
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

            Uitgelaten meiden  
      want ze zijn 
 

         Geslaagd! 
 

     (Zie blz. 5) 

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 9 
Nummer 24 

 
11 juni 2020 

Redactie: Donkstraat 9 
 

Tel.  077 - 3980281 
B.g.g. 077 - 3983812 
 

E-mail: 
dorpskrantmeterik@gmail.com 
 

Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 
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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

De terrassen zijn weer open en het weer slaat direct om,  
hadden we liever eerder gehad. 
 
In de eerste week van juni is er 19 mm. neerslag gemeten in 
Meterik. 

 

Schaapscheerderskou is de benaming voor een koele periode die met enige regelmaat optreedt in de 

maand juni. Dit kan met name voorkomen tussen 5 en 20 juni. In deze periode is het vaak bewolkt en 
relatief koud en kan er zelfs nog nachtvorst optreden. 
 
In de periode van 5 tot 20 juni komt vaak een dip in de temperatuur voor. Dat heet ook wel 
’schaapscheerderskou’. Vroeger was het voor schaapherders een uitgelezen moment om hun schapen te 
scheren. Door de kou en bewolking liepen de pas geschoren dieren dan niet het risico op verbranding. 
 
 

 Tot weeres met groeten van Jos 
 
 
 

 
 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

 
Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 

 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  

Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

 

 

Abonnement per 1 januari 2020 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtvorst
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 11 juni 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

Juni 

Wo 17: Informatieavond levensloopbestendige woningen 19:30 uur Bs Onder de Wieken 
Do 18: Dorpsraad aangepaste besloten vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Wo 24: Informatieavond levensloopbestendige woningen 19:30 uur Bs Onder de Wieken 
Za 27: JongNL Meterik oud papieractie 14:00 uur 
   

Juli 

Do 09: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 25: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

Augustus 

Ma 03: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 05: - Vrouwen samen sterk Fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud) 
  - Zanglust, opluisteren H. Mis Kevelaer (onder voorbehoud) 14:00 uur 
Ma 10: - KBO kienen 14:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Do 20: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 31: JongNL Meterik start groepsavonden 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoekt jou! 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leiding.  

 
Lijkt het jou leuk om voor kinderen wekelijks een leuke groepsavond te organiseren of om op een 

andere manier betrokken te zijn bij onze vereniging?  
Dan komen wij graag met jou in contact! 

 

Wat JongNL Meterik jou te bieden heeft: 

• Leuk team met gezellige leiding; 

• Activiteiten buiten de groepsavonden; 

• Persoonlijke ontwikkeling door deelname aan cursussen. 
 

Dit zoekt JongNL Meterik in jou: 

• Enthousiaste nieuwe leiding 

• Goed in omgang met kinderen 

• Weet van aanpakken 
 

Ben jij 16 jaar of ouder en benieuwd naar de mogelijkheden bij JongNL Meterik?  
Stuur dan een mail naar info@jnmeterik.nl. 

 
JongNL Meterik 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:info@jnmeterik.nl
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Hoi jongens en meisjes van groep 4, 

(schooljaar 2020-2021) 
 
Via het informatiesysteem van school hebben jullie onderstaande 
uitnodiging ontvangen! Graag ontvangen wij z.s.m. reactie, zodat wij 
verder kunnen met de voorbereiding.  

  
Heb jij zin om lekker sociaal, sportief en creatief bezig te zijn? 
Dan is JongNL Meterik echt iets voor jou! 
 
Na de grote vakantie start een nieuwe groep voor alle jongens en meiden van groep 4. Hopelijk mogen 
we jullie allemaal verwelkomen als onze nieuwe Jong Nederlandertjes. 
 
Verdere informatie betreffende welke avond, het tijdstip van de groepsavonden, wie jullie leiding wordt 
en de contributie volgt z.s.m.. 
 
Heb jij er net zo’n zin in als wij?? Geef je dan snel op via het onderstaande briefje. (liefst ook invullen 
als je zeker weet dat je er niet bij komt.) 
Inleveren kan t/m 10 juli via mail bij Chantal Nillesen (chantal_nillesen119@hotmail.com).  
 
Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Rick van Rengs.  
Mailadres: info@jnmeterik.nl.  
 
Wij hebben er zin in! 
 
Namens de commissie, 
Chantal Nillesen  

 

 

 

 
Coronaregels iets versoepelt 
 
 
 

Vrijwilligers bellen regelmatig met onze ouderen in Meterik om zo met ze in contact te blijven. Ze krijgen 
vaak de vraag wanneer het eetpunt of de open inloop in MFC weer wordt opgestart. De behoefte lijkt groot 
om elkaar weer te kunnen ontmoeten.  
 
