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Acrobatische toeren van
een eekhoorn in de tuin
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Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Novembers laatste noot,
valt altijd in de sloot.
In week 47 is er 12 mm. bijgekomen.
Het totaal in november is nu 19 mm.

De fietser:
Onzichtbaar maar aanwezig, de fietser trapt zich er door.
Hij voelt de wind hem strelen, volhardt in eigen spoor.
Zijn doel ligt ergens daarachter, de hele weg vechtend met z’n twee.
Alleen de fietser weet de beloning, terug lekker het windje mee.
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
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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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.

Meulewiekagenda vanaf 26 november 2020
Actuele agenda overgenomen op 21-11-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

November
Za

28:

JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

December
Ma
Do
Za
Ma

07:
17:
19:
21:

Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 14:00 uur
Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens (onder voorbehoud) 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC thema Kerst 12:15 - 14:00 uur

Januari
Za

23:

JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

Februari
Do
Za

04:
27:

Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Maart
Za
Za

13:
27:

JongNL Meterik, NL doet actie 07:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

10:
11:
18:
24:

Solistenconcours Horst aan de Maas
Solistenconcours Horst aan de Maas
Deelname drumband Concordia aan Horst aan de Mallets 14:00 - 18:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

April
Za
Zo
Zo
Za

We hebben al veel betalingen binnen; dank aan
iedereen die het abonnementsgeld voor 2021 over
heeft gemaakt.
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld over te maken.
We versturen geen rekeningen of acceptgirokaarten en het geld wordt ook niet automatisch van uw
rekening afgeschreven. Gelukkig werkt dat prima en we zijn dan ook blij dat iedereen goed meewerkt. Er
zijn al heel veel betalingen binnen. Super!
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje blijft voor Meterikse inwoners € 24,00 kosten,
ondanks de stijgende drukkosten. (Dit geldt ook voor personen buiten Meterik die ’t Krèntje via de KBO
ontvangen.) U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2021 elke donderdag in uw mailbox.
Ook de prijs van het postabonnement voor Nederland blijft, ondanks stijgende posttarieven, ongewijzigd:
€ 125,00
We vragen u om het abonnementsgeld vóór 20 december over te maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. Alvast hartelijk bedankt!
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók uw mailadres (zonder @).
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OPA (Oud Papier Actie)
Aanstaande zaterdag 28 november, komen we oud papier ophalen. Rick
van Rengs, Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans zijn aan de
beurt. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.

OMA (Oud Metaal Actie)
Aanstaande zaterdag 28 november, kunt u oud metaal en al het stekker bevattend
materiaal in komen leveren op de parkeerplaats van de voetbalclub in Meterik.
Van 13:00-15:00 uur zullen 2 vrijwilligers (Jos van Ras en Pieter Joosten) bij de container
staan.

Beste stafleden, leden en ouders
Vanwege de huidige maatregelen m.b.t. het coronavirus zijn wij genoodzaakt een aantal activiteiten af te
lassen en/of te verplaatsen.
Het gaat om de volgende activiteiten:
• Prust-inn (19 december 2020)
• Oudjaarstafvergadering (20 december 2020)
• Grote poets 2021 (19 januari 2021)
De Pruts-inn staat nu gepland op zaterdag 8 mei 2021. Verdere informatie volgt t.z.t.
Voor de oudjaarstafvergadering en de grote poets worden nieuwe datums geprikt zodra dit weer kan.
Deze datums volgen dus nog.

Ouderhulplijst
De leden hebben de afgelopen weken de ouderhulplijst meegekregen. Diegene die deze ingeleverd
hebben, bedankt! Mocht je deze nog niet ingeleverd hebben, zien we deze nog graag verschijnen.
Alvast bedankt.
Namens het bestuur van JongNL Meterik
Rick van Rengs
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Terugblik

Priesterfeest Piet van Rengs
In 1965 werd Piet van Rengs met Pasen tot priester gewijd.

