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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Lachen werkt aanstekelijk;  
veroorzaak eens een epidemie. 

 
In week 3 is er 15 mm. neerslag bijgekomen in Meterik. 
Het totaal in januari is nu 40 mm. 

 

De beste stuurlui:  

De stuurlui eisen de wal op 
De vechters eisen de straat op 
De kiezers eisen klare taal 
Maar er zijn nog geen woorden voor 
Er bestaat geen nieuw normaal 
We hebben nog geen verhaal 

 
 

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 2021 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2021 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 23-01-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Februari 

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 13: YouTube-uitzending 20:00 uur 
   Alliën SAME make weej d'r en BIEZÔNDER carnaval vaan - deel 1  
Zo 14: YouTube-uitzending 20:00 uur 
   Alliën SAME make weej d'r en BIEZÔNDER carnaval vaan - deel 2  
Ma 15: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 18: - Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
  - Dorpsraad vergadering (digitaal i.v.m. Covid-19) 20:00 - 22:00 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Maart  

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 04: KBO knutselen 13:30 t/m 16:30 
Ma 08: - Collecte Jantje Beton (JongNL Meterik) 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 18: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 22: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
  

April   

Do 01: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 10: Solistenconcours Horst aan de Maas 
Zo 11: Solistenconcours Horst aan de Maas 
 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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YOUTUBE- UITZENDINGEN 

 
De filmpjes voor de uitzendingen voor zaterdag 13 en zondag 14 februari zijn 
bijna allemaal opgenomen.  
 
Er wordt nu druk gewerkt aan de montage. De uitzendingen zijn te zien vanaf 
20.00 uur op YouTube. Bij de duur van de uitzending denken we aan ongeveer  
1 uur per dag. Aansluitend is er Meterikse carnavalsmuziek te horen en komen 
de ingezonden foto’s voorbij.  
 
De Masked Singer vaan de Miëterik is beide dagen onderdeel van de uitzending.  
Verder hebben alle comités (boerenbruiloft, zittingsavond-, liedjesavond- en jeugdcomité en de 
decorgroep) filmpjes gemaakt, soms serieus, soms grappig maar altijd carnavalistisch. 
 
We starten de eerste uitzending met een verwijzing naar de vreemde (corona)tijd waarin we nu zitten en 
de maatregelen waaraan we ons moeten houden. 
  

THE MASKED SINGER VAAN DE MIËTERIK 

De zes onherkenbaar gemaakte Meulewiekers zijn er helemaal klaar voor. De kostuums zijn aangemeten 
en de liedjes ingestudeerd. Het meest lastige is nu om het grote geheim te bewaren …. 
En om jou nog nieuwsgieriger te maken stellen we twee van de deelnemers voor: de heks en  
de motormuis. 
  

  
                       
Elke Masked Singer is iemand die in Meterik woont in 
de leeftijd van tussen vijf en vijfennegentig jaar. 
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DOE JIJ MET ONS MEE DOOR ZELF IN ACTIE TE KOMEN?  

 
 
 

 
In onze berichten roepen we op om zelf actief mee te doen om carnaval 2021 heel bijzonder en 
onvergetelijk te maken. 
 
De leerlingen van groep 8 hebben hun ontwerp ingediend voor de carnavalsbutton van 2021. Welk 
ontwerp we gekozen hebben blijft nog even een verrassing. 
 
We hebben veel leuke foto’s ontvangen van Meulewiekers in carnavalskleding en stemming. Dank je wel 
hiervoor. Een deel van de foto’s wordt verwerkt in een fotocollage, op een groot doek en een poster.  
  

Wil je ook mee doen?! 

Wat denk je ervan om je eigen carnavalsposter te maken en voor het raam te hangen. We nodigen jong 
en oud uit om creatief aan de slag te gaan. Heb je geen groot vel papier? Geen nood! Dit wordt gratis 
beschikbaar gesteld en is op elk moment op te halen onder de carport van kapsalon Van den Beuken, 
tegenover het schoolplein. Voor de deelnemers die de basisschool bezoeken stellen we de Jeugdbeker 
beschikbaar voor de meest carnavalistische raamposter. 
  

