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OVERWEGING VAN OUD OP NIEUW… 
 

De laatste dagen hebben we weer tal van jaaroverzichten 
kunnen horen en zien. De gebeurtenissen van het jaar 2022 
hebben we weer eens mogen bekijken. En ongetwijfeld wa-
ren er gebeurtenissen bij die ons getroffen hebben, gebeur-
tenissen op het wereldtoneel, maar ook gebeurtenissen die 
zich in onze privé omstandigheden hebben afgespeeld.   
 

We laten ze bijna allemaal nog eens de revue passeren in deze dagen rond de jaarwisseling.  
Alle gebeurtenissen van de laatste dagen hebben ook Maria niet onberoerd gelaten.  
De geboorte van haar Zoon, en alles wat zich daaromheen afspeelde:   
De tocht naar Bethlehem om zich te gaan melden op bevel van keizer Augustus;   
Het zoeken naar een plek omdat er voor hen geen plaats was in de herberg;   
de geboorte; de engelen en de verhalen van de herders. We lezen in het evangelie dat  
Maria al die gebeurtenissen en woorden bewaarde in haar hart en ze bij zichzelf overwoog. 
Wat mogen we verstaan onder dat begrip ‘overwegen’?   
Het gaat er dan om de juiste betekenis van de gebeurtenissen te kunnen overzien.  
Men overweegt zolang men de samenhang nog niet kan bevatten.  
Voor Maria zijn het een aantal dingen, die zij heeft meegemaakt: 
De boodschap van de Engel;     
de ontmoeting met Elisabeth;  
de omstandigheden bij de geboorte van Jezus.  
Door dit alles in haar hart te bewaren en te overwegen heeft Maria een verband kunnen  
leggen en is ze tot de juiste betekenis ervan gekomen.  
Zo heeft ze de ware toedracht van Gods wil in haar eigen levensverhaal kunnen begrijpen.  
 

We komen zo ook tot een evenwichtige kijk op Maria. 
Er is een periode geweest, dat Maria beschouwd en vereerd werd als een godin.  
Haar verering ging zelfs zover, dat zij goddelijke gaven leek te hebben, die boven het geloof 
uitstegen. Alsof ze boven de werkelijkheid uitsteeg. Een latere periode wordt van haar een 
beeld geschetst dat zij steeds weer onzeker was, zoekend in geloof. 
De evangelist Lukas reikt ons een evenwichtiger beeld van Maria aan. 
 

Zij leeft in geloof, maar als een verstandige vrouw overweegt zij de gebeurtenissen in haar 
leven en komt ze tot een doorzicht in het geloof. Haar verstand staat haar geloof niet in de 
weg. Haar verstand helpt haar een lijn te zien die God in gedachten heeft met datgene wat in 
haar leven gebeurt.   
Stilstaand bij deze jaarwisseling, terugkijkend naar wat voorbij ging en vooruit kijken naar 
wat we te verwachten hebben, kunnen ook wij ons leven beschouwen als een geschenk uit 
Gods hand.                                                                                      >>> Vervolg op pagina 3                                                                                                      
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ZATERDAG 7 JANUARI 

15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid. 
 

Geen H. Mis in de  O.L.V. Hulp der  
Christenenkerk Nieuwdorp 
 

ZONDAG 8 JANUARI 

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

09.30 uur: O.L.V. Hulp der Christenenkerk 
met aansluitend nieuwjaarsreceptie 
Jrd. Finy Franssen-Hamers. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  GEEN H. MIS  
 

MAANDAG 9 JANUARI 

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

WOENSDAG 11 JANUARI  

18.30 uur: H. Martinuskerk 

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

ZATERDAG 14 JANUARI 

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

- Gemengd koor Nieuwdorp 
1ste Jrd. Tjeu Thewissen en Jrd. Corry  
Thewissen-Janssen;  
Jrd. Mia Heijnen-Lamine en Pie Heijnen en 
zoontje Harrie. 
 

ZONDAG 15 JANUARI 

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

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Harrie Caanen en Lien Caanen-de Veer; 
Jrd. Liza Wolffs-Janssen en t.v. Sef Wolffs; 
Jrd. Cor Janssen; Jrd. Leo Smackers; 
Jrd. Mathieu Smeets en t.v. Margaretha Smeets-
Smeets en overleden familieleden; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters; 
Sjaak Pepels vanwege zijn verjaardag. 

