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Jaargang 11 nr. 154 
Van  6 januari  t/m  

4 februari 2018 
Kopij voor Kerkblad nr. 155 van  

3 februari tot en met 4 maart 2018  
inleveren 

 vóór 23 januari 2018 

‘JE BRENGT ME TOCH NIET ZOMAAR WEG ? ‘ 
 

Deze titel van dit - al wat oudere - boek van Coby Vredenburg-Schouten schiet 
vaker door mijn hoofd. Meestal als ik geconfronteerd word met het overlijden 
van een dierbare, die in alle stilte gecremeerd of begraven wordt. Vaak men-
sen, die me in de loop van de jaren dierbaar geworden zijn. Ineens ontdek je 
dat ze er niet meer zijn en dat je geen weet hebt waar of wanneer de uitvaart 
geweest is. Het voelt voor mij als een gemis, omdat ik niet echt afscheid heb 
kunnen nemen. Niet de mogelijkheid heb gehad om echt de laatste eer te bewijzen.  
Dat voelt voor mij niet goed. 

Ik heb behoefte om van een dierbare goed afscheid te nemen. En het liefst met een dienst in 
de kerk. Dat is toch een plaats, die - alleen al door de sfeer- de rust oproept om het leven 
van je dierbare en de band met jou te gedenken. Het gaat dan om aandacht te hebben voor 
zijn of haar leven; de geschiedenis die je met je dierbare hebt aan je voorbij te laten gaan; te 
herinneren wat je samen beleefde in het leven; ruimte te geven aan de ervaringen van be-
trokkenheid bij de dierbare; stil staan bij het unieke, het eigene, van iedere mens, maar van 
deze mens in het bijzonder. 

Bij het afscheid nemen wil ik dat daar aandacht voor is. Afscheid heeft een persoonlijke in-
vulling nodig, net zoals de geboorte van een mens een persoonlijke kleur krijgt. Juist omdat 
ieder mens uniek is, speciaal, - door God geschapen -, moet aan het afscheid de nodige zorg 
besteed worden. Dat vind ik erg belangrijk. 

Daarnaast biedt een kerkdienst me ook de mogelijkheid zowel het leven van een dierbare, 
als mijn verdriet om het verlies, in een gelovig perspectief te zetten. Vanuit mijn geloof kan 
ik uitspreken dat er, ondanks alle pijn en verdriet, uitkomst en toekomst is. Mijn geloof legt 
een bodem in de put van het verdriet, zodat ik niet weg hoef te zinken. Ik vind houvast en 
troost in de belofte van Jezus zelf: ‘Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik 
ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij!’ 
Daar klinkt zo’n vertrouwen in door, dat ik me er door gesterkt voel. Er zit een begin van 
kracht in om weer door te kunnen met mijn eigen leven, omdat ik weet dat er toekomst is 
voor mijn dierbare, echt leven, eeuwig leven.                                       Jan Pieter Janssen, pr. 

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

 
Voor iedereen een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar  

met de beste wensen voor het hele jaar! 
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ZATERDAG  6 JANUARI -  
Driekoningen 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Chris-
tenenkerk - Kinderkoor 

Gerrit Roelofs (st). 
 

ZONDAG 7 JANUARI - Openbaring des Heren 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Sjeng Meuleberg. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd Leny Heffels-Janssen;  
1e Jrd. André Oomen; Jrd. Leo Smackers;  
Jrd. Christiaan Smackers en Maria Horsels (st); 
Jrd. Cor Janssen (st); Jrd. Mathieu Smeets en 
t.v. Margaretha Smeets-Smeets en overl. fam.  
(st).; Tiny Ruyl-Janssen en overl. fam. leden; 
Thei Eummelen en Sophia Wijnen;  
Martinus Hermanus Wouters v.w. verjaardag en 
Margaretha Wouters (st). 
 

MAANDAG 8 JANUARI - Doop van de Heer 

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

Om zegen over hen die zieken verzorgen. 
 

WOENSDAG 10 JANUARI   
19.00 uur: H. Martinuskerk 

Voor iedereen die eenzaam is. 
 

ZATERDAG 13 JANUARI 

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

Gemengd koor Nieuwdorp 

Jrd. Peter Berix-Til Claassen. 
 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

ZONDAG 14 JANUARI: 2e zondag door het jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Jan Zeelen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 

1e Jrd. Ida Doek-Goossens (st); Jrd. Wim Dries-
sen en t.v. Mia Driessen-Janssen en overl. fami-
lie; Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); Sjeng Claassen en Truus Wouters 
(st). 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

MAANDAG 15 JANUARI: H. Arnold Janssen 

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

Voor intenties van alle zieke mede-parochianen. 
 

