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ADVENT, OP WEG GAAN NAAR KERSTMIS
Het is een goede traditie om je voor te bereiden op grote gebeurtenissen in het
leven. Bij tal van hoogtepunten in het leven, past een goede voorbereiding. Voor
veel mensen is Kerstmis een van de hoogtepunten van het jaar. Ook in kerkelijk
opzicht wordt aan de viering van het Kerstfeest, - de geboorte van Jezus -, alle
aandacht besteed. De voorbereidingstijd op het Kerstfeest noemen we de Advent. Het woord betekent “Komst.” Met de komst van Jezus komt het licht in
onze soms donkere wereld. Daarom ontsteken we iedere week een kaars meer aan op
de groene adventskrans om duidelijk te maken, dat het licht van Jezus steeds dichterbij
komt om de duisternis onder de mensen te verdrijven. Jesaja is een van de profeten, die
in de Advent vaker aan het woord komt. Hij leeft in de tijd van de Babylonische Ballingschap. Het Joodse volk is weggevoerd naar Babylon om als dwangarbeiders te werken aan de sleuven en kanalen voor de bevloeiingswerken van Babylon. Het is zwaar
werk en het gevoel begint de overhand te krijgen dat Jahwe God hen heeft verlaten.
Ook al beseffen ze, dat het hun eigen schuld is dat ze zo op de proef worden gesteld, ze
dreigen de moed te verliezen en hun vertrouwen op God. Hun bestaan was donker, uitzichtloos. Dan is het de profeet Jesaja, die hen wil bemoedigen. Hij doet dat met beelden die een
heerlijke toekomst, een helder perspectief aankondigen. Hij spreekt over het omsmeden van zwaarden tot ploegijzers; over de wolf en het lam die samenhuizen. Een ideale, licht brengende, toekomst.
Aan het begin van Jezus’ komst is het Johannes de Doper, die de mensen in zijn tijd bemoedigt;
mensen, die te lijden hebben van onderdrukking en geweld. Mensen die hun bestaan donker ervaren.
Johannes biedt perspectief: Hij spreekt dan over doven, die zullen horen en blinden, die zullen zien.
Over onderdrukten, die in vrijheid zullen gaan. Die toekomst breekt aan wanneer Jezus geboren
wordt. Met Kerstmis vieren we de komst van de Verlosser, die in Zijn leven waarmaakt, wat de profeet Jesaja en Johannes de Doper aankondigen. Gods Zoon wordt mens onder de mensen. Alle reden
om dit feest met dankbaarheid te vieren, omdat God ons niet in de steek laat. Hij ziet naar ons, - zijn
mensen -, om en schenkt ons zijn Zoon: Jezus, Emmanuel, God-met-ons
Goede advent en zalig Kerstmis toegewenst.
HEILIGE MISSEN RONDOM KERSTMIS IN STEIN
Dinsdag 24 december
17.00 uur H. Martinuskerk Oud-Stein Peuterviering
18.00 uur H. Martinuskerk Oud-Stein Gezinsmis
19.30 uur O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp Nachtmis
21.00 uur H. Martinuskerk Oud-Stein Nachtmis
Woensdag 25 december
09.30 uur Kapel van het Bitter Lijden Stein
11.00 uur H. Martinuskerk Oud-Stein (m.m.v. Société Fanfare de Stein)
Donderdag 26 december
10.00 uur Kapel van het Bitter Lijden Stein
11.00 uur O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nieuwdorp
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MISINTENTIES

MISINTENTIES
ZONDAG 8 DECEMBER

ZATERDAG 30 NOVEMBER H. Andreas

2de zondag van de Advent / Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjaak Janssen.

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
1ste Jrd. Mevr.Salden-Bovens;
Jrd. Tjeu Claessens;
Jrd. Sjef Lemmens en overleden familie.

11.00 uur: H. Martinuskerk - Caeciliakoor
Jrd. Nelia Muris-Martens en t.v. Sjeng Muris;
Jrd. Willem Janssen (st); Jrd. Andrees, Hay,
Hubert en Sjeng Vogelers (st); Jrd. Jan Driessen
en dochter Brigitte en overige familieleden.

ZONDAG 1 DECEMBER

1ste zondag van de Advent /
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Huub Janssen.

MAANDAG 9 DECEMBER

11.00 uur: H. Martinuskerk H. Vormsel
m.m.v. Kinderkoor
1e Jrd. Martien van de Wiel en tevens voor Mia
van de Wiel-Leendert; Martinus Hermanus
Wouters en Margaretha Wouters (st); Overleden
fam. Smackers-Horsels (st); Lei Driessen vw
verjaardag (Valderstraat); Annie JanssenSavelkoul; Tina Salden-Stevens en Harie Salden
en zonen en nichtje Hetty; John Jetten.

