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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Sneeuw in april geen nood,
met zware nachtvorst veel meer dood.
In week 12 is er 3 mm. bijgekomen.
Het totaal in maart is nu 36 mm.
Laat het weer zoals het wil,
maar ontkleedt u niet voor half april.

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.
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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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 27-03-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

April
Do
Za

15:
24:

Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Ma
Za
Ma
Do
Ma
Wo
Do
Za

03:
08:
10:
13:
17:
19:
20:
22:

Do
Za

27:
29:

KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, Pruts-inn
KBO kienen 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
KBO excursie naar ' Slaque ' slakkenkwekerij in de Melderslo
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
- Buitentoernooi VC Trivia
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
JongNL Meterik, NL doet actie 09:00 uur

Mei

Juni
Vr
Za

04:
05:

Zo

06:

Ma
Vr
Za
Zo
Ma
Wo
Do
Ma
Za
Ma

07:
11:
12:
13:
14:
16:
17:
21:
26:
28:

Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
KBO wandelen 13:30 uur
VC Trivia volleybalkamp
VC Trivia volleybalkamp
VC Trivia volleybalkamp
KBO kienen 14:00 uur
KBO busuitstapje naar de orchideeënhoeve
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO Jaarvergadering

Juli
Ma
Ma
Wo
Ma
Do
Za

05:
12:
14:
19:
22:
24:

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO jaarlijkse fietstocht 00:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
- JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
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Herstraat weer open
Cultuurplein voor ’t Gasthoês klaar
Horst had al een horecaplein, een belevingsplein en nu ook een cultuurplein.
Het plein voor het onlangs opgeleverde Gasthoês heeft een parkachtige
uitstraling gekregen.
Het plein is niet alleen mooi geworden, maar het is ook een belangrijke stap naar een klimaatbestendiger
centrum. Daarom is het opnieuw ingericht met slimme oplossingen én met veel groen, want groen
verkoelt. Eén ding is jammer: een aantal slimmigheden zitten nu onder de grond. Vanaf eind april staat er
een klimaatzuil op het Gasthoesplein. Daar vindt u, naast onder andere het programma van ‘t Gasthoês,
ook welke klimaatinnovaties er onder de grond zitten.
Het plein is ingericht als voetgangerszone en afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsen in het gebied
is wel toegestaan.

Kruising Herstraat–Gasthuisstraat
Met de oplevering van het Gasthoêsplein zijn ook de werkzaamheden aan deze kruising afgerond. Vanaf
vrijdag 19 maart is de weg weer open en kan verkeer weer over de Herstraat via de Gasthuisstraat richting
Venloseweg rijden. Het kruisingsvlak is helemaal uitgevoerd in klinkers waarmee het gemotoriseerd
verkeer gemotiveerd wordt langzaam te rijden. De voetganger die vanuit de Kerkstraat naar het Gasthoês
wil lopen krijgt ruim baan met een breed trottoir en voetgangersoversteekplaats.

Opheffen eenrichtingsverkeer Gasthuisstraat
Vanaf vrijdag 19 maart zijn het Sint Antoniuspark en de parkeerplaatsen achter het Gasthoês ook weer
toegankelijk vanuit de Gasthuisstraat. Voor een betere bereikbaarheid kan verkeer voortaan ook vanaf de
Venloseweg de inrit bereiken. Hiertoe is het eenrichtingsverkeer opgeheven op dit stukje weg en kan
verkeer in twee richtingen gebruik maken van de weg. Om de situatie te verduidelijken worden tijdelijk
informatieborden geplaatst.

Werkzaamheden kruising Herstraat–Kloosterstraat
Vanaf maandag 22 maart tot en met maandag 29 maart worden door BAM de gasleidingen vervangen
onder het kruisingsvlak Herstraat–Kloosterstraat. Dit betekent dat de Herstraat in zuidelijke richting
afgesloten is. Parkeerterrein Kerkeveld is van het noorden bereikbaar; verkeer zal via dezelfde route terug
moeten rijden. Het wegvak tussen de uitrit van het parkeerterrein en de Jacob Merlostraat wordt daarom
tijdelijk opengesteld in twee richtingen. De Kloosterstraat is in deze periode alleen bereikbaar via
parkeerterrein Kerkeveld.