MAANDAG 16 JANUARI 

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

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 18 JANUARI 

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

ZATERDAG 21 JANUARI 

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

Felix Lenssen en Chrit Salden en overleden 
ouders. 
 

ZONDAG 22 JANUARI  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 
Sjaak Janssen. 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
1e Jrd. Wiel Ramaekers; 
Jrd. ouders Frans en Mia Leenaerts-Bours; 
Jrd. Lies Smeets-Houben. 
 

MAANDAG 23 JANUARI  

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

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 25 JANUARI 

18.30 uur: H. Martinuskerk 

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
19.00 uur: H. Mis 
Voor vrede in de wereld. 
 

ZATERDAG 28 JANUARI 

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

- Gemengd koor Nieuwdorp  
Jrd. ouders Martens, Tru Martens-Driessen 
en Mia Driessen en overleden familie; 
Ouders Hendriks-Moonen. 
 

ZONDAG 29 JANUARI 

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

MISINTENTIES MISINTENTIES 
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ZONDAG 29 JANUARI  Blasiuszegen 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Jrd. Mathieu Stelten en Trina Stelten-
Coumans en zoon Frank; 
Jrd. Margriet Janssen-Meyers en overleden 
ouders Fredrix-Goossens;  
Johan Packbier; 
Sjeng Claassen en Truus Wouters. 

MAANDAG 30 JANUARI 

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

Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
09.00 uur: H. Mis 
 

WOENSDAG 1 FEBRUARI  

18.30 uur: H. Martinuskerk 
Uitstelling van het Allerheiligste met rozenkrans  
19.00 uur: H. Mis 
Roos Dirkx-Demers en de zieken in de  
familie. 
 

ZATERDAG 4 FEBRUARI  
15.00-15.45 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

Biechtgelegenheid 

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

Blasiuszegen  
Jrd. Floor en Truus Dalemans-Claessen en  
overleden familie. 

MISINTENTIES MISINTENTIES 

VREDESTICHTERS 
 

Laat ons o Heer,  
naar ware vrede zoeken 

die brengen op de pleinen  
en in hoeken zoals het Kind  

omwonden in de doeken 
als echte Vredevorst naar de aarde kwam. 

 

Laat ons o Heer, toch naar Uw vrede streven 
die vrede voelbaar, tastbaar in ons leven 

en ons met Uw ware vrede omgeven 
zoals U o Heer, ons dat heeft voorgedaan. 

 

Laat ons licht zijn in de donkere nachten 
voor hen die zo naar echte vrede smachten 
hun pijn en moeite met Uw hulp verzachten 

laat ons vredestichters en lichtdragers zijn. 
 

Bron: kerstkaart parochiecluster Stein 

ZONDAG 5 FEBRUARI  

08.30 uur: Kapel van het Bitter Lijden 

José Claessens-Stroom. 
 

11.00 uur: H. Martinuskerk  
Carnavalsmis 
Jrd. Mien van Mulken; 
Martinus Hermanus Wouters en Margaretha 
Wouters. 

>>>>  Vervolg van pagina 1             OVERWEGING VAN OUD OP NIEUW… 
 

Ook in het afgelopen jaar hebben wij weer geschiedenis geschreven in onze band met God.  
Een geschiedenis van aanvaarding of afwijzing, van herbeginnen of bij de pakken neerzitten, 
een geschiedenis van verbondenheid met Hem.  
 

Misschien hebben we Hem niet altijd zo herkend in ons leven, terwijl Hij toch met ons mee 
gaat ook nu weer op onze levensweg. Misschien kan onze overweging van het afgelopen 
jaar ons tot dankbare mensen maken. Dankbaar tegenover God om alles wat er gebeurd is.  
 

Die dankbaarheid komt nooit te laat. Sterker nog. Die dankbaarheid opent voor ons de toe-
komst dat God ons nooit in de steek laat. Dat mogen we ook voor het komende jaar ver-
wachten.                                         

   Een zalig, en een gezegend jaar toegewenst.     
J.P. Janssen, pr. ass.  
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IN MEMORIAM  We gedenken onze dierbare overledenen: 
 

Piet Dorssers, 81 jaar, echtgenoot van Irene Dorssers-Cornelissen, Stein  
 

Moge hij rusten in Gods vrede. Amen. 

