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OVER ONZE HEILIGEN  (1.) - ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES - 11 februari 
Het is 11 februari 1858  – carnavalsdinsdag – wanneer moeder  
Soubirous aan haar kinderen vraagt hout te gaan sprokkelen in de gemeente-wei. 
Het is koud en het hout is nodig om het vuur in de kachel brandend te houden. 
Maar daarvoor moet er wel hout zijn. 
Het gezin Soubirous heeft het Cachot – de afgekeurde gevangenis van Lourdes – 
kunnen huren van een neef, toen zij vanwege tegenslag de molen van Boly moes-
ten verlaten. De stoommolens hadden hun intrede gedaan en die konden sneller en 
beter malen dan de trage watermolens. Daarbij was vader Soubirous aan één oog 
blind geworden. Daardoor kon hij niet goed zien en werd de kwaliteit van het gemalen graan slech-
ter. Uiteindelijk kon het gezin de huur niet meer opbrengen en moesten zij een ander onderkomen 
zoeken. 
Aan het uiteinde van de gemeente-wei lag een grot, die door de zwijnenhoeders wel eens gebruikt 
werd om met de varkens te schuilen. Massabielle heette die plek. 
Antoinette, de zus van Bernadette, en een vriendinnetje waren het riviertje ‘de Gave’ al overgestoken 
en ze riepen Bernadette ook te komen. Ze was bezig haar klompjes en kousen uit te doen om daarna 
op blote voeten over te steken.  
Opeens gebeurde er iets bijzonders. Zij hoorde een windvlaag, maar zag de bomen niet bewegen.  
In een nis in de grot zag ze een verschijning: een mooie Dame. Ze wilde een kruisteken maken, om 
de verschijning te verdrijven, maar haar arm bleef stokstijf. Ze kon pas een kruisteken maken – sa-
men met de mooie Dame – op haar uitnodiging. De Dame nodigde Bernadette uit gedurende veertien 
dagen dagelijks naar de Grot te komen. En in een van deze verschijningen klonk: ‘Ik zal je niet ge-
lukkig maken in deze wereld maar wel in de andere.’ De belangstelling van de mensen groeide van 
dag tot dag en dat bracht de nodige moeilijkheden voor Bernadette mee. Toch bleef zij trouw aan 
haar gegeven woord, deed de boete, die van haar gevraagd werd en ging naar de pastoor in opdracht 
van de Dame. Dat de pastoor moeite had met de gebeurtenissen laat zich raden. Daarom wilde hij dat 
de Verschijning haar naam bekend maakte. Bernadette vroeg daar regelmatig naar en bij de zestiende 
verschijning, op 25 maart 1858, noemde de Dame haar naam:  ‘Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.’ 
Toen de pastoor deze naam hoorde, begreep hij dat het O.L.Vrouw was, die aan Bernadette ver-
scheen. Maria bevestigde daarmee het kerkelijke dogma dat vier jaar eerder, in 1854, door de kerk 
was afgekondigd als geloofswaarheid. In één van de verschijningen vraagt Maria aan Bernadette dat 

de mensen in processie naar de Grot moeten komen en dat er een kapel gebouwd 
wordt. Op die uitnodiging zijn velen ingegaan in de loop van de tijden. Jaarlijks ko-
men er meer dan zes miljoen pelgrims die op de uitnodiging ingaan. Met hun zorgen, 
met hun verdriet, met hun dankbaarheid om bij Maria in de Grot een luisterend oor te 
vinden. Ze komen er rijker van terug. J.P. Janssen, pr. ass.    
Het hele en authentieke verhaal van Lourdes is te lezen in het boek:René Laurentin: 
Het leven van Bernadette.  ISBN: 978 90 3100 4393 Reinaert uitgaven. 
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Wij feliciteren  
alle prinsen en prinsessen van Stein.  

Wij wensen hierbij iedereen plezierige carnavalsdagen toe! 
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ZATERDAG  1 FEBRUARI   

15.00-15.45 uur: Kapel  
van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 
 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Aansluitend Blasiuszegen 
Jrd. Gerrits Roelofs; Jrd. Lambert Thewissen. 