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor de minder bedeelden in onze parochie.
WOENSDAG 11 DECEMBER

19.00 uur: H. Martinuskerk
Voor het welzijn van de parochie.
ZATERDAG 14 DECEMBER

H. Johannes van het Kruis
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Jan Salden en Sophia Muris en overleden
kinderen en partners; Jrd. Mia en Sjeng BerixKöhlen en dochter Tilleke en zoon Paul.

MAANDAG 2 DECEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor alle vrijwilligers van onze parochie.
WOENSDAG 4 DECEMBER

19.00 uur: H. Martinuskerk
Overleden familieleden familie Dirkx;
Fons Frederix en ouders Huntjens-Pepels en
ouders Snellings-Curvers.

ZONDAG 15 DECEMBER
3de zondag van de Advent
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Levenden en overleden familie Hanraets-Jacobs.

ZATERDAG 7 DECEMBER H. Ambrosius

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Beatrix van Mulken-Janssen en Wim van
Mulken vanwege verjaardag;
Tjeu Hamers vanwege verjaardag;
Mien en Chris Bröls; Willem en John Jetten.

Kapel van het Bitter Lijden15.00 uur - 15.45 uur: Biechtgelegenheid.
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gerrit Roelofs; Corrie Thewissen-Janssen.
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MISINTENTIES
WOENSDAG 25 DECEMBER
1ste Kerstdag
09.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Bertha Meuleberg-Meijers.

MAANDAG 16 DECEMBER

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Welzijn van de parochie.
WOENSDAG 18 DECEMBER

19.00 uur: H. Martinuskerk
Fons Fredrix en ouders Huntjens-Pepels en
ouders Snellings-Curvers.

11.00 uur: H. Martinuskerk - m.m.v.
Société Fanfare de Stein
Zwd. Leonie Pelzer-Wilders;
Jrd. Gerrit Smeets en Anna Smeets-Meijers;
Jrd. Broer en Lens Lamine,
Jrd. Tiny Op den Camp-Smeets en tevens overleden ouders op den Camp-Meijers;
Andrees, Hay, Hubert en Sjeng Vogelers (st);
Toos Beaujean-Geenen; Bertha Marchal-Op den
Camp en Paul Slangen; Thé Vaassen en overleden familie; Jan en Mia Daemen-Smeets, overleden ouders Daemen-Coumans en overleden
ouders Smeets-Ubachs; Felix Lenssen en tevens
Chrit Salden en overl. ouders; Frans Janissen.

ZATERDAG 21 DECEMBER

15.00 - 15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Biechtgelegenheid.
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
ZONDAG 22 DECEMBER

4de zondag van de Advent
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Ouders Berger-Roelofsen.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Mevr. Wenders-Schleijpen;
Annie Lemmens-Smets.

DONDERDAG 26 DECEMBER H. Stefanus
2de Kerstdag
10.00 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjaak Janssen.

DINSDAG 24 DECEMBER Kerstavond

17.00 uur H. Martinuskerk Peuterviering
18.00 uur: H. Martinuskerk - Gezinsmis
m.m.v. Kinderkoor
19.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Nachtmis m.m.v.Gemengd koor Nieuwdorp
Sjeng en Maria Salden-Custers en Klêus en
Greet Salden en overl. familieleden Salden;
Mathijs en Mia Notten-Fleischeuer;
Sjèngke Lamine.

11.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
ZATERDAG 28 DECEMBER
HH. Onnozele Kinderen
19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk Gemengd koor Nieuwdorp
Jrd. Mia Heynen-Lamine en Pie Heynen en
zoontje Harrie;
Jrd. Finy Franssen-Hamers en Jeanny FranssenLoeten.

21.00 uur: H. Martinuskerk - Nachtmis
m.m.v. Caeciliakoor
Jrd. ouders Gubbels-Pinxt; Frans Ostendorf;
Chrit Cleuskens en overleden familieleden;
Mia Helwig en tevens dochter Chantal;
Jan Vrijman en familie;
Angelica en Alfredo Martinez, fam. BischoffHeer, Eduard en Roger, alle overl. familie en
schoonfamilies, alle overl. vrienden en bekenden, alle levende familie, vrienden en bekenden;
Frans Feron, ouders Feron-Janssen en ouders
Smeets-van Kan en Henssen-Vraets.

