-12.00 uur
MISINTENTIES kunt u opgeven: voor de kerk in Oud-Stein bij het parochiekantoor,
De Halstraat 36, Stein, tijdens de openingsuren, (zie colofon), telefoon 046-4331674 of
email: h.martinussstein@kpnmail.nl
Voor de kerk in Nieuwdorp telefoon: 046 - 4331328: emailadres:
olvhdc.nieuwdorp@gmail.com of tijdens het spreekuur in de pastorie Heisteeg 66
op vrijdag van 09.30-12.00 uur.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES

ZATERDAG 3 APRIL

ZONDAG 11 APRIL

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.
18.00 uur: H. Martinuskerk - paaswake

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Annie Janssen-Meuleberg.
09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Philomena van Kan en t.v. Harie
Smeets (st);
Jrd. To Storcken-Schmeitz;
Jan en Riet Vleugels-Visschers.

19.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk -

paaswake
Jrd. ouders Sjaak en Bertha ClaessensSchepers; Gerrit Roelofs (st).

MAANDAG 12 APRIL
9.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

ZONDAG 4 APRIL

- 1e paasdag
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers.
09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk
1e Jrd. Thé Cremers, tevens voor overleden
familie Cremers-Smeets;
Jrd. Peter en Mathieu Wijnen (st);
Jrd. overleden ouders Piet Berix en Rosa
Berix-Köhlen (st);
Toos Beaujean-Geenen en tevens voor Rob
Smeets; Martinus Hermanus Wouters en
Margaretha Wouters (st);
Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers (st);
Vanwege het a.s. huwelijk van mijn kleindochter.
MAANDAG 5 APRIL - 2e paasdag
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjaak Janssen.

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen
Nico en Gerrit.
WOENSDAG 14 APRIL

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle zieken in de parochie.
ZATERDAG 17 APRIL
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
ZONDAG 18 APRIL

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Zaligverklaring Theresia Neumann.
09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk
Zwd. Rinie Schepers-Gorissen, tevens voor
haar verjaardag;
Jrd. Zef en Bertha Janssen-Gorissen;
Jrd. Greet Pepels; Jrd. Wim Rutten;
Sjeng Claassen en Truus Wouters;
Ouders Pie en Fiena Janssen-Wouters;
Jan en Riet Vleugels-Visschers;
Harie Salden en Tina Salden-Stevens en
zonen, nichtje Hetty.

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

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen
Nico en Gerrit.
WOENSDAG 7 APRIL

MAANDAG 19 APRIL
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden broers en zusters fam. Dirkx.

Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen
Nico en Gerrit.

ZATERDAG 10 APRIL
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

WOENSDAG 21 APRIL
19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle mantelzorgers.

Jrd. Greet Pepels;
Pie Coumans; Corrie Nijsten-Henderiks.
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MISINTENTIES

MISINTENTIES
WOENSDAG 28 APRIL

ZATERDAG 24 APRIL
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor alle vrijwilligers in de parochie.

Jrd. ouders Frusch-Salden;
Jrd. Maria Petronella Driessen-Driessen en
Harie Driessen.

ZATERDAG 1 MEI

15.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.

ZONDAG 25 APRIL

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

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

Gerrit Roelofs (st).

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk
Annie Lemmens-Smets vanwege verjaardag

ZONDAG 2 MEI

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

MAANDAG 26 APRIL
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk

09.30 en 11.00 uur: H. Martinuskerk

Finy Franssen-Hamers;
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen
Nico en Gerrit.

Zwd. Hen Aarts;
Jrd. Margaretha Wouters en tevens voor
Martinus Hermanus Wouters (st);
Jrd. Annie Ritsen-Vissers en Wil en Ben
Ritsen.

27 april
KONINGSDAG

VASTGESTELDE DATA EN LOCATIE 1E H. COMMUNIE 2021
De 1e H. Communie van de communicanten van OBS de Maaskei en BS Kerensheide vindt
plaats op: 5 september om 09.30 uur in de St. Martinuskerk Oud-Stein.
De 1e H. Communie van de communicanten van BS de Triviant vindt aansluitend plaats op
5 september om 11.00 uur in de St. Martinuskerk Oud-Stein
Voor alle communicanten vindt de presentatiemis plaats op 4 juli om
11.00 uur in de St. Martinuskerk Oud-Stein en de dankmis
op 19 september om 11.00 uur in de St. Martinuskerk Oud-Stein.
TELEFONISCHE HULPLIJNEN VOOR MENSEN IN PSYCHISCHE NOOD

De Luisterlijn (voorheen Sensoor) 088-0767 000. Je kunt ook chatten,
voor meer informatie kijk op de website MIND Korrelatie 0900-1450 (maandag
t/m vrijdag tussen 09.00 - 18.00 uur).
Stichting 113 zelfmoordpreventie 0900-0113 (dag en nacht bereikbaar).
Depressielijn, 088-5054334, bereikbaar in de ochtend:10.00 uur - 12.30 uur,
middag: 14.30 uur -17.00 uur en avond: 19.00 uur - 21.00 uur.
Meer informatie vind je op www.depressievereniging.nl
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IN MEMORIAM We gedenken onze dierbare overledenen:
We gedenken onze dierbare overledenen:
PIE JANSSEN, 87 jaar, weduwnaar van Corrie Janssen-Leukel, Heerstraat C.
RINIE SCHEPERS-GORISSEN, 64 jaar, echtgenote van Henricus Schepers, St. Cornelisleen
HEN AARTS, 83 jaar, echtgenoot van Annemie Aarts-Van Mulken, Raadhuisplein
ROB SMEETS, 53 jaar, Ondergenhousweg

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen.