 

ZONDAG 2 FEBRUARI Maria Lichtmis 

Opdracht van de Heer in de tempel, feest 
 

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

 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Aansluitend Blasiuszegen 
Jrd. Mien van Mulken (|st); 
Jrd. Ton Udo tevens voor ouders Houben-
Janssen en voor Ria Houben-Houtvast; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); Uit dankbaarheid. 
 

MAANDAG 3 FEBRUARI  H. Blasius  
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor het welzijn van de parochie. 

 

WOENSDAG 5 FEBRUARI  H. Agatha 
19.00 uur: H. Martinuskerk 
Andrees en Hay Vogelers (st);  
Overleden ouders familie Dirkx. 

ZATERDAG 8 FEBRUARI H.Josephina Bakhita 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd koor Nieuwdorp 
Jrd. Hub Smeijsters; 
Jrd. Floor en Truus Daelemans-Claessen. 

 

ZONDAG 9 FEBRUARI  

5de zondag door het jaar  
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk  Carnavalsmis 
m.m.v. Sjpasband Steins Geweld 
Jrd. Lies en Lambert Soons, tevens herinnering 
aan hun zonen Jeanke, Jan en Henk, dochter 
Etie, schoondochter Odi en achterkleinzoon Sid; 
Jrd. Lies Janssen-Gelissen en overleden familie 
Janssen en familie Gelissen; 
Pie en Fiena Janssen-Wouters (st); 
Jo en Pierre Hermans-Pepels en overl. familie. 
 

MAANDAG 10 FEBRUARI  H. Scholastica 
09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Voor de minder bedeelden in onze parochie. 

 

WOENSDAG 12 FEBRUARI 

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

ZATERDAG 15 FEBRUARI  

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk   
Chrit Salden wegens verjaardag, Felix Lenssen 
en overleden ouders; Jacques op den Camp. 

 

ZONDAG 16 FEBRUARI 

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

MISINTENTIES MISINTENTIES 

 

 

 
2 FEBRUARI   

 
MARIA LICHTMIS. 
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Vervolg ZONDAG 16 FEBRUARI 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor 
Jrd. Hub Brouns en Anna Worms (st); 
Jrd. voor ouders Pisters-Wouters en zoon Jeu; 
Jrd. Arie Marchal en alle overl. familieleden; 
Annie Lemmens-Smets; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; Tjeu Hamers;  
Alice Salden-Timmermans en t.v. Jean Salden; 
Overleden ouders Berix-Westhovens. 

 

MAANDAG 17 FEBRUARI   

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
De intenties van alle zieken mede parochianen. 

 

WOENSDAG 19 FEBRUARI 

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

 

ZATERDAG 22 FEBRUARI  

St. Petrus’ Stoel 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk - 
Gemengd koor Nieuwdorp  
Voor het welzijn van de parochie. 

 

ZONDAG 23 FEBRUARI   Carnaval 

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

 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Irma Klings-Tholen; 
Annie Janssen-Savelkoul; 
Gerrit Smeets en Anna Smeets-Meijers vanwege  
verjaardag;   
Huub Teney en t.v. Maria Teney-Lataster. 

 

MAANDAG 24 FEBRUARI 

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

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 

Aswoensdag/ askruisje  

10.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjeng Meuleberg. 
 

19.00 uur: H. Martinuskerk   
Voor alle zieken. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

ZATERDAG 29 FEBRUARI  
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 

 

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

 

ZONDAG 1 MAART 

1ste zondag in de veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Familie Janssen- van Mölken. 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
m.m.v. Société Fanfare St. Martin de Stein 
Zwd. Lei Blonden; 
Zwd. Tiny Vranken-Gardeniers; 
Jac Marchal vanwege verjaardag en Bertha  
Marchal-Op den Camp;  
Ouders Jan Willem Keulers en Anna Maria 
Lemmens en Maria Elisabeth Keulers-Vaassen 
en Johannes Franciscus Hubertus Keulers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters (st); Sjeng Claasen en Truus Wouters 
v.w. verjaardag (st). Overledenen van de fam. 
Smackers-Horsels (st); John Jetten; 
Lies Janssen-Gelissen v.w. verjaardag en overle-
denen van de fam. Janssen en fam. Gelissen. 

 

MAANDAG 2 MAART 

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Voor alle vrijwilligers van onze parochie. 
 

WOENSDAG 4 MAART 

19.00 uur: H. Martinuskerk 
Mevr. Wenders-Schleijpen; 
Overleden broers en zusters familie Dirkx. 