ZONDAG 29 DECEMBER
H. Familie Jezus, Maria en Jozef
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Jaardienst Agnes Tholen.
11.00 uur: H. Martinuskerk
1e Jrd. Lies Claassen-Janssen en Mart Claassen;
Jrd. Charles Munz, echtgenote Albertine en
dochter Monica (st); Jrd. Piet Visschers.
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MISINTENTIES

MAANDAG 30 DECEMBER

MAANDAG 6 JANUARI Drie Koningen

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor het welzijn van de parochie.

09.00 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Voor roepingen tot het godgewijde leven.

WOENSDAG 1 JANUARI Nieuwjaarsdag
H. Maria, Moeder van God
09.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Levenden en overl. familie Claessens-Stroom.
09.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Met aansluitend Nieuwjaarsreceptie.

WOENSDAG 8 JANUARI

ZATERDAG 4 JANUARI

ZONDAG 12 JANUARI

19.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Anna Smeets-Dassen en Door Smeets en
overleden familieleden.
ZATERDAG 11 JANUARI

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

Kapel van het Bitter Lijden
15.00 uur - 15.45 uur: Biechtgelegenheid.

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Ouders Zeelen-Tholen.
11.00 uur: H. Martinuskerk
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha
Wouters (st);
Sjeng Claassen en Truus Wouters (st).

19.15 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk
Gerrit Roelofs.
ZONDAG 5 JANUARI H. Pater Karel Houben
08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden
Sjeng Meuleberg.

Aansluitend aan de H.Mis van 09.30 uur in
de O.L.V. Hulp der Christenenkerk is er
een Nieuwjaarsreceptie

11.00 uur: H. Martinuskerk
Jrd. Leo Smackers; Jrd. Christiaan Smackers en
Maria Horsels (st); Jrd. Mathieu Smeets en
Margaretha Smeets-Smeets en overleden familie
(st); Martinus Hermanus Wouters vanwege verjaardag en Margaretha Wouters;
Cor Janssen; John Jetten.
IN MEMORIAM

Vanwege de kerstvakantie is het
parochiekantoor gesloten vanaf
23 december tot en met 2 januari 2020

We gedenken onze dierbare overledene:

LEONIE PELZER-WILDERS, 72 jaar, weduwe van Alphons Pelzer, Meijgatenstraat
Moge zij ruste in Gods vrede, Amen.

Wij feliciteren onze dopeling en haar ouders:
GINA Brorens, dochter van Said Brorens en Tiffany van Wissem
Opdat ze mag leven als een gelukkige christen
NIEUW CLUSTERBESTUUR GEZAMENLIJKE PAROCHIES STEIN INGAANDE 1 JANUARI 2020

Geachte parochiaan
In het kerkblad van november jl. is een korte uitleg gegeven wat er staat te gebeuren in de toekomst
met betrekking tot de kerken en parochiegemeenschappen. Recentelijk hebben de informatiebijeenkomsten plaatsgevonden in de kerk van Nieuwdorp, de kerk van Berg ad Maas en de kerk van Stein.
Tijdens deze bijeenkomsten is vermeld dat de huidige kerkbesturen van de afzonderlijke parochies
per 1 januari 2020 worden opgeheven en 1 nieuw clusterbestuur wordt benoemd voor de gezamenlijke parochies van Stein. De samenstelling van het clusterbestuur bestaat uit pastoor Schwillens en
6 leden. Er is in deze sprake van een gelijkwaardige verdeling. De leden zijn Pierre Claessens en
Henk van Mulken van de parochie Nieuwdorp, Carin Hollanders en Piet van Mölken van de parochie Stein, Ursula Cuijpers-Heijen en Eric Scheijen van Berg aan de Maas/Urmond.
Ook Hary Stijnen van de parochie Kerensheide maakt nog onderdeel uit van het clusterbestuur totdat
een definitief besluit is genomen met betrekking tot de toekomst van deze parochiekerk.
Om de zelfstandigheid van de afzonderlijke parochies te waarborgen zullen voor de parochianen
geen veranderingen plaatsvinden. De parochies blijven zelfstandig en behouden elk een parochieteam.
Het Kerbestuur
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KERNWOORDEN BIJ DE ADVENT EN KERSTVERSIERING IN DE ST. MARTINUSKERK,
OUD-STEIN.
1e week: GOD WIJST DE WEG. De profeet Jesaja ziet het duidelijk voor zich: Het is een prachtwe-

