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H. MISSEN rondom KERSTMIS en NIEUWJAAR 
 

H. MARTINUSKERK OUD-STEIN:  

Zaterdag 24 december - Kerstavond 17.00 uur: Peuterviering  
18.00 uur: Gezinsmis m.m.v. het kinderkoor 
21.00 uur: Nachtmis m.m.v. het Caeciliakoor 
Zondag 25 december - 1e Kerstdag 11.00 uur H. Mis m.m.v. Fanfare St. Martin  
Zondag  1 januari 2023 - Nieuwjaar 11.00 uur 
 

O.L.V. HULP DER CHRISTENENKERK NIEUWDORP:  

Zaterdag 24 december-19.30 uur Nachtmis; Maandag 26 december-2e Kerstdag 11.00 u. 
Zaterdag  31 december - Oudjaar 19.00 uur 
Zondag 8 januari aansluitend aan de H. Mis van 09.30 uur: Nieuwjaarsreceptie  

KAPEL VAN HET BITTER LIJDEN: 

Zondag 25 december -    1e Kerstdag 10.00 uur 
Maandag 26 december - 2e Kerstdag 10.00 uur 
Zondag 1 januari 2023 - Nieuwjaar    10.00 uur   

Jaargang 15 nr. 213 
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    KERKBLAD 

ADVENT VIER WEKEN VOORBEREIDEN...? 
 

Kerstmis is een feest dat in alle opzichten grote aandacht krijgt. 
We maken soms al lang vooraf een planning hoe we een en ander willen gaan 
organiseren en regelen. Er is aandacht voor de kleding, voor kerstconcerten, 
voor het eten, voor de versiering, voor de geschenken, voor de sfeer… voor van alles en nog 
wat. 
En al weken - soms zelfs maanden - van te voren vinden we in onze brievenbus de folders 
met de speciale gerechten, die we absoluut moeten kopen om onszelf en onze gasten te ver-
wennen. Kennelijk is daar belangstelling voor, anders zouden die folders niet verschijnen. 
Waar ik me wel eens bezorgd over maak, is de vraag of de Advent zelf nog wel aandacht 
van ons krijgt. Hebben we het daar niet te druk voor gekregen? De Advent ligt ingeklemd 
tussen alle activiteiten rond Sinterklaas en alles wat we moeten ondernemen om Kerstmis en 
Oud- en Nieuwjaar te vieren. Dat kan natuurlijk allemaal drukte geven en vraagt om een 
goede planning. 
Maar net zoals het nodig is om je feestelijkheden voor Kerstmis voor te bereiden en het feest 
thuis gezellig, sfeervol en hartelijk warm te maken, is de Advent nodig. En net zoals het no-
dig is om voor een lekkere maaltijd de nodige voorbereidingen te treffen, zo is het ook nodig 
om je voor te bereiden op het werkelijke gebeuren waarom wij Kerstmis vieren. 
                                                                                                             >> vervolg op pagina 4   
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ZATERDAG 3 DECEMBER  
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00 uur - 15.45 uur: Biechtgelegenheid  
 

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

ZONDAG 4 DECEMBER 

2e week van de Advent 
 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Ouders Berger-Roelofs. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Zwd. Bert Heusschen tevens jrd. Ria Heusschen
-Sijstermans; 
Jrd. Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Overledenen van de fam. Smackers-Horsels. 
 

17.00 uur - 18.00 uur: gezongen vespers. 
 

MAANDAG 5 DECEMBER 

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 7 DECEMBER 

18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Roos Dirkx-Demers en overl. broers en zusters; 
Jo Goossens. 
 

ZATERDAG 10 DECEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
René en Irene Pepels-Thijsen. 
 

ZONDAG 11 DECEMBER    

3e week van de Advent 
 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
M.m.v. Caeciliakoor 
Bertha Janssen-Blonden. 
 

 

MAANDAG 12 DECEMBER  
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.    
 

19.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
H. Vormsel door vicaris Goulmy. 
 

WOENSDAG 14 DECEMBER 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Voor alle zieken in de parochie. 
 

ZATERDAG 17 DECEMBER 
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
René en Irene Pepels-Thijssen. 
 