Deze vragen en de versoepeling van de coronaregels hebben ons aangezet om na te gaan denken hoe 
we verder kunnen met deze activiteiten. We hebben hier nog wel enkele weken voor nodig om dit goed 
voor te bereiden. We willen geen onnodige risico’s lopen en de Meulenwiek wordt verbouwd, waar ook 
rekening mee gehouden moet worden.  
 
De versoepeling voor ouderen en andere kwetsbare groepen is nog maar minimaal. 
 
Daarom hebben we de komende weken in samenwerking met enkele verenigingen nog een paar 
verrassingen op ons programma staan. Op deze manier willen we laten weten, dat er nog steeds aan onze 
ouderen gedacht wordt.  
Tegelijkertijd hopen wij op niet al te lange termijn het eetpunt en/of de open inloop weer te kunnen 
opstarten, rekening houdend met de dan geldende maatregelen. 
 
Dus mensen, jullie horen weer van ons. 
 
De Dorpsverbinders 
Carli, Hennie en Ria 

mailto:info@jnmeterik.nl
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Geslaagden Dendroncollege 
 

Naam   Opleiding 

Imke Arts   ATHENEUM 
Thom Cuppen   ATHENEUM 
Teun Jenniskens  ATHENEUM 
Marjolein de Koning  ATHENEUM 
Jelle Spreeuwenberg  ATHENEUM 
 
Sem Alaerds   HAVO 
Bo Bosmans   HAVO 
Sandra Litjens   HAVO 
Niels Vissers   HAVO 
 
Kirsten van Asten  VMBO Theoretische Leerweg 
Fenne van den Beuken VMBO Theoretische Leerweg  
Jannes Craenmehr  VMBO Theoretische Leerweg 
Sanne Hesen   VMBO Theoretische Leerweg  
Femke Lijnders  VMBO Theoretische Leerweg 
Lars Litjens   VMBO Theoretische Leerweg 
Lars Litjens   VMBO Theoretische Leerweg 
Luc Martens   VMBO Theoretische Leerweg 
Teuntje van Rengs  VMBO Theoretische Leerweg  
Roos Schoeber  VMBO Theoretische Leerweg 
 

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg     

Daan Litjens   Afdeling: Bouwen, Wonen en Interieur 
José Arts   Afdeling: Zorg en Welzijn  
Lieke Deckers   Afdeling: Zorg en Welzijn 
Nikki Drabbels   Afdeling: Zorg en Welzijn 
     

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg  

Stef Vervuurt   Afdeling: Bouwen, Wonen, Interieur 
Tim Driessen   Afdeling: Produceren, Installeren, Energie 
 
 

Geslaagden Citaverde college 
 
Sanne Bergs   Kaderberoepsgerichte Leerweg Groen x 
Danique Houben  Gemengd/theoretische Leerweg 
 

 
 
 
 
 
Sanne Bergs 
 
 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts:  
Fenne van den Beuken, 
Teuntje van Rengs, José Arts, Sanne Hesen 
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♫♫ Lang zal ze laeve, l a n g  z a l  z e  l a e v e ..…♫♫. Zaoterdaag woor ôs Toos jeurig, en eure epp leep 
hielemôl vol mit felicitaties. Zeej hèt wir en neeje mijlpaal bereikt, ma dát is eur ni á te zi en zeej giët nag 
altiëd dwars door en stiense moor veur ôzze zaal, zeej kriegt ut er ma steeds drukker mej. Ni ni, ik goj heer 
natuurlik gen jaortalle neume, dát is ni netjes beej dames. Dát duj ik ni. Ma, ……. vroeger kôste beej dizze 
leeftiëd waal vaan Drees gaon trekke. Toos, nag vuul gelukkige jaore, same met ôw Theejke! 
 