reld die God voor ogen heeft. Een hemels Jeruzalem dat straalt vanop de berg. Alle volken, iedereen, - ook wij – zijn op weg naar die prachtwereld. God wijst onszelf de weg. Hij zal ons aanmoedigen de zwaarden om te smeden tot ploegijzers; de speren tot sikkels. We zullen elkaar niet meer bestrijden, maar handelen naar Gods bedoelingen. Kom mee, ga mee op weg. God wijst ons die weg.
2e week: KEER JE OM. De profeet Jesaja reikt ons dat ideaalbeeld aan voor onze samenleving: Als
we de weg van God willen gaan, dan zal het een vredige samenleving worden. Dan huist de wolf bij
het lam, dan ligt de panter naast het geitje, dan grazen kalf en leeuwenjong tezamen en kan een kleuter voor hen zorgen. Om te bouwen aan die ideale samenleving roept Johannes de Doper op tot ommekeer. Een oproep om de weg van het kwaad en het eigen belang te verlaten en oog te hebben voor
het werkelijk belangrijke in ons leven en in onze samenleving.
3e week: BETERE TIJDEN. De profeet Jesaja leeft in de tijd van de Joodse Ballingschap. Net zoals
nu in een vluchtelingenkamp lijkt de situatie uitzichtloos. Net zoals er nu mensen zijn, die tot over
de oren in de problemen zitten. Jesaja wil bemoedigen en ziet een betere toekomst. Hij ziet de woestijn en de steppe bloeien en vruchtbaar worden. Hij vraagt de moed niet op te geven en te blijven
zoeken naar die betere toekomst. Johannes de Doper, - zelf gevangen genomen-, hoort de berichten
over Jezus. Jezus gaat weldoende rond: doven horen en blinden zien. Voor Johannes wordt het duidelijk, dat het zijn taak was de betere tijden aan te kondigen. Betere tijden die met Jezus aanbreken.
4e week: REDDENDE ENGEL. De engel, - de bode van God -, komt het vreugdevolle nieuws brengen aan Maria, dat zij, - door de heilige Geest-, de moeder van de Verlosser zal worden. Joseph
overweegt van Maria te scheiden om haar niet in opspraak te brengen. Hij ontvangt van een engel in
een droom de opdracht Maria niet te verlaten. Hij neemt de taak op zich voor moeder en kind te zorgen. De engel vraagt hem het kind de naam Jezus te geven. Een naam met een bijzondere betekenis:
Jezus: God redt.
De profeet Jesaja reikt ons in zijn visioen een andere naam aan met dezelfde betekenis: Immanuël:
God-met-ons.
DE VOLGENDE KINDEREN ONTVANGEN HET HEILIG VORMSEL DOOR RECTOR
HENDRIKS OP 1 DECEMBER IN DE ST. MARTINUSKERK TE OUD-STEIN:
Sven Claessens
Claire Habets
Maddy Kostjens
Tessa Snijckers
Isa Conjour
River Habets
Audrey Laven
Isa Timmermans
Milan Dackus
Kyra Henssen
Sienna op den Camp
Anouk Timmers
Demy Driessen
Noa Henssen
Imke Roberts
Sander van Mulken
Lucas Eussen
Kevin Janssen
Sam Schutte
Sharaya Vroemen
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HET VREDESLICHT 2019