ZONDAG 18 DECEMBER  
4e week van de Advent 
 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Huub Janssen. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk 
Tjeu Hamers vanwege verjaardag; 
Mia Op den Camp-Broekhoven namens de  
buren (dr. Everhartsstraat). 
 

17.00 uur -18.00 uur: gezongen vespers 
 

MAANDAG 19 DECEMBER  
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 21 DECEMBER 
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
 
ZATERDAG 24 DECEMBER 
Kapel van het Bitter Lijden 
15.00 uur - 15.45 uur: Biechtgelegenheid  

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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ZATERDAG 24 DECEMBER 

Kerstavond m.m.v. Caeciliakoor 
H. Martinuskerk  
17.00 uur: Peuterviering 
18.00 uur: Gezinsmis m.m.v. het Kinderkoor 
21.00 uur: Nachtmis - m.m.v. het Caeciliakoor 
Angelica en Alfredo Martinez -  fam. Bischoff, 
Heer, Sckamel, Roger, Eduard, Nicole, Emiel, 
voor alle overleden en levende familie, vrienden 
en bekenden, alle zielen in het vagevuur en spe-
ciaal voor een ernstige zieke; 
Ouders Smeets-van Kan, ouders Henssen-
Vraets, Huub Henssen; 
Mia Helwig-Salden en dochter Chantal. 
 

O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
19.30 uur: Nachtmis 
Tjeu Thewissen. 
 

ZONDAG 25 DECEMBER - 1e Kerstdag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Bertha en Sjeng Meuleberg-Meijers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk -  
M.m.v. fanfare St. Martin de Stein  
1e jrd. Sef Beaujean en tevens voor  
Toos Beaujean-Geenen; 
1e jrd. Delphina Janssen-van der Smissen; 
Jrd. Charles Munz, echtgenote Albertine en 
dochter Monica; 
Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers; 
Wiel Ramaekers; 
Jeanny Ackermans-Pepels, ouders Ackermans 
en Pepels en overleden familieleden; 
Wim Janssen en zoon Robert Janssen; 
Jan en Mia Daemen-Smeets en overleden ouders 
Smeets-Ubachs en overleden ouders Daemen-
Coumans. 
 

MAANDAG 26 DECEMBER - 2e Kerstdag 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Annie Meuleberg-Goossens. 
 

11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
Felix Lenssen, Chrit Salden en overl ouders; 
Piet Pepels en Agnes Housmans en zonen Nico 
en Gerrit. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

WOENSDAG 28 DECEMBER  
18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans 
19.00 uur: H. Mis 
Roos Dirkx-Demers en overleden familieleden; 
Wiel Ramaekers. 
 

ZATERDAG 31 DECEMBER - Oudjaar 
19.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
René en Irene Pepels-Thijssen. 
 

ZONDAG 1 JANUARI 2023 - Nieuwjaar 
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Dankbaarheid verkregen gunst. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk   
Jrd. Christiaan Smackers en Maria Horsels; 
Martinus Hermanus Wouters vanwege verjaar-
dag en Margaretha Wouters. 
 

MAANDAG 2 JANUARI   

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

WOENSDAG 4 JANUARI  

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

ZATERDAG 7 JANUARI 

19.15 uur:  O.L.V. Hulp der Christenenkerk: 
GEEN H. MIS 
 

ZONDAG 8 JANUARI 

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Jaardienst Agnes Zeelen- Tholen. 
 

09.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk  
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie  
 

11.00 uur:  H. Martinuskerk:  GEEN H. MIS 

DE GEZONGEN VESPERS worden gebeden in 
de adventstijd tussen 17.00 en 18.00 uur. Deze 
zijn vier zondagen voorafgaand aan het hoog-
feest van Kerstmis in de St. Martinuskerk te 
Stein, om ons ook innerlijk en geestelijk voor te 
bereiden op de geboorte van de Heer. Iedere 
zondag om 17.00 uur.      Pastoor Schwillens                                            
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IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

Emile Hounjet, 76 jaar, echtgenoot van Gerda Hounjet-Worms, Stein 
 

Chentano Slieker, 51 jaar, partner van Mandy Haenen, Geleen 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede. Amen. 