Deze foto van de broers en zus Kleuskens is genomen tijdens het priesterfeest.
Op de achterste rij: Martin, Jan, Gerardus, Reinier. Zittend: Toon, Bert, Drika, Piet en Handrie
In het Limburgsch dagblad van 21-04-1965 stond het volgende artikel:
Meterik 21 april (LP) —» Vanmiddag om half zes begint aan de Speulhofsbaan in Horst-Meterik een reünie
van wat wellicht de oudste familie in Nederland kan worden genoemd. Pater Van Rengs die met Pasen
zijn eerste mis in Meterik heeft opgedragen, heeft namelijk de acht oud-ooms en de enige oud-tante van
moeders kant uitgenodigd voor een koffietafel in zijn ouderlijk huis. Deze negen familieleden tellen samen
718 jaar. Zij zijn de kinderen uit het in 1876 gesloten huwelijk tussen Pieter Jan Kleuskens uit Sevenum en
Anna Maria Van de Ven uit Venray.
P. J. Kleuskens werd in 1846 geboren, zijn vrouw twee jaar later. Peter Hubertus, werd op 21 juni 1877
geboren. Hij is de grootvader van de neomist Van Rengs.
De jongste, Lodewijk Hubert Kleuskens, is van 3 juni 1893.
De enige dochter van het echtpaar Kleuskens - Van de Ven werd in 1878 geboren en woont momenteel in
Gemert als de weduwe Maria Hendrika Nelissen - Kleuskens.
Alle andere „kinderen" wonen nog in Horst. Hun gemiddelde leeftijd is tachtig jaar.
Een hunner, de in 1887 geboren Renier H. Kleuskens heeft reeds 67 kleinkinderen, waarvan het laatste
maandag is geboren.
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Beste lezers,
Al 100 jaar zorgen wij als muziekvereniging Concordia voor de nodige muzikale noten in en rondom Meterik.
Het jubileumjaar is wat anders uitgevallen dan vooraf gedacht. De muzikale activiteiten waarin we dit samen
met de gemeenschap wilden vieren hebben helaas geen doorgang kunnen vinden. Als alternatief en om
toch stil te staan bij dit bijzondere jaar presenteren wij jullie bij deze het Neut Zaat Bierpakket.
Het jubileum bier is in samenwerking met Horster Beer Brouwers tot stand gekomen. Laat je verassen door
deze speciale Tripel, vol en stevig van smaak, met een lichte toon van (goed klinkende) noten.

Ga naar www.concordiameterik.nl/jubileumbier en bestel voor €18,50 je eigen Neut Zaat Bierpakket.
In het bierpakket vind je onder andere: 0,75 l. Neut Zaat bier, een exclusief Neut Zaat bierglas, viltjes en wat
te knabbelen.
In verband met de huidige situatie rondom corona zal de uitgave van het pakket middels twee
inloopmiddagen plaatsvinden op 12 en 19 december van 13.00 uur tot 17.00 uur in zaal de Meulewiek.
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EETPUNT SCHUUF GEZELLIG AAN

Het is alweer een poosje geleden dat we bij elkaar zijn geweest, in de tussentijd hebben we wel geregeld
telefonisch contact gehouden met de gasten die dit fijn vonden.
Inmiddels heeft het kabinet de regels weer wat versoepeld.
Dit houdt niet in dat we weer alles mogen, het is nog niet mogelijk om weer met de open inloop te
beginnen omdat we tijdens het spellen gewoon niet genoeg afstand kunnen houden.
Maar wat kan dan wel…. LEKKER ETEN samen, hierbij kunnen we wel rekening houden met de
anderhalve meter.
Dus vanaf december gaan we weer van start met het Eetpunt ‘Schuuf Gezellig Aan’.
Dit willen we voorlopig 2x PER MAAND gaan organiseren, zodat mensen weer bij elkaar kunnen zijn, bij
kunnen kletsen en lekker samen kunnen eten.
7 december en 21 december (kerstdiner) van 12.15 – 14.00 uur kunnen jullie voor 12 euro p.p.
weer gaan genieten van een lekkere maaltijd die ‘Paulus Kookt’ voor ons zal bereiden!
Dus hebt U zin om samen lekker te eten en een praatje te maken dan bent U van harte welkom!!
Als U naar het eetpunt van 7 december wilt komen graag voor 3 december opgeven. Dit kan bij de
Dorpsverbinders tel: 06-3823 0621 of via de mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com.
Overigens zullen we wel rekening moeten houden met de maatregelen, dit houdt in dat gasten een
mondkapje dragen tot ze op hun plek aan tafel zitten, pas dan mag het mondkapje af. Verder zullen de
vrijwilligers gedurende het verzorgen van de maaltijd een mondkapje dragen.
TOT 7 DECEMBER!
De Dorpsverbinders
Carli, Ria en Hennie