Zaoterdaag woord dr wir hard gewerkt. De vloorverwerming woor de âfgeloepe waek gelâg, dus de vloor 
kôs waere gestort/âfgesmeerd. Dirk á de schup en Maurice á de kroewage; dn iëne nao de andere 
aanhanger woord binnen gebrâch. BOP de Bouwer Ton haj ôk zoëâs de andere ziene vreeje zaoterdaag 
opgeofferd en loog de ganse merge op de kneeje um de vloor á te smere. Heej streek en streek en streek 
de vloor zachjes glad: dikke zwiëtdruppels ván inspanning op zien snoet. “Euh Ton, wo hedde geej dát 
aanstrieke ván de vloor zò netjes gelierd?”. “Och” zaet heej ”eigelik hiél eenvoudig, ik bin begonne beej 
mien veurige woëning in de kelder, da kunde ow nag een foutje veroerlove. En daonoa hiël, hiël vuul 
oefene, ut is net zoëâs geej mit ow vrouw umgat, striële, striële en ma striële”. Dát zit dus waal good tusse 
eum en Carli.   
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Wát is momenteel the Talk of the Town? Half Miëterik 
haet ut dr ôver. Dát is ongetwiefeld  de ingemetselde 
roeje streep in ut veurmalige pinhukske.  
 
Op ongeveer iënemaeterfiëftig is di roeje stiën ovver de 
hiële briëdte dr i gemetseld door Wiel, Ruud en Dirk. En 
en lol dát die manne hebbe.  
 
Dr zien al minse gewès die zekers wiste dát dao de 
Kabroekse baek in 1993 en 1995 zò hoëg gestaon hèt. 
En andere oplossinge zien dr ôk al geopperd vanâf ut 
terras van Ger. Ma de manne gaeve eur geheim nog ni 
priës. Wellicht in ruil veur en pilske wille ze ow wal 
inlusse in eur geheim. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jos en ik ginge op ut daak ván ut alde pinhukske de raam ván de biljartzaal slope. Daat veel gelukkig 
nagal mej veur onervare bouwvakkers. Jos woor de stién á ut oëttande en iën veur iën ving ik ze op in dn 
emmer, loëpende bandwerk. Veur we ut wiste, loog ut koziën plat op ut daak. 
 
Ma de groëtste verassing haaj de bank veur ut letst bewaard: enne dikke brok beton ovver de hiële lengte 
ván de raam zoot in de spau verstopt: di kriege we dr ni oët zonder groëter lomper gereedschap, dát 
wuurd nag enne morge blutse. Weej vermoede daat dr vroeger en balkon onder de raam gezaete haet.  
 
Wellicht dát de Heemkunde door eur licht es ovver kán laote schiene….?     
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Dirk en Wiel en Ruud ginge wir verder á ut pinhukste 
metsele en á de rolloog baove op ut daak. 
 
Onderwiel zitte dr toch hiël wát urkes á dát pinhukske mit 
al die rare hukskes. Ma ut wuurd zoë wál strak âfgewerkt, 
en ut resultaat dát telt. 
 
“Wát doon we met ut aete want ôzze chefkok haet thoês 
verplichtinge beej de jeurige job?” Dao ware de manne 
snel ovver oët: en lekkere riëstaffel oët Câssele. Dus 
Chiel peek de wage en kwaom trug mit twintig kielle 
chinees. Heej haj al veur minder aantal minse besteld, ma 
tôch kreege weej ut ni op, hoeveul dr ôk gekeûkt woord á 
de taffel….        

 

 
 
 
 
 
 
En dán hebben weej Haj en Sef nag ni gehuurd. Die trekke de ganse 
daag mit elkaar op, zitte de hiële tiëd in of beej of op de biljartzaal. En op 
de neeje WC, die hebben ze prachtig betegeld.  
 
Thoës wurd de vrouw kwaod âs geej ni got zitte mit plasse. Ma âs geej 
now op de neeje WC got zitte, kump ut strölke ni miër netjes in de pispot. 
Ra ra, hoe kán dát?    
 
 



 

9 

En Wiel, is dr nog wát gebeurd de âfgeloëpe waek? Ut woord is wir á Wiel: 
 
”Waat hebbe weej deze waek gedoan.  
 
Moandaag iërs zondaag geviërd.  
 
Dinsdaag kwoam iërs di va Hertog Jan. Di kwoam kiëke hoe groët 
dun tap waas. Heej môs kiëke wat dur alemoal op en aan môs kome. 
Dinsdaag ôk alles kloar gezatte vur de opening vaan de zaal. Want ut 
trommelkorps woj wir beginne mit repetere. Soaves hajje weej oetleg 
vaan de neeje vloor die in ut café gediëlte kumt.  
 
Doonderdaag waas ut druk op dun bouw. Logtens 
Installatietechniek kwaom de vloorverwerming legge en Meterik 
Electro kwaom de stroöm aan legge. Waas allemoal een bitje passe 
en maete. En dán mot dur links en rêchs nag van alles gemâkt 
waere. 
 
Veul getjes motte bóre vur en dikke buus in de moör te kriëge.  