H. DOOPSEL:
voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind kunt u terecht
tijdens de kantooruren van het parochiekantoor De Halstraat 36, Stein,
op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur,
tel. 046-4331674.
WAT HEBBEN WE SAMEN BEREIKT IN 2020 ?

De opbrengst van de Vastenactie 2021 is nog niet bekend en daarom
2020
is er over de resultaten nog niets te zeggen. Wel kunnen we iets laten
weten over het jaar 2020.
In 2020 werd voor de Vastenactie in Nederland 1.777.000 Euro bij elkaar gebracht. Hiermee
hebben we samen meer dan 100.000 mensen kunnen helpen. Het gaat dan om kleinschalige
ontwikkelingsprojecten wereldwijd.
Zo hebben we 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen geholpen in hun strijd om
hun landrechten veilig te stellen. Daarmee blijft hun bestaan overeind.
Drie klinieken kregen toegang tot duurzame energie. Meer dan 16.000 mensen volgden een
opleiding, een landbouwtraining of konden een eigen bedrijfje beginnen.
Meer dan 2800 mensen kregen toegang tot schoon water en betere sanitaire voorzieningen.
Om hoeveel mensen gaat het dan:
- Opleiding en training:
16.165 mensen - Schoonwater en sanitair:
2.855 mensen
- Gezondheidszorg:
21.287 mensen - Covid – 19 Noodhulp:
18.530 mensen
- Land – en mensenrechten: 27.920 mensen - Welzijn en herwaardering: 8.169 mensen
- Duurzame energie:
5.557 mensen
We mogen er trots op zijn dat dit allemaal bereikt is in 2020 met de hulp van de Vastenactie. Het is dus niet een druppel op een gloeiende plaat en ook het verhaal van
“wat aan de strijkstok blijft hangen” gaat niet op.
Met onze bijdragen wordt ook daadwerkelijk geholpen en krijgen mensen in de Derde
Wereld kansen op een beter leven. We mogen dankbaar zijn voor uw bijdrage en natuurlijk
ook delen in de trots dat dit allemaal waargemaakt wordt.
J.P.Janssen, pr.ass.
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POP – UP VASTENACTIE MAALTIJD : ECHT EEN SUCCES !
Omdat vanwege de corona–crisis in 2020 de Vastenactie Maaltijd afgelast
werd, waren uiteindelijk degenen in de Derde Wereld, die hoopten op steun
van de Vastenactie om een vakopleiding te beginnen en een eigen
bedrijf(je) op te zetten, de dupe.
Daarom hebben we nagedacht hoe we deze jongeren op een andere
manier konden steunen. We kwamen op het idee om een Pop–Up Vastenactie Maaltijd te
organiseren: niet samen met elkaar aan tafel, maar de maaltijd aan huis bezorgd.
Het werd een groot succes. Normaal gesproken konden er aan de Vastenactie Maaltijd
30 personen deelnemen vanwege de beschikbare ruimte. In de vorm die we voor dit jaar kozen namen er 55 personen deel, bijna een verdubbeling.
Dat laat zich ook zien in de opbrengst: 574,- euro !
Een prima resultaat. Ook dankzij de sponsoren van de groenten en de broodjes!
Er kwamen ook leuke reacties bij het bezorgen: ‘Ik ben nu tomatensoep aan het eten, kan ik
deze Vastenactie-soep invriezen? ‘Komt u nu iedere maand met dit aanbod?‘
‘Mogen ook parochianen uit andere parochies van deze maaltijd eten?’
Een leuk idee was dat ouders ook een aantal maaltijden bestelden voor kinderen die buitenshuis woonden en vanwege de corona–pandemie niet konden komen. Hierdoor werd wel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is te delen met elkaar!