De stand van zaken bij de KBO
Wandelen: op maandag 7 en 21 december gaan we weer in kleine groepjes wandelen.
Haal je wandelschoenen maar weer uit het vet en wandel gezellig met ons mee.
Je kunt kiezen: 3 of 5 km in kleine groepjes; we vertrekken om 13.30 uur bij het MFC.
Na afloop kunnen we helaas i.v.m. corona geen koffie drinken in het MFC.

Kerst-/adventsviering: kunnen we voor het eerst binnen de KBO-familie niet vieren i.v.m.
de coronaperikelen .

Kienen: helaas zit het er dit jaar niet meer in om gezellig met elkaar te gaan kienen.
Knutselen: ook het knutselen kan nog niet doorgaan door corona. Maar we zijn al bezig met het
plannen van de knutselmiddagen van 2021.
Ons programma van 2021 zullen we rond de kerst presenteren, het wordt een leuk en gevarieerd
programma.
Wij wensen alle mensen van Meterik heel veel gezondheid toe in deze rare corona tijd.
Bestuur KBO Meterik.
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Doe jij ook mee met Duurzaam Meterik!
We gaan starten met Duurzaam Meterik! Inwoners die zich hebben opgegeven hebben inmiddels bericht
gekregen. Door corona en bijbehorende maatregelen is alles wat vertraagd maar in januari 2021 hopen we
een eerste keer bijeen te komen.

Waar gaat het ook al weer om?
De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot vanwege de
klimaatverandering. Daarom kun je vanaf 2050 in principe niet meer koken op gas of stoken op aardgas.
Maar waar begin je nu met het verduurzamen van je huis?
We willen samen werken aan een duurzame toekomst in Meterik. Volg de vorderingen via Facebook en ’t
Krèntje.

Digitale dorpsraadvergadering op 26 november 2020
Nadat in oktober de dorpsraadvergadering niet is doorgegaan vanwege de coronamaatregelen gaat de
vergadering in november via de digitale weg door. Deze vergadering is niet openbaar. Onderwerpen die
aan de orde komen zijn o.a. de stand van zaken Centrumplan, BOW en de verkeerssituatie in de kern.
Via ’t Krèntje en onze Facebook-pagina informeren we u over de uitkomsten.
Heeft u vragen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl.

Kerstbomen te koop
Alle soorten en maten.
Kom langs om een mooie boom bij ons uit te zoeken!
Hillenweg 9.

1 juli 2020: Het nieuwe Donorregister
Afgelopen 1 juli 2020 trad de nieuwe donorwet in werking. Dat betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder
die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente in het Donorregister komt. In het Donorregister leg
je vast of je na je overlijden orgaan- en weefseldonor wilt zijn. De rijksoverheid stuurt binnenkort mensen
ouder dan 18 jaar die nog geen keuze hebben ingevuld een brief.
Als u na de eerste brief niets invult krijgt u na zes weken een tweede brief. Als u opnieuw niets invult, komt
bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. Hierover krijgt u weer een brief.
Wilt u het nu al regelen?
Dan kunt u bij de gemeente het formulier ophalen om u te registeren. Maar u kunt ook uw keuze direct
online doorgeven: www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020/post-over-het-nieuwe-donorregister.
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Foto 6e klas 1959 – 1960 Meester Arts
Bovenste rij:
Meester Arts (tevens hoofd van de school)
Piet Tacken van Speulens Jeu
Jac Ambrosius van Ambrosius Bert,
Harrie Verheijen van Verheijen Lei
Jan Janssen van Frida,
Harrie Weijs van Weijs Piet,
Frans Vissers van Vissers Gier
Jac Bouten van Bouten Wum
Huub van Rengs van Piete Tien