WOENSDAG 17 JANUARI: H. Antonius, abt 
19.00 uur: H. Martinuskerk 

Jrd. Matthieu Janssen, Anna Vaessen en overl. 
kinderen (st) ; Jrd. Anthony Janssen en Olga 
Vijgen (st); Piet Visschers. 
 

ZATERDAG 20 JANUARI 

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

1ste Jrd. Elly Lambrichts-v. Mulken en jrd.  
Hub Lambrichts;  Jrd. Lambert Thewissen. 
 

ZONDAG 21 JANUARI: 3e zondag door het jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Familie Janssen-van Mölken. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor 

1e Jrd. Eef Janissen en t.v. Lie Janissen-
Theunissen; Jrd. Herman Vaassen en Ida  
Vaassen-Muris; Jrd. Lies Smeets-Houben;  
Lei Schepers; Mia Goossen-Vranken;  
Ouders  Zef en  Truuke Janssen-Op den Camp 
(st); Felix Lenssen en t.v. Chrit Salden en overl. 
ouders. 
 

MAANDAG 22 JANUARI   

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

Fienie Franssen-Hamers. 
 

WOENSDAG 24 JANUARI:  
H. Franciscus van Sales 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Voor alle kinderen  die ziek zijn. 
 

ZATERDAG 27 JANUARI:  
HH Timotheüs en Titus 

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

Jrd. Martien Martens-Mia Driessen en overl. 
fam. (st); ouders Dassen-Strijkers (st); 
 

ZONDAG 28 JANUARI: 4e zondag door het jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Annie Meuleberg-Goossens. 
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Vervolg ZONDAG 28 JANUARI:  
 

11.00 uur: H. Martinuskerk: Carnavalsmis 
i.s.m. de carnavalsverenigingen Nieuwdorp, de 
Senioren, de Steinder Bök en de Steinder Garde 

Jrd. Mathieu Stelten en Trina Stelten-Coumans 
en zoon Frank (st); Jrd. ouders Frans en Mia Lee-
naerts-Bours (st); Jrd. Jo en Pierre Hermans-
Pepels en fam.; Sjir Wijnand en jrd. zoon Ray-
mond; Johan Packbier; Sjeng Claassen en Truus 
Wouters; Fien Lemmens; Maan Stijnen en t.v. 
Lies Stijnen-Goossens. 
 

MAANDAG 29 JANUARI 

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

Voor vrede in de wereld. 
 

WOENSDAG 31 JANUARI:  

H. Johannes (Don)Bosco 

19.00 uur: H. Martinuskerk 

Piet Visschers. 

ZATERDAG 3 FEBRUARI: H. Blasius 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden  
biechtgelegenheid 

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

Jrd. Floor en Truus Dalemans-Claessen en 
overl. fam.; Gerrit Roelofs (st); 
 

ZONDAG 4 FEBRUARI: 5e zondag door het jaar 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Arno Goossens. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Aansluitend Blasiuszeging 

1e Jrd. René Salden; Jrd. Sef van Mulken; Jrd. 
Pierre Scheeren en Bea Scheeren-van Mulken 
en t.v. overl. ouders van Mulken-Janssen en 
overl. ouders Scheeren-Dorssers en overl. fam. 
leden (st); Jrd. Mien van Mulken (st);  
Jrd. Maria Teney-Lataster; Thei Eummelen en 
Sophia Wijnen; Martinus Hermanus Wouters en 
Margaretha Wouters (st); Pie en Fiena Janssen-
Wouters (st). 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

DATA VERSCHIJNEN KERKBLAD STEIN IN HET NIEUWE JAAR 2018 

Vanaf 2018 verschijnt het kerkblad Stein maandelijks i.p.v. per 4 weken 

GEBEDSDIENST  
Van 21 t/m 28 januari vindt de Week van gebed 
voor de eenheid van de Christenen plaats.  
Dominee Prins van de protestantse gemeente in 
Urmond en het pastorale team van ons cluster 
nodigen u uit om op maandag 22 januari om 
19.00 uur in de protestantse kerk van Urmond 
deel te nemen aan de vesperdienst.  
Aansluitend kunnen we onder het genot van een 
kop koffie mensen van beide geloofsgemeen-
schappen elkaar ontmoeten.  
U bent van harte welkom. 

DANKJEWEL  
aan iedereen die meegewerkt heeft 
aan de versieringen, de opbouw van 
de kerstallen en de 

opluistering van de diensten in 
onze kerken en  de Maria kapel.  