Dank aan ieder, die meegewerkt heeft aan dit prima resultaat!
VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST.
Dankzij de hulp van de Vastenactie en daarmee ook dankzij onze
bijdrage aan dat doel, hebben de afgelopen drie jaar meer dan
vierduizend mensen in de Derde Wereld een beroepsopleiding
kunnen volgen en nog eens meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Daardoor werd het mogelijk dat zij een zelfstandig bestaan opbouwen en zo voor
zichzelf én hun familie kunnen zorgen. Ook kunnen zij daardoor een bijdrage leveren aan
hun gemeenschap.
Misschien heeft u uw bijdrage aan de Vastenactie nog niet kunnen geven.
Wij willen u daarom alsnog uitnodigen het zakje van de Vastenactie af te geven in een van
onze parochiekerken of in de brievenbus van :
* Stein – Nieuwdorp: Pastorie Heisteeg 66,
* Oud – Stein: Parochiekantoor, de Halstraat 36,
* Stein – Kerensheide: Pastorie, Eburonenstraat 14,
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening: NL21 INGB 0000 0058 50, Vastenactie,
Den Haag.
Dank voor uw hulp en inzet!

GELUK
Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin.
‘t is hooguit ‘n ballonnetje.
Toon Hermans
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OVER ONZE HEILIGE (15) HEILIGE GEMMA GALGANI 11 APRIL
In onze omgeving staat de devotie tot de heilige Gemma zeker in Sittard sterk
in de belangstelling. Er is een kapel, die haar naam draagt. Een kapel, die vroeger verbonden was met het klooster van de zusters Passionistinnen.
Bij die zusters is er – net zoals bij hun mannelijke collega’s: de Passionisten –
een speciale verbondenheid met het lijden van Jezus. Die Passie, dat Lijden,
wordt in hun naam meegedragen.
Lijden speelt ook een grote rol in het leven van Gemma Galgani. Aan haar leven is het lichamelijke leed niet voorbijgegaan.
Zij werd geboren op 12 maart 1878 in een dorpje in de Italiaanse landstreek
Toscane. Al op jonge leeftijd overleed haar moeder. Gemma is dan 7 jaar oud.

Het verdriet dat zij daarvan heeft, wilde zij ook een religieuze betekenis geven. Zij droeg haar leed
op aan God voor de mensen, die Zijn steun nodig hadden.
Door het overlijden van haar broer in 1894 en haar vader in 1897 kwam de zorg voor het gezin dat
achterbleef op haar schouders terecht. Geen lichte taak in een tijd waarin armoede ook een grote rol
speelt. Zij is dan 19 jaar oud. Om de kracht te vinden, om die zware taak voor het gezin te zorgen aan
te kunnen, zocht zij steun in het gebed en in het overwegen van het lijden, dat Jezus doorgemaakt
had. Ook las zij graag in de beschrijvingen van het leven van de heiligen. Zij wilde daarin een voorbeeld vinden om te kunnen navolgen.
Heel bijzonder in haar leven is dat haar lichaam getekend werd door stigmata, de wonden die ook
Jezus’ lichaam tekenden. Haar handen, voeten en zijde lieten dezelfde wonden zien als Jezus. Veel
mensen , die Gemma gekend hebben, getuigen ervan dat zij zelf die wonde-tekenen hebben gezien.
Haar huisgenoten hadden moeite met haar manier van leven en kwamen in verzet.
Als Gemma wilde bidden, maakten zij veel lawaai en ze werd door hen belachelijk gemaakt vanwege
de tekenen op haar lichaam.
Zij wilde graag intreden bij de zusters, de vrouwelijke tak van de paters Passionisten. Maar ze werd
geweigerd, waarschijnlijk vanwege het feit dat haar gezondheid steeds kwetsbaarder was geworden.
Lichamelijk zwak kon zij geen taken vervullen in het klooster. Uiteindelijk stierf zij op paaszaterdag
1903. Gemma was toen 25 jaar. Paus Pius XII sprak haar heiligverklaring uit in 1940 .
Haar verering kwam snel op gang. In de eerste jaren na haar heiligverklaring kregen veel meisjes ook
haar naam. In ons land krijgt zij ook nu nog volle aandacht in de Heilige Gemma – kapel in Sittard,
voor veel mensen een vertrouwde plek.
Cabaretier en Sittardenaar Toon Hermans kende een grote devotie tot de heilige Gemma. Hij werd
ook – vanuit haar kapel – op de algemene begraafplaats in Sittard begraven.

BUURTCENTRUM NIEUWDORP
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Het parochiekantoor is op PASTORAAL TEAM
2e paasdag, maandag 5 april Pastoor R. Schwillens, 046-4331328
gesloten.
(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

Voor iedereen fijne Paasdagen
STICHTING VOOR ELKAAR
BEEK-STEIN

www.stichtingvebs.nl
Wij helpen mensen onder de
armoedegrens, ook hier in de regio 046 Stein. Bezoekadres: Bergenkenstraat
7a, 6171 NR Stein.
Openingstijden: dinsdag en donderdag van
09.30 - 15.30 uur of op afspraak,
tel. 06-23205520. Dank voor uw steun

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.
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

De uitzending van Kerk & Samenleving op
zondagmorgen is gestopt vanwege corona.
Voor algemene info luistert u naar Forum
op zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com

Uw advertentie hier?
Bel 046 - 433 1674
(tijdens kantooruren)
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Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18

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