 
 
 
Vriedaags kwoame ze grej brenge vur de airco. Daat ware en paar 
doëze vaan hoonderdenzeuve kilo. Génne kattepis um die op ut 
daak te kriëge. Ma doa hajje ze gelukkig waal waat vur. Ik moögde 
toe kiëke.  
 
 
En toew kwaam de zoaterdaag alwir en hebbe Chiel, Jos en ik mit 
tummerman Geert de veurbereidinge bespraoke.  
 
 
En toew waas ik wal klaor mit de zaal”.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraadvergadering juni  
 
Donderdag 18 juni vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats. Door de maatregelen rondom het 
coronavirus is het nog niet mogelijk om, zoals u gewend bent, een openbare vergadering te plannen. 
Daarom zal ook de vergadering van juni besloten zijn.  
Indien u agendapunten heeft voor de vergadering, dan kunt u deze uiterlijk 17 juni a.s. mailen naar 
info@dorpsraadmeterik.nl of contact opnemen met een van de dorpsraadleden. 
 
We hopen dat we in september weer normaal kunnen vergaderen. We houden u hier in ’t Krèntje, via 
onze website en Facebookpagina van op de hoogte. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Een terugblik…  
timmerwerkplaats Maurice Wullem 

 
 
Vandaag, donderdag 11 juni, is het Sacramentsdag. Op de tiende dag na Pinksteren vieren rooms-
katholieken de instelling van de eucharistie. Vroeger was dat bij ons ‘hoëgdaag’, een kerkelijke feestdag 
en in veel landen o.a. Duitsland, België, Polen, Kroatië, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Portugal is dat 
nog zo. In Nederland (en Italië) wordt het de zondag erna gevierd: sacramentszondag. 
 
In de jaren 1930 – 1940 (maar misschien al eerder) werden in de werkplaats van Willem Janssen (Maurice 
Wullem) sacramentsaltaars gemaakt door Willem Janssen en Jac Gerardts.  
 
Met Sacramentsdag werd de sacramentsprocessie gehouden. De altaars werden in elke straat neer gezet 
waar de pastoor en de parochianen langs liepen in processie vanuit de kerk. Een keer per jaar liepen ze 
over de straten en de landpaden. De altaars werden na de processie opgeborgen en het volgende jaar 
hergebruikt; in de wintermaanden werden ze opgeknapt.  
 
In 1932 werd deze foto gemaakt toen Maurice Wullem en Jac Gerardts aan het werk waren aan de 
altaars. De vrouwen van Wullem en Jac waren zussen van elkaar (Stiena en Marie Lemmen). 
 
 

 
Vooraan in de processie liepen de pastoor en de misdienaars. Daarachter liepen meisjes, als bruidje 
verkleed, met mandjes bloemen; de bloemen strooiden ze uit over de straat. Daarachter liepen de 
parochianen. Er werd onder het lopen gebeden en bij een sacramentsaltaar langs de weg werd stil 
gestaan en gebeden. 
Daarna ging de processie verder naar het volgende sacramentshuisje. Meerdere mensen die langs de 
processieroute woonden, plaatsten bij de voordeur een tafeltje met een mooi geborduurd kleedje waarop 
een heiligenbeeld werd geplaatst, geflankeerd door brandende kaarsen en bloemenvaasjes. 
De processie werd bij de kerk ontbonden waarna de dienst werd afgesloten. 
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Informatieavond levensloopbestendige woningen 
 

17 en 24 juni op basisschool Onder de Wieken 
Rector de Fauwestraat 26 Meterik 

aanvang 19.30 uur 
 

Opgeven verplicht via: 
wonen@dorpsraadmeterik.nl of briefje in de bus op Crommentuynstraat 18. 
 
Uiterste aanmelddatum zondag 14 juni. 
 

 
Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling 

 
 

 
 

 

KERSENTUIN JENNISKENS 

   CROMMENTUYNSTRAAT 50 

METERIK 

 

 

Het is weer kersentijd!! 

Heerlijke zoete kersen te koop in onze 

kersenautomaat!! 
 

Bestellingen mogelijk op telnr. 077 398 4308 of 06-2059 8978 

 
  

mailto:wonen@dorpsraadmeterik.nl
https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
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Een echte verjaardag nu voor elk kind in Meterik 

 
 
 

61.000 kinderen in Nederland vieren de mooiste dag van het jaar niet, omdat er geen geld is voor extra 
boodschappen en een cadeau. Voor hen is er geen feestelijke dag thuis en op school. Soms melden 
ouders hun kinderen zelfs ziek om niet te hoeven trakteren.  
 