Namens de kerkbesturen, heel 
hartelijk dank. 
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WIJ FELICITEREN onze dopelingen en hun ouders: 
 

 Raphael Sips, zoon van Renco Sips en Rachel van Beek 

 Sophie Vrancken, dochter van Robert Vrancken en Esther Mullens 

 Pip Hensgens, dochter van Frank Hensgens en Angela Leurs 

 Dean Tummers, zoon van Vincent Tummers en Lizzy Tummers-Vanderbooren   

 Xavi Brorens, zoon van Said Brorens en Tiffany van Wissem 

 Ryan Karray, zoon van Lauren Licciardi 

 Izzy Willems, dochter van Jill Jacobs 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

PAASKAARS 

Marie-Louise en Rens Kostjens ontvingen onlangs uit handen van pastoor 
Schwillens de Paaskaars 2016 vanwege bewezen diensten voor de  
St. Martinusparochie. Marie Louise bezet het parochiekantoor op de dinsdagmor-
gen en staat de bezoekers met raad en daad te woord. Verder is ze actief lid van 
de Kerkblad redactie. Rens is al vele jaren (vanaf zijn 18e levensjaar!) collectant 
in de kerk en vast teamlid van de commissie bouw -en onderhoudszaken. Op de 
foto poseert het echtpaar trots met de pas ontvangen – welverdiende – paaskaars. 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

WIJ FELICITEREN alle vormelingen en hun ouders die onlangs  
het H. Vormsel hebben ontvangen:  

Nina Derckx, Max van Erp, Bente Schobben, Mexx Witte, Jorrit Zonneveld,  
Evienne Bohnen, Kevin Cruts, Twan Driessen, Jade Driessen, Emma Eussen, Tren Hamers, 
Megan Maessen, Anne Pepels, Lucie Senden, Daisy Vaassen en Joey de Vries.  

Van harte proficiat! 

DANKJEWEL AAN LECTOR LOUIS EHRENS 

Per 1 januari stopt Louis Ehrens na jarenlang vrijwilligerswerk zowel in de Martinuskerk, 
de OL Vrouw Hulp der Christenenkerk en de Sociokerk met zijn werkzaamheden. Hij was 
niet alleen lector, maar in het verleden ook kerkbestuurslid, redactielid van het Kerkblad en contro-
leerde hij jaarlijks meerdere malen de jaarstukken van diverse kerkbesturen binnen het cluster. 
Louis hartelijk bedankt voor de bewezen diensten. 
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PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER  (43) 
Naam, leeftijd en woonplaats. Ik ben Lucie Kerstjens, 77 jaar en woon in Urmond.  
Bij welke parochie van ons samenwerkingsverband bent u actief? Ik doe vrijwilligerswerk in Urmonder-
hof. Welke taak vervult u in de parochie? Iedere dinsdagmorgen bid ik met een aantal bewoners van de ver-
pleegunit en de overige bewoners de rozenkrans, afgewisseld met het zingen we enkele Marialiedjes. Om de 
andere week doen we op vrijdagmiddag (met nog een vrijwilligster) met de bewoners van de VU-
gezelschapsspelletjes, lossen raadsels op, sjoelen of praten we over vroeger. De andere week zingen we in de 
grote zaal oude bekende liedjes van vroeger, begeleid op het harmonium door een vrijwilliger. Meimaand: 
Mariamaand! Als afsluiting van de meimaand verzorg ik een extra Mariaviering door met de bewoners de ro-
zenkrans te bidden aan de hand van geprojecteerde afbeeldingen van Maria. We sluiten deze activiteit af met 
koffie en vla en kunnen dan nog wat napraten.                                                               Vervolg op blz. 6... 