Dit jaar zijn leden van scouting Stein als vervolg op de gezamenlijke activiteit van vorig jaar
wederom van plan het Vredeslicht op zaterdag 21 december in Merode Duitsland op te halen
en naar Stein te brengen. Ook dit jaar wordt het licht in Bethlehem door een kind ontstoken en
door scouts over de hele wereld verdeeld. Zoals bekend komt het licht per vliegtuig aan in
Wenen en wordt van daaruit verder verspreid, zo ook tot in Eupen. De scouts van Langerwehe halen
het licht daar op en brengen het te voet naar Merode Dld. Daarna begint het avontuurlijke terugreis
van de oudere scouts ’s nachts te voet van Merode Dld naar Stein. Op zondagmorgen 22 december
bieden zij het Vredeslicht aan in de kerk van Oud-Stein bij het begin van H. Mis van 11.00 uur. De
aparte Vredeskaars wordt aangestoken. Na de H. Mis kan iedereen zijn eigen meegebrachte kaars
of lantaarntje ontsteken aan het Vredeslicht. Van daaruit gaat het Vredeslicht naar de andere kerken van het cluster (Nieuwdorp, Urmond en Berg aan de Maas) en naar de Kapel Maria in de Nood.
Alle inwoners kunnen diezelfde zondagmorgen, op Kerstavond en tijdens de Kerstdagen het
licht via eigen lantaarntjes meenemen naar huis. Deze activiteit van scouting en de gezamenlijke
kerkbesturen is uiteraard alleen mogelijk vanwege de eventueel toegekende subsidie.
SINTERKLAAS: FEEST VAN VERRASSEN EN SCHENKEN
Uit een vroegere godsdienstles over het Sinterklaasfeest in de hoogste klas van de toen nog ’lagere
school’, herinner ik me de uitspraak van een van de kinderen: ‘Wij doen het niet met Sinterklaas.
Wij doen het met Kerstmis.’ De jongen gaf aan dat bij hem thuis het hele vieren van het Sinterklaasfeest verschoven werd naar Kerstmis. De discussie daarover barstte meteen los. Sommige
kinderen vonden het niet leuk, omdat voor hen de sfeer van Kerstmis heel anders was dan de sfeer
van surprises en gedichten, die zo duidelijk bij Sinterklaas hoort. En geschenken horen nu eenmaal
uitdrukkelijk bij Sinterklaas zoals de vele verhalen over hem duidelijk maken. Sint Nicolaas leefde in de vierde
eeuw. Hij was afkomstig uit Klein Azië, langs de zuidkust van het huidige Turkije. Hij werd bisschop van Myra. Zijn faam als weldoener ging rond en werd ons overgeleverd in vele legenden en verhalen. Twee van deze
verhalen laten ons iets meer begrijpen van het Sinterklaasfeest: De herbergier: Een verhaal uit Frankrijk vertelt
ons dat er drie kinderen tijdens hun spel verdwaald waren en bij een herberg terecht kwamen. De herbergier
had wrede plannen. Hij vermoordde de kinderen en borg het vlees op in een ton met pekel. Sint Nicolaas bezocht diezelfde herberg en droomde ’s nachts van de misdaad, die de herbergier begaan had. Sint Nicolaas
roept de herbergier ter verantwoording. Hij bidt tot God en de kinderen worden tot leven gewekt. Sint Nicolaas
geeft ze terug aan hun ouders. Vandaar dat Sinterklaas een bijzondere kindervriend is. De goudstukken: Een
arme man had drie dochters. Het gebruik was dat de vader bij het huwelijk van zijn dochters een bruidsschat
meegaf aan de bruidegom. Zonder die bruidsschat kon er geen sprake zijn van een huwelijk en waren de dochters veroordeeld tot een kommervol leven en wellicht tot slavernij. Sint Nicolaas raakte op de hoogte van de
situatie in het gezin en wierp drie zakjes met goudstukken door het venster. De toekomst van de meisjes was
zo veilig gesteld. Het gebeuren verklaart wellicht waarom er gouden chocolademunten rond Sinterklaas verkocht worden en waarom er royaal gestrooid wordt en de schoentjes gevuld voor de gelovige kinderen.
Veel gezelligheid en hartelijkheid hoort bij Sinterklaas. Van harte toegewenst !
J.P. Janssen, pr.ass.

BUURTCENTRUM NIEUWDORP
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Vanwege de kerstvakantie is het
parochiekantoor gesloten van
23 december tot en met
2 januari 2020
D-E PUNTEN sparen voor de voedselbank!
De punten kunnen t/m 23 december ingeleverd
worden in de brievenbus op: Heisteeg 66,
Nieuwdorp; De Halstraat 36, Oud-Stein;
Eburonenstraat 14, Kerensheide.
Zie voor meer info vorig Kerkblad.
KERKBLAD STEIN: Dankuwel als u al een bedrag heeft overgemaakt en een herinnering voor
als u nog geen bijdrage heeft gegeven voor het
maken en bezorgen van het Kerkblad Stein.
EENZAAMHEID. Iedereen voelt zich wel eens

eenzaam, vooral op zondag. Daarom willen we in
het kader van de diaconie van de kerk één keer in
de maand bijeenkomen en wel op de 1e zondag
van de maand van 14.00-16.00 uur in het
Buurtcentrum, Bergènkenstraat 1, Nieuwdorp.
Donderdag 5 december: Pakjesavond
Zondag 8 december: Nostalgische Kerstmarkt
Oud-Urmond: van 14.00-19.00 uur.
25 en 26 december: Kerstmis
Bezichtigen kerststallen in de kerken:
de openingstijden worden voor Kerstmis bekendgemaakt op de website: www.rkkerkenstein.nl.
Kapel Maria in de Nood:
De kerststal is doorlopend te bezichtigen.

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

Wij wensen iedereen een
Zalig Kerstfeest en een
Gelukkig en Voorspoedig
Nieuwjaar!

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

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

Uw advertentie hier?
Bel 046 - 433 1674
(tijdens kantooruren)
7

Raadhuisplein 32

Stein

Tel: (046) 435 27 18

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