>> Vervolg van pagina 1:  ADVENT VIER WEKEN VOORBEREIDEN…? 
 

We vieren niet het verlichte bomenfeest. 
We vieren niet het stoppen van de cadeau–express. 
We vieren niet de foute kersttruientijd. 
Op 25 december gedenken we de geboorte van Jezus. God wordt mens.  
Hij komt onder ons. Wat wij moeten veranderen om inderdaad de vrede in 
ons midden toe te laten. Momenten ook van gebed. Van iets meer bidden dan anders.  
Bidden drukt het vertrouwen uit dat God daadwerkelijk zich met ons bezig houdt. 
Met ieder van ons persoonlijk. Onze namen staan in de palm van Zijn hand geschreven. 
 

Bidden, voor onszelf, voor de mensen die ons dierbaar zijn, en óók voor hen met wie wij 
niet zo gemakkelijk door een deur kunnen. Neem de tijd om de Advent tot zijn recht te laten 
komen. Net zoals je Kerstmis écht wil vieren en voorbereidingen vraagt, is het ook nodig 
daadwerkelijk in de Advent stil te staan bij alles wat komen gaat! Als we Kerstmis vieren 
als gelovige mensen, bereiden we ons voor op de komst van God in ons midden. God wordt 
mens. Hij gaat ons mensenbestaan delen. Die voorbereiding kan bestaan uit momenten van 
stilte, van rust. Momenten om na te denken wat het voor ons gelovige leven betekent dat 
God mens wordt, zoals wij mens zijn. Nadenken hoe we Hem welkom laten zijn in ons ei-
gen leven. Wat Hij aan het beste in ons bovenhaalt door Zijn komst. Wat wij moeten veran-
deren om inderdaad de vrede in ons midden toe te laten. Momenten ook van gebed. Van iets 
meer bidden dan anders. Bidden drukt het vertrouwen uit dat God daadwerkelijk zich met 
ons bezig houdt. Met ieder van ons persoonlijk. Onze namen staan in de palm van Zijn hand 
geschreven. Bidden, voor onszelf, voor de mensen die ons dierbaar zijn, en óók voor hen 
met wie wij niet zo gemakkelijk door een deur kunnen.  
Neem de tijd om de Advent tot zijn recht te laten komen. Net zoals je Kerstmis écht wil vie-
ren en voorbereidingen vraagt, is het ook nodig daadwerkelijk in de Advent stil te staan bij 
alles wat komen gaat. Hij wordt geboren in Bethlehem in een stal, omdat er in de herberg 
geen plaats was. 
Dat vraagt om een voorbereiding, zoals elke geboorte voorbereiding vraagt.. 
Als we Kerstmis vieren als gelovige mensen, bereiden we ons voor op de komst van God in 
ons midden. God wordt mens. Hij gaat ons mensenbestaan delen. 
Die voorbereiding kan bestaan uit momenten van stilte, van rust. 
Momenten om na te denken wat het voor ons gelovige leven betekent dat God mens wordt, 
zoals wij mens zijn. Nadenken hoe we Hem welkom laten zijn in ons eigen leven. Wat Hij 
aan het beste in ons bovenhaalt door Zijn komst!                             J.P.Janssen, pr.ass. 

Zal het ooit weer Kerstmis zijn zoals in mijn herinnering  
toen ik als kind keek naar ijsbloemen op het raam 

 

De geur rook van een dennenboom die versierd  
met lichtjes stond te pronken in onze kamer 

Waar wij dronken warme chocolademelk spelletjes speelden  
monopoly of ganzenbord, het ging nooit vervelen 

 

Het is allang geleden maar het gevoel van een liefdevol samenzijn  
is mij na zoveel jaren altijd bijgebleven.  