Middelste rij:
Wiel Baltussen van Baltusse Graad
Henk Bos van Tieskes Wiel
Wim Janssen van Maurice Sjaak
Jos van der Sterren van Zwaans Bert
Jan Versleijen van Versleijen Sef de post
Jac Heldens van Heldens Hândje
Jan Allards van Allards Sjeng

Onderste rij:
Frans Raassens van Razen Toën
Nard Janssen van Alme Wum
Henk Kellenaers van Rengske
Peter Wijnands van Wijnands Toën
Leo Steeghs van Steeghs Wum
Thijs Houben van Houben Sjang
9

Op zoek naar een leuk en origineel cadeau
voor de december feestmaand?
Verwen uw geliefde, familie of vrienden met een cadeaubon van:

Schoonheidssalon Aventurijn
Bijvoorbeeld voor een heerlijk ontspannende gezichtsbehandeling
of een bedrag naar keuze!
Speciaal te verkrijgen in een
mooie december cadeau verpakking
Mirjam Houben
Speulhofsbaan 69, Meterik
06-4486 6163
e-mail:mirjam_houben@yahoo.com
Fijne feestdagen en veel gezondheid!

Terugblik - De Guss deel 2

In tegenstelling tot veel andere heemkundeverenigingen bestaat Heemkunde Meterik pas enkele jaren. In
Melderslo is ‘Geschiedenis Melderslo’ al sinds 1973 actief. Van hen ontvingen we informatie over de
familie Van Helden uit Melderslo die naar Meterik leidt.
Vorige week las u het eerste deel, nu het vervolg van
WIST U DAT … “GUSSE HUB” DE LAATSTE VAN HELDEN IS GEWEEST DIE OP DE GUSS IN
SCHADIJK-METERIK GEWOOND HEEFT
Hoe is familie Van Helden in Melderslo terecht gekomen?
Gerard (17[84]), Leonard (1810) en Hubert (1838) van Helden hebben alle drie – drie generaties – op de
‘Gusse’ gewoond. Hubert brak de lijn. Hij verhuisde in 1868 van ‘Schadijk D49’ naar ‘Eikelenbos A8’ bij zijn
vrouw Anna (1842) en zijn schoonouders Van Gerven.
In 1883 verhuizen Hubert en Anna met hun kinderen van Maasbree naar Oostenrijk.
Wanneer zij verhuisd zijn van de Eikelenbos naar Maasbree is niet duidelijk. In jaar onbekend verhuizen zij
van Oostenrijk naar Melderslo A97. In 1904 verhuizen zij naar Grubbenvorst en het jaar erna, 1905, weer
naar Melderslo.
De zoon van Hubert, “Gusse Grad” (1875) verhuist in 1905 met zijn vrouw Wilhelmina Spreeuwenberg
(1873) van Sevenum naar Melderslo. Sindsdien woont deze tak van de familie Van Helden in Melderslo.
Informatie uit bevolkingsregisters vanaf 1799 over de afstamming van de familie Van Helden.
Hoe is familie Van Helden op Gusse of Gussenveld terecht gekomen. Op basis van de nu bekende
gegevens is Gerardus van Helden (17[84]) tussen 1802 en 1812 samen met zijn vrouw Antonette/a
Janssen (1777) op de boerderij van haar ouders komen te wonen en eigenaar geworden.
Volkstelling 1799 en 1802.
Op ‘Gussenveld’ woont de familie Janssen-Gussen.
In het bevolkingsregister van 1812 woont Gerard (17[84]) daar met zijn vrouw Antonette (1777) en hun
kind van 2 jaar, Leonard (1810).
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Samen met dienstmeiden Marie Hermkes (20 jaar) en Dorothé van Stralen (10 jaar).
En een herder (‘berger’ in het Frans): Jean van Stralen (12 jaar).
Bevolkingsregister 1812. Meterick 397, gezin van Gerard en Antonette.