 

ZATERDAG 7 MAART   

HH. Perpetua en Felicitas  
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Biechtgelegenheid 

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  - 
Gemengd koor Nieuwdorp 
Guillaumine Delbressine-Smeets, echtgenoot 
Chris en zoon Harie wegens verjaardag; 
Gerrit Roelofs. 
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VASTENACTIEMAALTIJD:   MAANDAG 16 MAART A.S. 
Het is zo langzamerhand een traditie geworden dat we in onze samenwerkende parochies 
tijdens de Veertigdagentijd een Vastenactie-maaltijd houden. De opbrengst van deze ge-
sponsorde maaltijd komt geheel ten goede aan de Vastenactie. 
U wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst van gebed en van 
een eenvoudige maaltijd op maandag 16 maart a.s. om 18.00 uur in de sacristie van de 
kerk van Nieuwdorp.  De kosten bedragen € 5,00.  Indien u mee wilt eten dan dient u zich hiervoor 
aan te melden vóór 10 maart a.s. bij: 
Parochiekantoor, De Halstraat 36, Stein:tel.4331674  h.martinusstein@kpnmail.nl 
Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, Stein: tel. 4331328 pastoorschwillens@gmail.com 
J.P. Janssen, pr.ass. Eburonenstraat 14 Stein: tel.4331200 janssen.janpieter@gmail.com 

IN MEMORIAM  -  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

Lei Blonden, 94 jaar, weduwnaar van Lies Blonden-Janssen, Heerstraat-C 

Wil Driessen, 78 jaar, echtgenoot van Hilde Hermans, Grasgraefken 

Irma Klings-Tholen, 97 jaar, weduwe van Toon Klings, Geleen, Voorheen Stein 

Tiny Vranken-Gardeniers, 83 jaar, weduwe van Sjeng Vranken, Urmond, voorheen Stein 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

ZONDAG 8 MAART 

2de zondag in de veertigdagentijd 
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 

 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
1e Jrd. Mia Wenders-Schleijpen, tevens  Jrd. 
voor Alphons Wenders en zoon Math Wenders;  
Jrd. Tjeu Hamers (st). 

EENZAAMHEID OP DE 1E ZONDAG VAN DE MAAND 

Iedereen zal wel eens een keer het moment van eenzaamheid voelen. Vooral op 
zondag kan dat gevoel versterkt worden als niemand bij je op bezoek komt en je 
de hele dag alleen thuis zit. Daarom willen we in het kader van de diaconie van 
de kerk één keer in de maand bijeenkomen om elkaar te ontmoeten, in samenwerking  
met het buurtcentrum van Nieuwdorp, op de 1e zondag van de maand vanaf  
14.00-16.00 uur. In de huiskamer is iedereen welkom.  

Adres Buurtcentrum, Bergènkenstraat 1 Nieuwdorp-Stein.  

Kunt u niet op eigen gelegenheid bij het buurtcentrum van Nieuwdorp komen, maak dan op 
de woensdag vóór de 1e zondag van de maand een telefonische afspraak (06-55744953),  

zodat de buurtauto u kan ophalen en later ook weer kan thuisbrengen. 

MISINTENTIES CARNAVALSMIS 
 

ZONDAG 9 FEBRUARI  11.00 uur is er in de  
St. Martinuskerk van Oud Stein een 
carnavalsmis met medewerking van 
de carnavalsverenigingen:   
VV De Steinder Bök,  
CV Nieuwdorp,  
CV De Senioren, De Steinder Garde 
en De Bèsjen. Deze mis wordt opgeluisterd door 
de Sjpas Bend Steins Geweld. 
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MEE OP BEDEVAART NAAR LOURDES?  
Misschien heeft u vaker overwogen om eens op bedevaart naar Lourdes te gaan, maar 
ziet u er tegenop alleen te gaan. Daarom is er een mogelijkheid om samen  de reis te ma-
ken. Samen met andere pelgrims kunnen we naar Lourdes gaan van 15 tot en met 20 mei 
a.s.. Tijdens deze dagen wordt ook de Militaire Bedevaart gehouden, een imposant ge-
beuren, zeker als u dat nog nooit heeft meegemaakt.   
De mogelijkheid bestaat te reizen met de bus of met het vliegtuig. De bussen maken ook een tussen-
stop in Nevers, waar de reliekschrijn van St. Bernadette in het klooster  
St. Gildard staat. De bussen vertrekken vanuit Maastricht, het vliegtuig vanaf Maastricht Aachen 
Airport. Pastoor J. P. Janssen (tel. 046-4331200) neemt ook deel aan de bedevaart. 
Voor informatie kunt u bij hem terecht of bij het Huis voor de Pelgrim, Raadhuisplein 1, Maastricht. 
Tel. 043 – 3215715. 