MAAAAARRRR …….wil je ‘DE WISSELBEKER’ winnen dan zul je groter uit moeten 

pakken. Deze is te winnen door degene die zijn/haar voortuin en/of huisgevel het meest carnavalistisch 
versierd heeft. 
 
Daarbij vragen we iedereen om zich aan de richtlijnen van het 
RIVM te houden. Om die reden zal er ook per huis(houden) 
gejureerd worden. 
 
Volgende week vertellen we je meer over het aanmelden. Veel 
succes met de voorbereiding. 
  
Heb je de pech dat je creativiteit je even in de steek laat, hang dan 
zeker wel de Meulewiekersvlag uit op 13 en 14 februari. Mocht je 
nog geen vlag hebben dan is deze voor € 20,- te koop (contante 
betaling). 
Stuur hiervoor een mail met je naam en telefoonnummer aan 
nielspeeters1991@gmail.com. 
 
Als organisatie zullen we zorgen voor wat aankleding van het 
centrum van Meterik. Hierbij maken we gebruik van de kerstbomen 
die door de dorpsraad geplaatst zijn. 
 
Heb jij nog ideetjes of wil je ons helpen bij de voorbereidingen voor 
dit onvergetelijke carnavalsweekend, laat het dan weten via 
jcm@demeulewiekers.nl. 
  

 

BLIJF OP DE HOOGTE 

Via ’t Krèntje, website: www.demeulewiekers.nl en de Facebookpagina van de Meulewiekers maken we 
steeds weer iets meer bekend over de activiteiten tijdens het carnavalsweekend. 
Op dit moment is Facebook de plek waar we deze informatie het beste en snelste kunnen delen. Je ziet er 
alle afbeeldingen in kleur en extra berichten. 
Exclusief op Facebook zijn ook de wekelijkse “veurpreuverri-je” op de YouTube-uitzendingen. Ook zonder 
lidmaatschap is deze informatie in te zien.                                                
 

mailto:nielspeeters1991@gmail.com
mailto:jcm@demeulewiekers.nl
http://www.demeulewiekers.nl/
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Beste leden 
 
 

Contributie 2021 

Wij willen de leden die de contributie voor 2021 nog niet overgeboekt hebben, vriendelijk verzoeken om dit 
per omgaande te doen. 
 
Contributie bedraagt € 22,50 per persoon en kan overgeboekt worden naar: 
IBAN NL 93 RABO 0133 3054 81, t.n.v. KBO afd. Meterik, o.v.v. uw voor- en achternaam. 
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking. 
 
In memoriam  
Op 19 januari 2021 kregen we het bericht dat Tonie Hermans-Keijsers was overleden. 
Tonie werd nog in maart 2020, ter gelegenheid van haar 30-jarig lidmaatschap, met een bos bloemen en 
een leuke foto in ‘t Krèntje gezet. 
Wij wensen kinderen, kleinkinderen familie en vrienden veel sterkte toe met het verlies van Tonie 
Hermans-Keijsers. 
 
Bestuur KBO Meterik 

 
 

Update dierenverblijven in dierenweide Dr. Lemmenstraat. 

 

Daan Litjens, (18 jr.) student aan ROC ter AA te Mierlo opleiding interieurbouw, heeft er voor 
gezorgd dat het verblijf voor de huidige en toekomstige kippen gereed is.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Peter Wagemans, (22 jr.) student BOC te Horst opleiding 
werkvoorbereider/uitvoerder, heeft de laatste afwerkingen 
verricht bij het geitenhok en hij maakt binnenkort de hooiruif 
voor de geiten weer tiptop in orde. 
 
Mooi werk van deze jonge mannen. 
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“Nog eenmaal schrap zetten om ons leven 

stap voor stap terug te krijgen.” 
 

 
Dit waren de woorden van premier Rutten tijdens de persconferentie van 20 januari jl. 
 
De vaccinaties zijn begonnen, het einde komt in zicht. Maar eerst nog strengere maatregelen voor 
iedereen. Ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag 
ergens op bezoek. 
 

Ook één van de nieuwe maatregelen is de avondklok. Voor sommige mensen verandert er misschien 

weinig, maar voor sommigen is dit een heftige maatregel. Iedereen voelt zijn of haar eigen beperking. 
 
Wij willen de eventuele gevolgen van de avondklok voor de mantelzorgers extra aanhalen. 
 