Mededelingen KBO
Beste leden.
In deze coronatijd, zien we af en toe ook nog eens een lichtpuntje.
Kinderen die een kaartje gemaakt hebben voor onze leden, wat een hartverwarmend gebaar.
Inge Drabbels, tweedejaars Pabo student uit Meterik, benaderde de KBO met de vraag of zij voor haar
studieopdracht kaartjes mocht maken voor onze leden met als thema ‘een beetje geluk verspreiden’.
Natuurlijk hebben wij hier positief op gereageerd.
Groep 3 van de basisschool uit Tienray werd aan het tekenen c.q. kleuren gezet en zie het resultaat.
De leuke gekleurde tekeningen worden, samen met het blaadje van KBO Limburg, bij de leden in de bus
gedaan.
Inge en kinderen, bedankt voor deze leuke geste.
Bestuur KBO Meterik.
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Voorbereiding uitvoering centrumplan: bomen worden gerooid
Op Goede Vrijdag of net na Pasen zullen in opdracht van de gemeente de bomen worden gerooid die
moeten wijken in verband met de uitvoering van het centrumplan.
Het betreft een aantal bomen langs de Sint Jansstraat, de Crommentuijnstraat en het Kerkplein. De
betreffende bomen zijn al geblest. Het verkeer zal even hinder ondervinden van de werkzaamheden die
met groot materieel uitgevoerd worden.
Vóór het rooien wordt gecontroleerd of er nesten zijn van beschermde vogelsoorten. Daarmee wordt
voldaan aan de algemene zorgplicht conform de Wet natuurbescherming.
Zoals tijdens de informatiebijeenkomsten meegedeeld is, zullen te zijner tijd andere soorten bomen
teruggeplaatst worden.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer gestart wordt met de uitvoering van het centrumplan.
De aanbestedingsprocedure loopt nog tot medio april. Pas als de aannemer bekend is, zal ook de
planning gemaakt worden. Het project zal in elk geval in een aantal fases uitgevoerd worden, zodat niet
het hele centrum in een keer open ligt.

Verslag van de digitale dorpsraadvergadering van 18 maart 2021
Tijdens de digitale vergadering is vanuit de werkgroepen een terugkoppeling gegeven. Onder andere is
een terugkoppeling gegeven over de planning voor het centrumplan. Hierboven vindt u meer informatie
hierover.
Daarnaast heeft de projectgroep Verkeer Centrum een overleg met de gemeente en Veilig
Verkeer gehad. De resultaten van de eerste snelheidsmetingen in het centrum zijn bekend. In april-mei
worden nog een tweede keer metingen uitgevoerd.
Over het wandel-fietstracé van Meterik naar Horst via de Kabroeksebeek is met de gemeente
gesproken. Realisatie van het wandel-fietspad zal na de zomer uitvoering krijgen.
Naar aanleiding van het verzoek van het MFC heeft de Dorpsraad besloten € 10.000,- prioriteitsgeld ter
beschikking te stellen voor de verbouwingskosten van het MFC. De verbeteringen aan het MFC komen
ten goede aan alle inwoners van Meterik.
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl.
………………………………………………………………………………………………………………………….