 

Wij feliciteren onze dopelingen en hun ouders: 
 
 

Amaia, dochter van Tiffany Katers en Youri van Oppen 

Matthy, zoon van Michelle Vleeshouwers en Mark Rademacher 
 

Opdat ze mogen leven als gelukkige christenen 

DAG VAN HET JODENDOM: ‘STERKE VROUWEN’ 
 

Op 17 januari is de Dag van het Jodendom in de Rooms-katholieke kerk van 
Nederland. Het thema is dit jaar: ‘Sterke vrouwen’. Dit is afgeleid van de tekst 
uit Bijbelboek Spreuken (31,10-31): ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ 
In het jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op de avond van de sab-
bat. In katholieke kringen wordt de tekst vaak geciteerd bij jubilea of tijdens de uitvaart van een 
overleden vrouw.   Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen: als 
raadgever, probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder van 
bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities gaat dit 
jaar de Dag van het Jodendom. Ter herkenning en inspiratie voor vrouwen (en mannen!) van nu.  
Meer over het thema ‘Sterke Vrouwen’ is te lezen op    www.dagvanhetjodendom.nl 

Bron: Persbericht Bisdom Roermond 

GEBEDSDIENST IN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID 

Ieder jaar wordt in januari een Bidweek gehouden voor de Eenheid van de  
Christenen. 
Ieder jaar worden de teksten voor deze diensten gemaakt door christenen van over 
de hele  wereld. Dit jaar werd dat gedaan door christenen van verschillende christe-
lijke kerken uit de staat Minnesota uit de USA.  
Vóór de covid pandemie was het in onze samenwerkende parochies gebruikelijk dat we in die week 
een gebedsdienst hielden, samen met de Protestantse Gemeente. Bij toerbeurt was dat in een van de 
katholieke kerken van ons parochiecluster en de protestantse kerk in Urmond. Die draad pakken we 
in 2023 weer op. 
Op maandag 16 januari 2023  komen we om 19.00 uur samen in de dagkapel van de kerk van  
Nieuwdorp om met elkaar te bidden voor de eenheid. Hiervoor hebben we ook de christenen van de 
Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal uitgenodigd samen met hun dominee ds. Jolien Leeffers. 
U bent van harte welkom in deze gebedsdienst. Na afloop is er ook de mogelijkheid elkaar te ont-
moeten bij een kop koffie of thee. Zowel gebed als ontmoeting is nodig om de onderlinge verschil-
len te overbruggen en de eenheid te bewerken.                                                   J.P. Janssen, pr.ass.                                                                                                                             

‘23 

 Hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage voor het Kerkblad jaar 2022.  

Het bedrag is totaal  € 3.140,10. Nogmaals dank. 

  

 Hierbij bedanken wij alle vrijwilligers   

voor hun inzet in het afgelopen jaar 2022.  

Voor iedereen een Gelukkig en Voorspoedig 2023  
toegewenst! 



5 

 

BUSREIS MET ZANGKOOR ST. CAECILIA 

Wij, het gemengd Kerkelijk Zangkoor St Caecilia gaan op 15 april een leuk busreisje 
door Limburg maken waarna wij daarna naar Rolduc gaan voor een kopje koffie met 
vlaai en een geweldige rondleiding op Rolduc. Heeft u interesse en wilt u ook Rolduc 
eens bezichtigen dan is dit een mooie gelegenheid. 
Vertrek bij De Grous om 12.30 uur. De kosten zijn € 30,= p.p.  
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Mieke van der Blom, tel: 0651223924. 

Zangkoor St. Caecilia, M. van der Blom 

TELEVISIE MISSEN VOORTAAN VANUIT ROERMOND-OOST 
De televisie missen vanuit Limburg komen met ingang van dit jaar vanuit een nieuwe 
kerk: de H. Hartkerk in Roermond-Oost. Na Tegelen, Venray, Meerssen en  
Landgraaf werd het tijd om nu een keer naar Midden-Limburg te gaan.  
De eerste televisie-mis vanuit Roermond staat gepland voor februari.  
Pastoor Carlos Martinez neemt dan het stokje over van pastoor Harry Notermans uit 

Landgraaf-Waubach. De parochie in Roermond-Oost kenmerkt zich door gezinsvieringen met een 
eigen muzikale invulling. 
Het hele jaar door is er elke zondag om 10.00 uur op NPO2 een eucharistieviering te zien vanuit een 
van de Nederlandse bisdommen. Voorafgaand aan de mis wordt het programma ‘Geloofsgesprek’ 
uitgezonden. Leo Fijen praat dan met iemand uit het betreffende bisdom over zijn of haar geloof.  