Wat betekent de avondklok voor mantelzorgers? 

Op zaterdag 23 januari is de avondklok ingegaan en deze duurt tot 10 februari 04.30 uur. Tijdens 

deze periode blijft iedereen vanaf 21.00 uur ’s avonds tot de volgende ochtend 04.30 uur binnen. Mensen 
mogen alleen bij uitzondering de straat op en hebben daarvoor een verklaring nodig. 
 

Gevolgen voor mantelzorgers 

Woont degene voor wie je zorgt niet bij je in huis? En heeft je naaste tussen 21.00 en 04.30 uur 
mantelzorg nodig die je niet kunt verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag je 

hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat je dan een  ‘eigen verklaring avondklok’ bij je hebt. 

 

Hoe werkt het? 

• Download het formulier ‘eigen verklaring avondklok’.  
• Vul je gegevens in. 
• Vul de periode in, bijvoorbeeld tot en met 9 februari. 
• Vink het vakje ‘Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ aan. 
• Vul bij toelichting in: vanwege noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg. 
• Neem het formulier uitgeprint of digitaal mee als je tijdens de avondklok voor de mantelzorg de 

straat op moet. 
• De politie kan je onderweg om je ID en de ‘eigen verklaring avondklok’ vragen. 
• Zorg je voor meerdere mensen die niet op hetzelfde adres wonen? Vul voor elke zorgvrager een 

aparte verklaring in. 
 

De verklaring kan alleen gebruikt worden als bewijs om tijdens avondklokuren op straat te zijn. Niet voor 
andere (mantelzorg)zaken. We vragen je ook de verklaring zorgvuldig te gebruiken en alleen voor 
noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg tijdens de avondklok. Want het blijft belangrijk dat we ons 
zoveel mogelijk aan de oproep ‘blijf thuis’ van de overheid houden. 
 

Waarom een verklaring? 

Mantelzorgers die zorgen voor een naaste die elders woont, maken zich zorgen over hun mogelijkheden 
om gedurende de avondklokuren over straat te kunnen voor noodzakelijke mantelzorg. De Mantelzorglijn 
is hier de afgelopen dagen veel over gebeld. MantelzorgNL heeft deze zorgen aangekaart bij het Ministerie 
van VWS en gehoor gevonden. 
 

Eigen verklaring avondklok 

Waar kan ik het formulier downloaden:  
 

www.backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2021/01/eigenverklaring_avondklok.pdf  

of kijk op www.mantelzorg.nl  
 

 

https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2021/01/Eigenverklaring_avondklok.pdf
http://www.backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2021/01/eigenverklaring_avondklok.pdf
http://www.mantelzorg.nl/
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Meer informatie 

• Over het formulier: formulier voor de avondklok: downloaden en meenemen | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

• Over de avondklok op www.rijksoverheid.nl/avondklok. 
 

Bij vragen of behoefte aan advies over je eigen situatie kun je bellen, mailen of appen met  
de Mantelzorglijn. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 030-760 60 55. 
Ook kun je informatie krijgen op www.synthese.nl of bellen naar synthese 077-397 8500 
 

Zijn er vragen of heb je ergens hulp bij nodig, bel ons gerust. 06-38230621 of mail 

dorpsverbindermeterik@gmail.com.  

 

 

Gedichtendag 
 

Vandaag, donderdag 28 januari, is het Gedichtendag, hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. 

Ieder jaar op de laatste donderdag van januari staat de poëzie een dag lang in het zonnetje.   
 
Met Gedichtendag gaat traditiegetrouw de Poëzieweek van start. Het thema van deze negende 

Poëzieweek is SAMEN.   

 
Op de website van de Poëzieweek lezen we:  
 
‘We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander. Tegelijk is er ook 
samenhorigheid en zijn er verbindende initiatieven van onder uit. We vieren het samen-leven, samen-
hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, samen-lezen en 
samen-schrijven. Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu. 
Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme en voor inclusie. Poëzie verbindt en 
voedt ons, inspireert en brengt ons samen’. 
  
Daarom vandaag in ’t Krèntje enkele gedichtjes met als thema ‘samen’. 
 

Spleen 
Ik zit mij voor het vensterglas 
onnoemlijk te vervelen. 
Ik wou dat ik twee hondjes was, 
dan kon ik samen spelen. 