HET VREDESLICHT IN MERODE OPGEHAALD 
Op zaterdag 23 december gingen de scouts van scouting Stein met 2 busjes – o.l.v. Luuk van Meulenbroek -
naar Merode in Langerwehe Duitsland  om het Friedenslicht op te halen. Ze werden vergezeld door een twee-
tal verslaggevers van de LOS en de afgevaardigde namens de kerkbesturen, Piet van Mölken. De overhandi-
ging van het Friedenslicht gebeurde op een ruim pleintje met een openingswoord van prins Charles-Louis. Hij 
heette o.a. onze scouts uit Stein welkomen was zeer vereerd om het gemeentebestuur van Stein te mogen ver-
welkomen, vertegenwoordigd door de burgemeester mw.Leurs- Mordang  en de wethouders Hub Janssen en 
Gina Van Mulken. Ook de leden van de KBO Groot- Stein waren met een hele bus aanwezig en konden mee-
genieten van de diverse optredens voorafgaande aan de overdracht van het Vredeslicht. De stormlamp van de 
scouts werd aangestoken aan het uit Bethlehem gearriveerde licht en het Friedenslicht werd ook overgegeven 
aan de Lichtkoningin van Beek Gina Gisbertz, die het gedicht voorlas van het Vredeslicht. Vervolgens ging de 
stoet naar de Schlosskapelle om daar het Friedenslicht van Merode te plaatsen. Na afloop verscheen, buiten 
voor het grote kasteel, vlak voor 5 uur aan de talrijke aanwezigen het Christkind voor het raam. Zij sprak een 
vredeswens uit en strooide sterretjes uit. Een scout van Stein overhandigde bij het afscheid een grote bos bloe-
men aan prinses Clothilde en ook prins Charles-Louis  kreeg van scouting enkele presentjes.  Daarna ging ie-
dereen weer richting Stein, waar na aankomst de scouts getrakteerd werden op wafels, broodjes en chocomel, 
verzorgd door de andere leden van de scouts en de Steinder Garde. Vervolgens ging een lange lichtstoet van de 
scouts uit Stein en Urmond onder escorte van de Steinder Garde naar de kerk van Nieuwdorp. In rijen van 3 
kwamen ze met het Friedenslicht door de middengang van de kerk tot voor het altaar. Ze kregen een zeer lang-
durig applaus van de aanwezigen. Piet van Mölken benadrukte in zijn speech de historische band tussen Stein 
en Merode en las het gedicht  ‘Het Vredeslicht’ voor. Daarna stak een van de scouts de aparte blokkaars met 
een afbeelding van Vredeslicht en twee stormlampen aan. De stormlamp werd later meegegeven aan de scouts 
van Urmond die dit licht naar de kerk van Urmond en Berg a.d. Maas zouden brengen, waar Arno Duckers en 
Jo Mevis het licht in ontvangst namen.  Koster Jo Dobbelstein bracht het licht naar de kerk van Oud-Stein en 
Rim Snellings zorgde voor het transport naar de Kapel Maria in de Nood. Het was een buitengewoon mooie 
gebeurtenis en wellicht is het ophalen van het Friedenslicht in 2018 voor herhaling vatbaar.  Na afloop van de 
heilige Mis konden de aanwezigen hun eigen meegebrachte licht/kaars aansteken aan dit Vredeslicht.  Ook 
tijdens de beide Kerstdagen konden de mensen tijdens de openingsuren van de kerken en in de Mariakapel nog 
van deze mogelijkheid gebruik maken.                                                                                     Piet van Mölken 
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…...Vervolg van blz. 5.  PROFIEL VAN EEN PAROCHIEVRIJWILLIGER  (43) 
 