Gussen is een familienaam.
Hubert Janssen is kennelijk op zijn beurt ook bij zijn schoonouders Gussen komen te wonen. ‘Gusse’ en
‘Gussenveld’ lijken hun naam gekregen te hebben van de familienaam ‘Gussen’. ‘Gussen’ is een
vadersnaam (patroniem) die aangeeft dat de vader ‘Gus’ de naamdrager is. De jongensnaam Gus is
afgeleid van Augustus of Gustav.

Geschiedenis Melderslo is op zoek naar meer informatie over De Gusse.
In 1898 is de boerderij verkocht aan Frans Verheijen. Daarna is die verkocht aan Peter Hoeijmakers, aan
Jan en Willem Drabbels en in 1949 aan Janssen Thelen. In 1956 kwam de boerderij in handen van Steegh
van Vechel.
Hartelijk dank aan de mensen die al gereageerd hebben.
Zijn er meer mensen die kunnen helpen? Wie heeft hier informatie over?
Wie weet wanneer de boerderij is afgebroken?
Wie heeft er mogelijk foto’s van?
Kunt u helpen, bel dan 077 398 3812 of mail naar info@heemkundemeterik.nl.
We zijn blij met elke reactie; alvast hartelijk bedankt!

Heemkunde Meterik blijft op zoek naar foto’s en informatie over het Meterikse
heden en verleden.
Heb je informatie, foto’s, bidprentjes, (feest)gidsen, artikelen etc, gooi die dan niet weg maar schenk de
materialen aan Heemkunde Meterik. Neem contact op met een van de leden, mail naar
info@heemkundemeterik.nl of bel 077 398 38 12.
Heb je materialen of foto’s die je graag zelf wilt houden dan willen wij die graag scannen en krijg je daarna
alles weer terug.
Alvast bedankt.
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WERELDLICHTJESDAG
NOORD – LIMBURG 2020

Natuurlijk herdenken we op zondag 13 december onze overleden kinderen. Door de coronapandemie heeft Wereldlichtjesdag 2020 een andere vorm.
We komen samen via Facebook om onze dierbare overleden kinderen te herdenken. Om 18.45 uur
plaatsen wij een korte ceremonie op onze Facebookpagina.
Maar Wereldlichtjesdag is niet compleet zonder het maken van licht en het noemen van namen. Want dat
verbindt ons in ons gemis.
Daarom vragen wij u om 19.00 uur een kaars te branden voor uw raam, voordeur of gewoon in huis. Zo
zijn we toch samen verbonden om onze overledenen te herdenken en maken alle herinneringen aan hen
de wereld lichter. Zeker in deze coronatijd.
Daarna kunt u digitaal de naam(en) noemen van diegene die u wilt herdenken op onze Facebook - pagina.
Dit kan onder het daarvoor bestemde bericht: ‘UIT LIEFDE NOEMEN WIJ:’
Bent u niet in het bezit van Facebook stuur ons, Dian Driessen (dian@diandriessenoprecht.nl) of Sjoerd
van den Dam (contact@ernabij.nl), een mail, dan kunnen wij na de ceremonie de naam(en) die uw wilt
noemen voor u plaatsen op onze pagina.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Welkom in de kerk.
NB: Op dit moment mogen er slechts 30 personen per keer naar de kerk komen. Bij kerkelijke
uitvaarten mogen weer 100 mensen aanwezig zijn.
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden, met name bij het
binnenkomen en verlaten van de kerk en bij het naar voren lopen voor het ontvangen van de communie.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf
te reserveren.
-

-

Iedereen mag zelf een bank uitkiezen om te gaan zitten. Echter:
het is wenselijk om gebruik te maken van alle banken langs het middenpad. Het is nu een
uitstekende gelegenheid om met de gewoonte te breken om met zijn allen achteraan in de kerk
op een kluitje te gaan zitten. S.v.p. ook gebruik maken van de eerste 8 banken vooraan.
Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen.
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 daarom: 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 wel gelegenheid tot het ontvangen van de communie.
Eerst gaat iedereen uit de rechter banken ter communie, daarna de mensen uit de linker
banken. Houd s.v.p. in deze rij ook rekening met 1,5 meter afstand.
Denk in eigen en andermans belang, aan de 1,5 meter regel. Ook in de rij bij het ter
communie gaan. Denkt u s.v.p. ook aan het gebruik van een mondkapje.
Dank u wel.

Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077-398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
28-11: Susan Baltussen
Huub Baltussen
12-12: Jos Tielen
Theo v. Rens

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
28 november, wel H. Mis: fanfareoptreden valt uit...
Pieter-Jan van Rens en Anna Maria Cornelia Moorren
5 december, geen H. Mis volgens rooster
12 december:
Truus v. Rengs – Vullings (vanwege haar verjaardag)
Voor deze H. Mis zijn er op dit moment 24 reserveringen.
Attentie lectoren en acolieten: zodra er meer bekend is omtrent de invulling van Kerstmis, wordt
er een nieuwe planning gemaakt voor de periode van 12-12-2020 t/m juni 2021.
Kerstmis.
Op dit moment is er nog niets bekend omtrent de invulling van de vieringen van Kerstmis.
.
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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: 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.
Voor de agenda (onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen)
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op: 28 november, 12 december, 24 en /of 25
december. Tot medio 2021 zal het ‘vakantierooster’ van kracht blijven (om de andere week een mis).

Kerstbomen
Vanaf woensdag 2 december
Diverse soorten & maten
Martens Hazenkampweg 15b Meterik

Vanavond bekendmaking uitslag Rabo ClubSupport 2020.
In de afgelopen weken hebben 11.000 leden van Rabobank
Noord-Limburg gestemd op hun favoriete clubs om een bedrag
van € 225.000,- over de deelnemende verenigingen en stichtingen
te verdelen. Alle stemmen zijn inmiddels geteld en de resultaten zijn
bekend.

De uitslag wordt vanavond, donderdag 26 november om 20.00 uur bekend gemaakt.
Dit gebeurt via de lokale omroepen uit Horst, Venlo en Venray; voor én met alle verenigingen uit
Noord-Limburg wordt een unieke televisie-uitzending gerealiseerd: ClubHuis &Co.
De presentatie is in handen van Frans Pollux en er zijn gastoptredens van artiesten uit onze eigen
regio.
Op deze avond wordt het verenigingsleven gevierd met muziek, interviews en mooie verhalen van
verenigingen uit Noord-Limburg en wordt de uitslag van Rabo ClubSupport 2020 bekend gemaakt.
Wie de uitslag wil zien kan vanavond om 20:00 uur afstemmen op de lokale omroep.
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Deze mooie kleurplaat is gemaakt door Rieky Janssen - Franssen
Het is bijna 5 december…
Een gezellige tijd waarin er door veel kinderen (en volwassenen) wordt getekend en geknutseld.
Wie maakt een mooie tekening of kleurplaat voor ’t Krèntje van volgende week!
Pak je kleurpotloden of stiften uit de kast en ga aan de slag!
Je mag de tekening bij een van de redactieleden in de brievenbus doen, dan scannen wij die en plaatsen
die volgende week in ons krantje.
Je mag hem natuurlijk ook zelf scannen en opsturen naar dorpskrantmeterik@gmail.com.
We zijn benieuwd wie ons gaat verrassen met een mooie tekening!
Zet wel je naam en leeftijd op de achterkant, dan kunnen we die erbij zetten!

Misschien heb je wel een rebus, woordzoeker of puzzel over Sinterklaas en zijn Pieten gemaakt die je
met ons wilt delen. Daar zijn we erg blij mee en die krijgt dan een plaats in ‘t Krèntje van volgende week.
Een foto van een door jou gemaakte surprise is natuurlijk ook welkom!
Help ons mee om volgende week een mooi krantje te maken!
Doen!! Dank je wel!!
Zet je naam, adres en leeftijd op je tekening, puzzel etc. en wie weet doet Piet je wel
iets lekkers door de brievenbus!!!
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