 
    Toegeschreven aan Godfried Bomans 

 
 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-voor-de-avondklok-downloaden-en-meenemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-voor-de-avondklok-downloaden-en-meenemen
http://www.rijksoverheid.nl/avondklok
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/ondersteuning/mantelzorglijn-voor-al-je-vragen-over-mantelzorg/
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Verslag van de digitale dorpsraadvergadering van 21 januari 2021 
 
Tijdens de digitale dorpsraadvergadering vorige week donderdag is onder andere de voortgang van 
BOW besproken. De begeleidingsgroep is druk met zaken regelen. In verband met de corona-
maatregelen is het overleg met de bouwers verplaatst.  

Vanuit de werkgroep wonen wordt een overleg gepland met wethouder Tegels om de 

ontwikkelingen rondom de woonvisie Meterik te bespreken.  
 

Vanuit de werkgroep openbare ruimte is uitleg gegeven over de verkeerstellingen in het 

centrum. Naar aanleiding daarvan zal er gekeken worden hoe verder.  
Er hebben zich nog een aantal mensen aangesloten aan de projectgroep verkeer centrum.  
Het opknappen van de Zandberg (vanuit NL-doet) wordt uitgesteld. De boomstammen-omheining 
wordt wel zo snel mogelijk opgepakt.  
 

Het jaarverslag van de werkgroep sociaal is besproken. De activiteiten liggen door de corona-

maatregelen grotendeels stil. De drempel om de werkgroep of de dorpsverbinders te benaderen wordt 
kleiner. Er komen steeds meer vragen voor hulp, ondersteuning of gewoon voor een gesprek.  

Er is een nieuwe editie van het Welkomstboekje voor nieuwe inwoners van Meterik. 

 

De werkgroep Duurzaam Meterik heeft een gesprek gehad met de gemeente. Zij willen graag 

met ons meedenken en waar nodig ondersteunen. De bedoeling is om de bijeenkomst met 
belangstellenden begin maart te plannen. Meer hierover wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl. 
 

Balgooien gaat niet door  

Het is traditie dat op de zondag na carnaval stellen, die afgelopen jaar getrouwd zijn en het 
Boerenbruidspaar, snoep en fruit gooien naar de kinderen die dan langs hun huizen gaan. 
 
Vanwege de coronamaatregelen kan dat festijn dit jaar echter niet doorgaan. Jammer voor de 
kinderen. We hopen dat we volgend jaar deze traditie weer gewoon voort kunnen zetten.  
 

Kerstbomen centrum 

De kerstbomen die elk jaar in het centrum worden geplaatst krijgen andere jaren altijd een tweede 
leven als versiering in de straat van de prins of het boerenbruidspaar.  
Dit jaar is in overleg met het jeugdcomité besloten een deel van de bomen te laten staan. Die zullen 
vóór carnaval passend opgetuigd worden om toch wat carnavalssfeer in het centrum te brengen.  
 

 

 

In memoriam 
 
 

Wij kregen het verdrietige bericht dat Tonie Hermans - Keijsers op 89 jarige leeftijd is overleden. 

Tonie was een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. 
 
Wij wensen familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte met dit verlies. 
Bestuur en leden V.S.S. 

 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Je bent zo 

mooi 

anders 

dan ik, 

 

natuurlijk 

niet meer of 

minder 

maar 

 

zo mooi 

anders, 

 

ik zou je 

nooit 

 

anders dan 

                                               anders willen.    Hans Andreus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geldt voor alle mensen 

wie of wat j’ ook bent 

luisteren naar de ander 

is een groot talent. 

Aldoor luist’ren naar jezelf, 

dat misleidt ontiegelijk 

want de eigen akoestiek 

                                             is ongehoord bedriegelijk.      Toon Hermans 
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Dagboek in tijden van corona  
 
 
Tijdens de eerste lockdown heeft Ivana van Lieshout - Fattori, in het Italiaans, een 
dagboek bijgehouden en haar dochter Chiarangela heeft het in het Nederlands 
vertaald.  
We mogen het in delen publiceren, waarvoor onze hartelijke dank.  
Vandaag leest u deel 1. 

 
14 maart 2020  -  tot …? 
 

Dag een 

Wat nu? 