Stichting Jarige Job helpt gezinnen met een laag inkomen met een verjaardagsbox ter waarde van  
€ 35,-. De doos bevat slingers, ballonnen, een taartmix, een cadeau en traktaties voor op school.  
 
Ouders kunnen samen met de eventuele broertjes en zusjes van de jarige Job een echt verjaardagsfeest 
organiseren. Ze versieren het huis, bakken een taart en pakken het cadeau feestelijk in.  
 
Op school hoort de jarige Job er helemaal bij, met echte traktaties voor de hele klas. Kinderen in Meterik 
die wonen in een gezin met een inkomen rond het bijstandsniveau kunnen sinds kort ook gebruik maken 
van de verjaardagsbox.  
 
Ze kunnen daarvoor een mail sturen naar info@leergeldhorstaandemaas.nl. Zij regelen de verjaardagsbox 
voor kinderen in deze gemeente. 
Jarige Job is er zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. 
 
 
 
  

mailto:info@leergeldhorstaandemaas.nl
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Rouwverwerkingsgroep  
 

 
 
Heb je een dierbare verloren en heb je behoefte om dit verlies met anderen te delen?   
Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep ondersteuning. Door in gesprek te gaan met lotgenoten krijg je 
inzicht in jouw persoonlijke verlieservaring. Je kunt ervaringen uitwisselen en elkaar steunen.  
De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties en verhalen met elkaar te delen om je te helpen met 
het verwerken van het verlies.   
Per groep worden zes begeleide bijeenkomsten georganiseerd. Daarna kan de groep desgewenst als 
zelfhulpgroep verder gaan.  
  
Voor wie: Inwoners uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Mook en Middelaar en Bergen.  
Wat: Rouwverwerkingsgroep  
Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray. 
Wanneer: Woensdagochtend 17 en 24 juni,  1, 15 en 22 juli en 19 augustus 2020 van 10.00 tot 12.00 uur  
+ een terugkomdag op woensdag 23 september 2020. 
 
Informatie en aanmelden  
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.     
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus. 
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek. 
Trainers: Anja Damhuis en Jolanda van der Weijden. 
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen. 
 

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.  
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 
 

 

Op 13 juni en 27 juni bent u weer van harte welkom om 19.00 uur. 
We hebben een grote kerk voor een klein dorp. We verwachten dat we de regels over afstand en aantal 
bezoekers op een vrij natuurlijke wijze kunnen invullen. 
Wat zijn de regels; 

- Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen. 
- Er mogen niet meer dan 30 bezoekers per dienst zijn. 
- Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis te blijven. 
- Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de 

bezoekers toch corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken. 
- We verzoeken u: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en telefoonnummer. 

Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen. Dat briefje kunt u 
dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna wordt het 
vernietigd. 

- Er is geen collecte zoals u dat gewend bent. Er zal achter in de kerk een offerschaaltje 
klaarstaan voor giften. 

- Er wordt geen communie uitgereikt 
- Het hardop zingen wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit beschouwd, dus dat 

laten we nog achterwege. Daarom is er ook géén koor aanwezig. 
- De organist zal wel aanwezig zijn.  

Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren en wordt door een 
vrijwilliger naar een plaats verwezen. 
Als er 30 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis 
moeten sturen niet heel groot is.  
Maar wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of 
susanbaltussen@planet.nl. 
We hopen dat we u mogen begroeten, 
De parochiecoördinatoren. 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
13-06: Henny Bergs  Huub Baltussen   Tjeu Tacken 
27-06: Susan Baltussen Max van Dieten   Piet Colbers 
 

Misintenties 

13 juni, viering van Sacramentsdag, 19.00 uur 

1. Jan Jenniskens, vanwege verjaardag (gereserveerd) 
2. Jan Tielen (jaardienst) 
  

27 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Jan Tacken en overledenen v.d. familie (jaardienst) 
2. Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans (jaardienst) 

 

Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van 
de pastorie.  
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl  en 
daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:susanbaltussen@planet.nl


 

15 

3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te 
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie. 
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. 
 
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet administratief worden verwerkt 
en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen. 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Opgeven voor doopsel 
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 398 1416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 

Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus 
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat  
(077 398 14 16).  Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.  
 

Telefoonnummer priesternooddienst  
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.  
Dit nummer is:  06 - 5540 8023  
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en 
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van 
het secretariaat te gebruiken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Mariabeeldje op het kerkhof heeft witte 
rozen gekregen. 
 
Is toch wel mooi zo! 
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