Op 15 augustus wordt door een van de pastores de kroetwusj gezegend. Dan wordt er nog verder ingegaan op 
de betekenis hiervan, bidden en zingen nog enkele Marialiedjes en sluiten af met koffie en vla. Iedere bewoner 
krijgt een kroetwusj mee naar haar/zijn kamer. Oktobermaand: Rozenkransmaand! Op de laatste vrijdag van 
october wordt het Mariabeeld in de grote zaal mooi versierd. We sluiten deze maand af met het bidden van de 
rozenkrans. Op de afbeeldingen staan dan illustraties van bv. Maria in Nood; Maria van Heppeneert. Het Urm-
onder-koor luistert deze viering op door met ons Marialiedjes te zingen. Deze activiteit en ook die van de mei-
maand wordt erg gewaardeerd door veel bewoners omdat velen nog een grote devotie tot Maria hebben. Sin-
terklaastijd: Met de bewoners zingen we de welbekende oude sinterklaasliedjes en met degenen die nog kun-
nen, hebben we een gezellige knutselmiddag… Ze genieten van hun resultaten.  Advent en Kersttijd: In de 
adventstijd wordt een kerststal opgezet met oude, herkenbare beelden van vroeger in de grote zaal. Rondom 
deze kerststal wordt dan ook de kerstviering gehouden, die een aparte sfeer brengt voor de bewoners. Deze 
viering wordt door mij verzorgd door het voorlezen van het Kerstverhaal, gedichten en het zingen van de oude 
bekenden kerstliedjes. Hierbij worden we ondersteund door het seniorenkoor van vrijwilligers van Urmonder-
hof. Als afsluiting krijgen we koffie met kerstbrood. Paastijd: Op Goede Vrijdag verzorg ik de Kruisweg in de 
grote zaal met afbeeldingen van de Kruisweg. De oudere bewoners zijn dan goed vertegenwoordigd. De bewo-
ners ervaren dit als fijn als er samen met hen wordt gebeden. Tevens ben ik lid van het Urmonderhofkoor, dat 
op feestdagen de H. Mis opluistert.            
Waarom doet u dat werk? Omdat ik een gedeelte van mijn vrije tijd wil besteden om nog iets voor de ge-
meenschap te betekenen, met name de bejaarden, die uitkijken naar wat sociaal contact. Vanuit mijn christelij-
ke overtuiging kan ik op deze manier iets betekenen voor de medemens en zeker die medemensen, die zo af-
hankelijk zijn van anderen op allerhande gebied. 
Welke fijne ervaringen hebt u bij het vervullen van uw taak?  
Wat mij altijd het meest opvalt is dat deze mensen (in de meeste gevallen) zo dankbaar zijn en uitkijken naar 
deze momenten, dat Welke fijne ervaringen hebt u bij het vervullen van uw taak? Wat mij altijd het meest 
opvalt is dat deze mensen (in de meeste gevallen) zo dankbaar zijn en uitkijken naar deze momenten, dat aan-
dacht aan hun wordt geschonken door een hartelijk woord, een klein gebaar, dat we samen kunnen lachen en 
praten over wat hun bezighoudt. Vooral als we over vroeger praten, hebben zij vele verhalen en bloeien ze op.  
Zijn er ook vervelende kanten aan het werk?  
Wat het werk op zich betreft niet, maar soms is het moeilijk dat de bewoners die niet mobiel zijn niet op tijd 
gebracht kunnen worden voor een activiteit door een gebrek aan vrijwilligers. 
Wat betekent uw taak voor uw eigen persoon?  
Voor mij heel veel. Op deze manier probeer ik mijn christen-zijn, mijn kerk-zijn, uit te dragen in deze eenvou-
dige dingen, leren luisteren naar de ander, een goed en hartelijk woord, een complimentje, maar vooral door 
attent te zijn naar deze personen, die een lang en soms moeilijk leven achter de rug hebben en sterk behoefte 
hebben dat er naar hun wordt geluisterd. 
Wat zou u aan de lezer willen meegeven over uw taak?  
Als u tijd wilt en kunt vrijmaken om vrijwilligerswerk te doen in uw parochie, twijfel dan niet, er zijn zoveel 
mensen die uw hulp kunnen gebruiken. Volgens mij zijn er nog genoeg open plekken waar ze vrijwilligers 
nodig hebben op welk gebied dan ook in uw parochie.  
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NU ZAL HET WEL GAUW 
GAAN SNEEUWEN 

 
Dan worden de wegen wit.   
Dan rijden de drie kamelen, 
waarop elk een koning zit door een woestijn van 
eeuwen vol boosheid en gevit.  
De herders liggen bij nachte te waken op het veld 
bij hun schaapjes met witte vachten.  Een engel 
heeft hun verteld dat Jezus niet langer kan wach-
ten, want de wereld moet hersteld.  
Wat herders en koningen hopen, het maakt gering 
verschil: Men kan het geluk niet kopen,  
maar voor mensen van goede wil gaat de hemel 
éénvoudig open. En dan wordt alles stil. 
 

Alleen wie het kwade begeren, die mogen niet 
binnen gaan, de hemel is daar voor wie leren De 
goedheid te verstaan, die de mensen door ons 
ontberen als wij hebben kwaad gedaan.   
 

Door een woestijn van eeuwen vol boosheid en 
gevit rijden de drie kamelen waarop elk een  
koning zit. Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen  
En dan wordt de wereld wit.     
 

Anton van Duinkerken 

KERKDIENST OP LOS-RADIO:  
 

ZONDAGMORGEN 08.00 uur  
 

Herhaling maandag 09.00 uur 

 

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, dinsdag, 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 
Spreekuur in de pastorie: Eburonenstraat 14, 
6171 BG op dinsdag en donderdag 9.30-10.30 u. 
Rabobank NL69 RABO 0149 2992 73  
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk:  
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 

Telefoon: 046 - 4331328 
Spreekuur in de pastorie Heisteeg 66: 
vrijdag van 09.30-12.00 uur 
Rabobank NL61 RABO 0149 2986 41  

Math Penris 
 

Nederhof 27 
6171 HA te Stein 

CARNAVALSMIS 

Na een aantal jaren weggeweest te 
zijn, wordt op zondag  

28 januari om 11.00 uur in de  
St. Martinuskerk van Oud Stein  
een carnavalsmis gevierd met me-

dewerking van de carnavalsverenigingen,  
de Steinder Bök, de Senioren, Nieuwdorp en 

de Steinder Garde.   
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 