Eerst maar eens de afspraken afzeggen, de agenda staat er vol van. Om te beginnen de poetsvrouw; 
althans zo noemden we haar vroeger en nu…huishoudmedewerkster? Geen gemier, huishoudster 
volstaat. Ik bel haar af en zij is het volledig met me eens. Voorlopig hoeft ze haar nagelnak niet te 
verspillen aan het schoonmaken van ons huis. 

 

Vervolgens het ziekenhuis, want over twee dagen staat een afspraak gepland met de dermatoloog. Een 
lieve telefoonstem vermeldt de kosten per minuut en op welke knop te drukken. Daarna beluister ik de 
eerste noten van de Lente van Vivaldi. Ik wacht. Na de eerste noten, een stem. Onmiddellijk reageer ik. 
Fout! 

De stem gaat verder en vermeldt: “U bent de tiende beller”. En opnieuw Vivaldi, dezelfde noten, negende 
in de rij, enzovoorts. Telkens herhaalt de lente zichzelf, de zomer bereiken we nooit. Na een half uur gooi 
ik de hoorn op de haak (ook weer zoals we vroeger zeiden).  

Dan herinner ik me de afspraak voor mijn man over een week en start opnieuw. Geduld, Ivana! Tussen het 
ene telefoontje en het andere gaat de middag voorbij en ’s avonds, moe voor de televisie, horen de preek 
van vadertje Rutten aan met zijn voorspelling van een zoete apocalyps.  

 

Dag twee 

De ochtend gaat voorbij met huishoudelijke bezigheden. Na de lunch geen wandeling vanwege een 
hagelbui. Ik kijk ernaar en pak een boek. Na enkele pagina’s vraag ik me af wat ik aan het lezen ben. Ik 
zoek een grote tas en begin die te vullen met boeken die ik niet meer wil hebben. De avond valt, tv, naar 
bed.  

 

Dag drie 

Ik ontwaak door een concert van merels. O God, het regent niet meer. De zon schijnt! 

Blij sta ik op. De lente ontwaakt en in de loop van de dag openen de bloemen van onze grote magnolia 
zich. Chiarangela is er om mij te helpen met het verschonen van de lakens en zij zal de boodschappen 
doen.  

’s Middags weer de pauwen. De hele winter deden ze niets anders dan ons terras bevuilen. Maar vandaag 
niet. Vandaag opent het mannetje zijn staart. De vijf verliefde haremvrouwtjes bewonderen hem, terwijl hij 
zichzelf bewondert in het raam van de deur. Arme vogels, ik heb met ze van doen.  
Een drukke werkdag. Ik ben moe. welterusten.  
 

Dag vier 

Zondag. Op tv een virtuele heilige mis met lege kerkbanken, op enige afstand van de priester zingen 
enkele ouderen liturgische gezangen en staan misdienaars. Van het altaar bereiken mij woorden van 
troost en hoop. Heer, ik bid u voor al mijn dierbaren. 

Ondertussen zwerft een verdwaalde fazant door de tuin, die me doet denken aan een lunch lang geleden 
op basis van fazant, met vrienden die inmiddels alleen nog in mijn herinnering en in mijn hart bestaan. Mijn 
man en ik stappen in de auto en als verdoolde bezoekers maken we een ritje nergens naar toe. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
06-02: Piet Kuenen  Max van Dieten   collecteschaal achter in de kerk 
20-02: Margriet Hendriks Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk  

Misintenties 

 

Zaterdag 30 januari: geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 6 februari, 5e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. 1e jaardienst Wim Jacobs 
2. 1e jaardienst Jan Jenniskens 
 Er kan niet meer worden gereserveerd 
 

Zaterdag 13 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 20 februari, 7e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. 1e jaardienst Karel Jenneskens, 
2. 1e jaardienst Truus v. Rengs - Vullings, 
3. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken) en overledenen v.d. fam. Tacken - Weijs, 
4. Piet en Stien Hermans - Reijnders (verjaardag) 
5. Frans Verdellen (verjaardag) 
Voor deze dag zijn er 20 reserveringen 
 

Zaterdag 27 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster 

 
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 
 

Telefoonnummer priesternooddienst: 06-55408023  

 
Opgeven voor doopsel: tel. 077 3981416 
 
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus.  
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