DANK NAMENS DE VOEDSELBANK 

Dinsdag  21 januari jl. hebben we de resultaten van de DE – spaarpuntenactie naar het uitgiftepunt 
van de Voedselbank in Stein gebracht.  Twee dozen en twee grote draagtassen konden wij overdra-
gen, bijeengebracht door de parochianen van onze samenwerkende parochies: Stein – Nieuwdorp – 
Urmond – Berg aan de Maas.  
Graag willen wij u de dank van de leiding van de Voedselbank overbrengen. Zij hebben nu de moge-
lijkheid deze punten in te leveren en er pakken koffie voor in de plaats te krijgen. Daarmee kunnen 
ze weer een aantal weken vooruit. Wanneer het aantal ingeleverde punten bekend is, worden we op 
de hoogte gebracht van het uiteindelijke resultaat. Dank voor uw medewerking aan onze actie.  

OPROEP voor VRIJWILLIGER voor het maken van het PAROCHIEBLAD Berg ad Maas/Urmond 

We zijn momenteel op zoek naar een vrijwilliger die mee wil helpen met het maken van het  
parochieblad Berg aan de Maas-Urmond. Het parochieblad verschijnt maandelijks.  
De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van informatie en het samenstellen van het parochie-
blad in het programma Word. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden beurtelings worden ver-
richt. Momenteel hebben we maar één vrijwilliger die zich bezighoudt met het maken van het  
Parochieblad voor de parochies H. Michael Berg aan de Maas, H. Martinus Urmond en 
St. Antonius Urmond.  

Indien we geen extra vrijwilliger(s) vinden dan is het heel goed mogelijk dat er in de toekomst niet 
voor elke maand een parochieblad wordt gemaakt en dus ook niet verspreid. Dat zou jammer zijn. 
Mocht u belangstelling hebben voor dit vrijwilligerswerk en graag meer informatie willen hebben 
over wat het maken van het parochieblad precies inhoudt, stuur dan een e-mail naar  
pastoorschwillens@gmail.com  of  parochies.urmondberg@gmail.com of neem telefonisch con-
tact op met pastoor Schwillens, telefoonnummer  046-4331328. 

Er zijn veel vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in het dagelijks functioneren van de kerk. 
Sommige vrijwilligers zijn aanwezig op de voorgrond en andere vrijwilligers werken achter de 
schermen. Maar één ding hebben ze gemeen, de kerk kan niet zonder hun inzet. Er is altijd behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers. Parochianen kunnen zichzelf als vrijwilliger bij een werkgroep aanmelden 
of in overleg met de pastoor of het clusterbestuur een keuze voor een werkgroep maken.    

Het Clusterbestuur  

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. 