Bron: Persbericht Bisdom Roermond 

SPECIALE DAGEN IN FEBRUARI… 
 

Aan het begin van de maand februari staan twee kerkelijke feestdagen op de kalender 
die verband houden met elkaar. Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, gedenken 
we dat Jezus, als eerstgeborene werd opgedragen aan God in de tempel in Jeruzalem. 
In de Joodse traditie werd het kind als het ware ‘vrij gekocht’. 
Uit dankbaarheid werd dan een offer gebracht. Door de rijke mensen werd een schaap geofferd, voor 
de arme was een koppel tortels of jonge duiven voldoende. Daarnaast was het nodig voor de moeder 
van de boreling om een zuiveringsoffer te brengen. In de katholieke traditie wordt het feest vooraf-
gegaan door een zegening van kaarsen en een processie met deze gezegende kaarsen. Deze processie 
staat als symbool voor de opgang van Maria en Joseph met hun eerstgeborene, – Jezus – , naar de 
Tempel van God. In de tempel ontmoeten zij de grijsaard Simeon, die een profetie uitspreekt over 
het Kind en over Maria, de moeder van het kind.  
 

Die profetie vinden we terug in het Lukas - evangelie en die tekst klinkt die dag ook in de H. Mis. 
De gewijde kaarsen worden gebruikt op 3 februari, de feestdag van de Heilige Blasius. Deze heilige 
wordt aangeroepen als beschermheilige tegen keelziekten en ander kwaad. De priester zegent dege-
nen, die de Blasiuszegen willen ontvangen door de gekruiste kaarsen rond de hals van degene, die 
gezegend wil worden te houden en de tekst klinkt: ‘Moge op voorspraak van de Heilige Blasius, God 
U behoeden voor keelziekten en alle ander kwaad. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heili-
ge Geest.’ De heilige Blasius dankt zijn taak als beschermheilige aan de overlevering, die vertelt dat 
hij door in te grijpen een kind heeft gered van de verstikkingsdood. Het kind had zich verslikt in een 
visgraat en door het verwijderen van deze visgraat door Blasius werd het leven van het kind gered.  
 

Op zondag 29 januari wordt in de St. Martinuskerk Stein en op zaterdag 5 februari in de O.L.V. Hulp 
der Christenenkerk Nieuwdorp, na de H. Mis, de Blasiuszegen gegeven. 

.                                                                                  J.P. Janssen, pr.ass.   
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OVER ONZE HEILIGEN  (36)  SINT ANTONIUS, ABT     17 januari 
Links en rechts van het altaar, op de voorste pilaren in de kerk van Oud–Stein, staan 
de beelden van twee ‘pestheiligen’. De heilige Rochus en de Heilige Antonius, abt.   
Beelden van heiligen, die werden aangeroepen om te beschermen tegen besmettelij-
ke ziekten, zowel onder de mensen als onder het vee.  
De heilige Rochus beschreven we al eerder in deze reeks. De aandacht gaat nu uit 
naar Sint Antonius, abt.  
De wieg van de heilige stond in Egypte waar hij in 251 geboren werd. Zijn ouders 
waren niet onbemiddeld, maar stierven toen Antonius net 20 geworden was. De hele 
erfenis, alle bezittingen, gaf hij weg aan de armen en trok zich terug in de woestijn 
om er te leven als kluizenaar.  
Zijn voorbeeld vond navolging en in de loop der jaren kwamen er verschillende christenen bij hem 
wonen en zo ontstonden de eerste kloostergemeenschappen in de Egyptische woestijn. Je mag daar-
om zeggen dat Antonius de vader is van het kloosterleven.  
 

Naast het lezen uit de Bijbel bediende Antonius zich ook van het “Boek van de natuur “om God te 
leren kennen. Geen papieren boek, maar stilstaan bij datgene wat er in de natuur, in de 
schepping, allemaal te vinden en te ontdekken is. Daarin werd voor Antonius de hand van 
God duidelijk in heel de schepping.  Hij zei daarover: ‘Mijn boek is de hele natuur, en ik kan 
dat boek lezen wanneer ik wil.’ 
 