Paula Hagenaars 
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OVER ONZE HEILIGEN (35)   SINT NICOLAAS       6 december 
 

Een van de populairste heiligen in onze beleving mag je Sint Nicolaas wel noemen. 
Zeker voor kinderen heeft hij een grote aantrekkingskracht omdat zijn verjaardag 
met cadeautjes gevierd wordt.  
Over de heilige zelf wordt op zijn feestdag niet zoveel verteld. Wellicht nu een 
mogelijkheid om toch wat meer over de heilige te lezen. 
Zijn geboorte wordt omstreeks het jaar 270 gedateerd en zijn sterven op 6 decem-
ber omstreeks het jaar 342 in Myra in het huidige Turkije, waar hij bisschop was.  
De overlevering wil dat hij geboren werd in een rijke familie en tijdens zijn leven 
genoot hij aanzien als een geliefd persoon.  
Na zijn dood werden zijn stoffelijke resten bijgezet in een kerk, iets buiten Myra. Zijn heiligverkla-
ring volgde in het jaar 550. Daardoor kwamen er ook vele bedevaarten op gang naar zijn grafkerk.   
Uit angst dat zijn gebeente werd vernietigd door de oprukkende islamitische Seltsjoeken brachten 
zeelieden hun patroonheilige over naar Bari in de hak van de laars, die Italië vormt. Ook daar kwa-
men de pelgrims in grote aantallen naar zijn graf. Zowel in de Oosterse kerken als in de kerk van het 
Westen staat Sint Nicolaas op de kalender van de heiligen. Rond de elfde eeuw ontstaan er tal van 
legenden – vrome verhalen met een kern van waarheid – over het leven van Sint Nicolaas.  
Zo is er een verhaal dat Sint Nicolaas een arme man hielp die drie huwbare dochters had maar geen 
geld om een bruidsschat voor hen beschikbaar te hebben. Dat zou betekenen dat de meisjes niet kon-
den trouwen en dat het niet onmogelijk was dat zij daardoor een slavenbestaan zouden moeten lei-
den. Sint Nicolaas hoorde dit en gooide drie zakjes met goudstukken door een geopend venster naar 
binnen. Hun toekomst was daarmee verzekerd.  
 

Nog altijd vinden we bij de Sinterklaasartikelen zakjes met chocolade gouden munten en het strooi-
en hoort ook nog altijd bij de komst van Sinterklaas.  
Een andere legende vertelt hoe drie theologiestudenten in Duitsland op reis onderdak vinden in een 
herberg. Het loopt niet zo goed met hen af. De herbergier vermoordt hen en verbergt het vlees in een 
vat met pekel. Het toeval wil dat ook Sint Nicolaas op een reis in dezelfde herberg overnacht en in 
een droom de eerdere gebeurtenis voor zich ziet. Hij ontbiedt de herbergier en die biecht alles op. 
Sint Nicolaas bad tot God, waarna de studenten weer tot leven kwamen. In Frankrijk wordt dezelfde 
legende verteld, maar zijn de slachtoffers kinderen, die door een slager van het leven werden be-
roofd. Sint Nicolaas verschijnt en bidt tot God. De kinderen worden weer tot leven gewekt en door 
de heilige aan hun ouders teruggegeven. Sinterklaas is boven alles inderdaad een kindervriend. Bij 
de viering van de verjaardag van Sint Nicolaas gaat het eigenlijk 
niet om de grootte en de hoeveelheid van de geschenken, maar juist 
om de intentie waarmee ze geschonken worden. Het gaat om de 
maat van de liefde en de aandacht voor elkaar !  P.Janssen, pr.ass.  

BEZICHTIGING KERSTSTALLEN: 

St. Martinuskerk Oud-Stein: 1e en 2e Kerstdag van 13.30-15.30 uur. 
O.L.V.H. der Christenenkerk Nieuwdorp: 2e Kerstdag na de H. Mis van 
11.00 uur tot 14.00 uur.  
Kapel Maria in de Nood, Kapelbergweg Oud-Stein: bezichtiging iedere dag 
tijdens de openingsuren. 
 