HERMAN VAN BRONCKHORST-BATENBURG  

Op 12 februari 2020 is het 500 jaar geleden dat een van de kasteelheren, Herman van Bronckhorst-
Batenburg, begraven is in de St. Martinuskerk van Oud-Stein.  
Bij deze gelegenheid zal er een bloemstuk op de grafsteen geplaatst worden en zal er tijdens de  
Carnavalsmis op 9 februari e.e.a. worden toegelicht. 
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HET KERKELIJK JAAR (20)      CHRISTUS KONING 
We waren vroeger gewend het feest van Christus Koning te vieren op de laatste zondag van okto-
ber;  nu gedenken wij dit feest op de laatste zondag van het Kerkelijke Jaar. We sluiten met dit bij-
zondere feest het Kerkelijke Jaar af. Op de kerkelijke kalender hebben de grote gedenkdagen ge-
staan: Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Daarmee hebben we de hoogtepunten uit het gelovige leven her-
dacht en met elkaar gevierd. Met de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijke jaar. 
Maar voor we een nieuwe start maken, wordt eerst het oude jaar afgesloten met de gedachtenis, dat 
Jezus Christus koning is van het heelal. Het feest werd door Paus Pius XI in 1925 ingesteld om te 
herdenken dat 1600 jaar eerder het Concilie van Nicea werd afgesloten. Dit concilie was van grote 
betekenis omdat de geloofsbelijdenis, zoals we ze nu nog kennen, daar werd vastgelegd. Er was dus 
alle reden om deze gebeurtenis te herdenken. In de bijbel wordt Jezus vaker “koning” genoemd. Het 
is een onderdeel van de drievoudige functie van de Messias: Koning, Priester en Profeet. Hij is Ko-
ning om leiding te geven, Priester om voor te gaan bij het offer en Profeet om de weg te wijzen naar 
Gods bedoelingen. We zouden verwachten dat het toepasselijke lied: “Aan U, o Koning der eeuwen” 
geschreven werd voor dit feest. Dat is niet zo, want het lied werd eerder geschreven dan de instelling 
van het feest van Christus Koning. Het lied is het begin van de Pius Cantate, geschreven door dr. 
Herman Schaepman (priester en politicus), en op muziek gezet door Johannes Verhulst. We schrij-
ven dan 1871. Paus Pius IX heeft dan afstand moeten doen van de Kerkelijke Staat. De cantate wil 
dan ook niet alleen hulde brengen aan Christus Koning, maar ook de aanhankelijkheid aan de paus 
tot uitdrukking brengen en hem steunen in die moeilijke tijd. 

Het lied wordt vaak gezongen op het feest van Christus Koning, maar het klonk ook in menige Sa-
cramentsprocessie bij het rustaltaar of aan het einde van de processie. Het lied lijkt af en toe het ka-
rakter te hebben van een strijdlied, voortkomend uit de tijd dat de katholieken hun plaats in de maat-
schappij moesten bevechten.  

Wanneer we Christus als onze koning willen huldigen en Hem willen navolgen, dan mogen we zien 
dat Hij een koning in dienstbaarheid is. Geen koning hoog te paard, maar de koning die Jeruzalem 
binnenkomt op de rug van een ezel, het lastdier van de armen. Een koning, die niet wil heersen, maar 
wil dienen. En daarin is Hij voor ons als gelovige mensen een aansprekend voorbeeld.  Omdat ook 
wij vaker het idee hebben de baas te moeten spelen, in plaats van dienend te zijn. 
J.P. Janssen, pr. ass.  

BUURTCENTRUM NIEUWDORP  

BLASIUSZEGEN. De heilige Blasius was bisschop van Sebaste in Armenië. Deze heilige wordt 
aangeroepen tegen keelaandoeningen, hik, bof, angina, spruw, krop en astma. De priester spreekt : 
‘Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en 
alle andere kwaad. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen’.   
De Blasiuszegen is aansluitend aan iedere H. Mis binnen ons cluster en parochianen kunnen in het 
weekend van 1 en 2 februari deze zegen ontvangen.  
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  9 februari Carnavalsmis 11.00 uur in de  
     St. Martinuskerk Oud-Stein 

14 februari H. Valentius, Valentijnsdag 

16 februari Kinderoptocht Stein 
 

23 februari Grote optocht Stein 
23, 24 en 25 februari Carnaval 
 

24 februari Grote optocht Urmond 
 

25 februari Grote optocht Berg ad Maas 
  

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, 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  

Redactie kerkblad: kerkbladstein@gmail.com 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

SPORTEN VOOR VROUWEN (50+) 
 

      Ook voor beginners  
      op vrolijke muziek bij   

      MFC DE GROUS Stein 
      2 gratis proeflessen  

   Maandag 19 uur, dinsdag 9.00 en 10.15 uur 

   sportmetmiep@home.nl / 046-4750458 

BIE OS  

MIJN STREEKOMROEP: 

Kerk & Samenleving wordt op zondag-
morgen uitgezonden tussen 8:00 en 10:00 uur. 

De herhaling is op maandagochtend tussen 
8:00 en 10:00 uur.  

CARNAVAL: sluiting parochiekantoor 
van maandag 24 februari t/m  

vrijdag 28 februari. 
  Wij wensen u fijne carnavalsdagen toe! 

 

Op woensdag 26 februari het askruisje  
halen en daarna ‘jerringebiete’! 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

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