Op hoge leeftijd, 105 jaar, overleed Antonius. Hij had tevoren bepaald op een geheime plek begraven 
te willen worden om te voorkomen dat men naar zijn graf zou komen om hem te vereren.  
Die verering  is er toch gekomen, getuige het beeld in de Sint Martinuskerk van Oud–Stein. Als be-
schermheilige tegen besmettelijke ziekten onder mensen en dieren werd en wordt hij aangeroepen.  
Hij wordt vaak afgebeeld met een staf en een varken. Deze staf heeft de vorm van de letter Tau (T.) 
en deze letter werd het symbool van de Antonieten orde. Deze orde nam de zorg op zich voor de zie-
ken, in het bijzonder voor de zieken die aan een besmettelijke ziekte leden: melaatsheid en pest. De 
Antonieten mochten uit dankbaarheid voor de verpleging van de zieken hun varkens vrij rond laten 
lopen. Deze varkens werden op 17 januari  – de feestdag van Sint Antonius – geslacht en het vlees 
ervan werd verdeeld onder de armen. 
Sint Antonius abt is ook een inspiratiebron voor verschillende kunstenaars geworden zoals Jeroen 
Bosch en Salvador Dali. Zij maakten schilderijen van de bekoringen die Sint Antonius onderging in 
zijn tijd als kluizenaar. In de eenzaamheid van de woestijn moest hij vechten tegen alles wat zijn roe-
ping en zijn keuze voor een religieus leven onder druk zette. 
 

Dat Sint Antonius, abt een gerespecteerde en bekende heilige is, laat zich zien in de vele parochie-
kerken die aan hem toegewijd zijn. Net over de Limburgse grens in Noord Brabant draagt zelfs het 
dorp Sint Anthonis zijn naam.                                                                              J.P. Janssen, pr. ass.  

WILT U MEE OP BEDEVAART NAAR LOURDES GAAN? 

Samen met het Huis voor de Pelgrim kunnen we een bedevaart naar Lourdes maken 
van donderdag 21 september tot en met 26 september 2023. De mogelijkheid be-
staat 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 Pelgrim uit. Wanneer u be-
langstelling heeft om die brochure te ontvangen of wanneer u mee wil gaan op bede-
vaart, laat dat dan even weten aan past. Janssen, tel. 046-4331200. Misschien lijkt het 
nog wat vroeg, maar de tijd gaat snel, maar u kunt  nu wat langere tijd sparen voor zo‘n bedevaart. 

NIEUW 
 

We zoeken naarstig naar ‘het nieuwe’ 
Maar niets is zo nieuw 

als het licht van de nieuwe dag. 
Wie is jong, wie is oud   

Toon Hermans 

 

Geluk begint niet bij een relatie,  
een vakantie, een baan of geld 

Het begint bij je eigen gedachten  
en wat jij iedere dag tegen jezelf zegt. 

voorpositiviteit.nl 
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Te doen in Stein:  
 

7 januari: Galazitting prinsuitroeping  
C.V. Nieuwdorp bij Brasserie Merode 
 

8 januari: Nieuwjaarsreceptie parochiecluster 
Stein aansluitend aan de H. Mis van 
9.30 uur: kerk Nieuwdorp 
 

8 januari: Nieuwjaarsreceptie  
Gemeente Stein bij het Gemeentehuis 
 

8 januari: Steinse middig  
C.V. Nieuwdorp bij Rickys pub 
 

20 januari: Bokkeweekend  
V.V. De Steinder Bök bij MFC De Grous 
 

22 januari:  Bokkeweekend Jeugd middig  
V.V. De Steinder Bök bij  
MFC De Grous 
 
5 februari Carnavalsmis:  
St. Martinuskerk Stein 

 

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 
kerken in ons uitzendgebied (gemeente Stein - Sit-
tard/Geleen - Beek). 

Presentatie: Christianne Moerkens en               
Riet Julicher, techniek: Rinus Moerkens. 

2023 
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Raadhuisplein 32 
Stein 

Tel: (046) 435 27 18 

 

Uw advertentie hier? 
 

Bel 046 - 433 1674 
 

(tijdens kantooruren) 

  

 - maandag,  
  donderdag 
13.30-15.30 u. 
  
- woensdag 
10.00-12.00 u. 

- maandag,  
  donderdag 
13.30-15.30 u. 
  
- woensdag 
10.00-12.00 u. 