KAPEL MARIA IN DE NOOD. Het team van Kapel Maria in de Nood is met spoed op 
zoek naar versterking voor het dagelijks verzorgen van de kaarsen en het zo nu en dan 
poetsen van de Kapel. Vele handen maken immers licht werk.  
Heeft u interesse neem dan tijdens kantooruren (maandag, woensdag en vrijdag van 
09.00-11.00 uur) contact op met het parochiekantoor, tel. 046-4331674. 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZONDAG 8 JANUARI 2023 

Op zondag 8 januari na de H. Mis van 9.30 uur in de kerk van Nieuwdorp vindt aanslui-
tend de nieuwjaarsreceptie van ons parochiecluster plaats. Daarna is er een samenkomst 
gepland en kunnen we elkaar een gelukkig en voorspoedig 2023 wensen. De H. Missen 
van Urmond en van Oud-Stein vervallen op deze zondag. Ook de H. Mis van Nieuwdorp 
van zaterdag 7 januari vervalt. 
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BUURTCENTRUM NIEUWDORP 

 

Wanneer je praat, herhaal je  
alleen wat je al weet.  
Maar als je luistert,  

zou je iets nieuwe kunnen leren. 
Dalai Lama 

MEE  OP BEDEVAART NAAR LOURDES GAAN ? 
Voor velen is het een wens om eens een bedevaart naar Lourdes te maken. 
Uit onze samenwerkende parochies zijn er velen die daadwerkelijk dit verlangen in 
daden hebben omgezet. En iedereen komt enthousiast terug na zo’n enerverende erva-
ring. Misschien dat u denkt: ‘Dat zou ik ook wel willen…’Samen met het Huis voor 
de Pelgrim kunnen we een bedevaart naar Lourdes maken van donderdag 21 septem-
ber tot en met 26 september 2023. De mogelijkheid bestaat met de bus naar Lourdes 
te reizen of te kiezen voor een vliegreis. Pastoor J. P. Janssen zal op deze bedevaart 
ook meegaan als pelgrim. Binnenkort komt de reisbrochure van het Huis voor de Pel-
grim uit. Wanneer u deze wilt ontvangen of wanneer u mee wil gaan op bedevaart, laat dat dan even 
weten aan past. Janssen, tel. 4331200. Misschien lijkt het nog wat vroeg, maar de tijd gaat snel. En 
het helpt ook om wat langere tijd te kunnen sparen voor zo ‘n bedevaart. 

VREDESLICHT 2022 
Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken aan de Vredesvlam in Bethlehem. Daarna wordt 
het licht verspreid door kinderen over de hele wereld. Zo ontstaat er al jaren vlak voor 
Kerstmis vanuit dat ene vlammetje een oceaan van licht. Voor even vormen die vlammen 
samen een vuurtoren, die ons in het donker de weg wijst naar de vrede. Het Vredeslicht is 
een magisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert ons aan de plicht om ons voor de vrede in te 
zetten en is een teken van hoop. Het is in betrekkelijk korte tijd uitgegroeid tot een zee van licht.  
Miljoenen mensen komen er mee in aanraking en ook scouts uit heel de wereld geven het licht door 
aan elkaar en zo vormen zij samen een keten van licht en vriendschap. 
Zover als nu bekend is gaan de scouts van St.-Tarcisius uit Urmond op zaterdag 17 december naar de 
plaats Merode in Duitsland om het licht daar op te halen. Op zondagmorgen 18 december komen ze 
in alle vroegte te voet aan bij de kapel Maria in de Nood. Daarna gaat het licht naar de kerken in 
Urmond en Berg a.d. Maas. Door andere personen wordt het licht naar de kerk van Nieuwdorp en 
naar de kerk van Oud-Stein gebracht.  

WIJ FELICITEREN  
de vormelingen die het H. Vormsel ontvangen op maandag 12 december door vicaris 
Goulmy in de O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp 

Yindey Frijters 

Darryl Gelissen 

Dani Hensgens 

Xavian Lardinois 

Noah Maas 

Nuri  Pantus 

Kyon Ritzen 

Thomas Arts 

Timon  Beckers 

Gwen Danklof 

Jaimy Erdkamp 
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6 januari 2023 
 

Driekoningen 

 

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 en               
Riet Julicher, techniek: Rinus Moerkens. 

Wij wensen u en uw familie een  
Zalig Kerstfeest en een  

Gelukkig en   

Voorspoedig 2023 

Te doen in Stein:  
 

Kerstconcert Steinder Mannenkoor: 
Maandag 12 december van  
19.00 tot 22.00 uur in Brasserie Merode Stein 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
 is het parochiekantoor,  

De Halstraat 36,  
open tijdens de openingsuren. 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

  