Ook in Meterik gaan we samen op weg
naar een rookvrije generatie.
Binnenkort worden de 3 openbare speeltuintjes in Meterik
rookvrij. Dat wordt kenbaar gemaakt door middel van borden
en stoeptegels.
Het betreft de speelvoorzieningen aan het Meteriks veld, de
Houtstraat en de Jan Drabbelsstraat (achter MFC).
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Dagboek in tijden van corona
Tijdens de eerste lockdown hield Ivana van Lieshout - Fattori een dagboek bij.
Vandaag leest u deel 10.
Moederdag
Bloemen van Chiarangela en een telefoontje van Stefania. Een bewolkte
hemel, maar verrassing! Huub heeft, na maanden van inactiviteit, met zijn
scooter een ritje gemaakt.
In de tijd dat ik dit opschrijf zie ik dat hij weer terug is. Een eerste begin is
gemaakt, dat belooft veel goeds.
Een sprankje (voorwaardelijke) vrijheid.
Een telefoontje van het ziekenhuis Venlo, waar ik maanden geleden een controleafspraak had gemaakt.
Vrijdagochtend, onze huwelijksdag, word ik, gezien dat ik geen symptomen vertoon, verwacht.
Vandaag bracht Agnes een paar planten, petunia’s en geraniums.
Vanochtend heb ik ze verpot. Dat terwijl Huub kwaad was op mij omdat ik volgens hem gisterenavond de
tv verkeerd zou hebben uitgezet, met als gevolg dat hij vandaag niet meer functioneert. Hennie was aan
het werk in Venlo en daarom heb ik de hulp van Gerard ingeroepen. Eerst heb ik het zelf geprobeerd, later
hij, met nul resultaat. Tot aan twaalf uur, toen Gerard de tv weer heeft aangesloten op de sataliet, die
kennelijk nog werkt. Kennelijk hebben we nooit het abonnement opgezegd. Vanavond is Hennie gekomen:
een telefoontje naar Trined en het probleem is opgelost. Het bleek een probleem van de maatschappij.
Vandaag de eerste gelukswensen voor ons jubileum.
Allereerst een paar mails van collega’s van Probus, daarna een mooie en liefdevolle brief van Marijke en
Kees en de felicitaties van de koninklijke secretaris in naam van de koning en de koningin. Fijn feest!
Sinds een paar dagen heb ik niets meer geschreven.
Er is veel gebeurd. Een leven samen, 60 jaar, blijkt niet onopgemerkt voorbij te zijn gegaan. Op vrijdag
startte de parade met een prachtige vaas bloemen van onze dochters en gisteren, maandag, eindigde zij
met een groot boeket bloemen van Probus Venlo. Een mandje van Mieke en Mart Thielen, een mooie bos
van de past-Rotarions, etcetera, etcetera. Drie dagen lang ontvingen we via de post stapels gelukswensen
en liep de computer vast vanwege de talloze mails en honderden felicitaties op Face Book. En niet te
vergeten het werk van de buurt, die ons huis en onze tuin versierden. En alle telefoontjes.
15 mei: precies deze dag, kom ik voor de eerste keer sinds twee maanden uit mijn isolement. Het
ziekenhuis verwachtte me weer voor de driemaandelijkse controle bij de neuroloog en ’s middags had ik
een afspraak bij de kapper voor het knippen van mijn haren. Zo kon ik de dag erna mooi gekapt en
gekleed mijn gasten (helaas maar de helft van de familie) ontvangen voor een lunch, bereid door het
restaurant Graaf ter Horst, op basis van asperges. Stefania, Jos en Luca hebben we via de video gezien.
Toch, ondanks alles, was het een onvergetelijke dag vanwege de vriendschap en warmte van familie,
vrienden, bekenden en onbekenden. Dank iedereen.
P.S. vanavond zijn Hennie Freriks en Geert met bloemen gekomen namens de kinderen van Lenie. En
nog meer post.
Vanwege alle emoties in deze dagen, ging het nieuws betreffende de versoepeling van coronaregels
onopgemerkt voorbij. Natuurlijk wel met de nodige voorzorgsmaatregelen om ons zo voor te bereiden op
de anderhalvemeter maatschappij.
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Dieneke Lemmen (deel 2)

Op 8 mei 2017 mochten enkele leden van Heemkunde Meterik een interview afnemen met Dieneke
Lemmen in haar toenmalige woonplaats Helden.
Vandaag leest u deel 2.
Die van de meister (meester Janssen de Pontie) kwamen iedere morgen
een paar liter melk halen want iets weg mieteren dat kon niet.
Een naaimachine hadden Gerda en ik ook, maar daar doen we nu niks
meer mee.
We gingen naar de naaischool bij de zusters. Zuster Bonifatius en zuster
Stifanilla en zuster Roza.
Toen ik voor het eerst naar de lagere school ging en ergens in de rij stond
was ik heel bang voor de school. Marietje van de meister en Hezen Mien
zaten in dat klasje.
We hebben de eerste communie ook gedaan en de plechtige communie ook en toen kreeg ik van moeder
ene knapkoek en dat vond ik geweldig.
We gingen ook op zaterdag naar school en dan mochten we altijd tekenen en leuke dingen doen. Gerda
nam die van Tielen mee naar school, maar later niet meer want die renden over het kerkhof naar huis en
daarvoor schaamde Gerda zich.
Zuster Teresia was niet sterk, maar dat was wel een goede zuster. Als die kwam, dan was ik blij. Er is nog
ergens één foto van school; Gerda van de kleuterschool en ik van de eerste klas.
Onze buren vroeger waren Tacken en Latte Betje en die hadden een dochter Nellie en die verkochten
vroeger suiker en andere kruidenierswaren.
En dan Baltussen en Dora van den Akker tegenover Horstes Driekus waar nu de gymzaal is, in het
vroegere schoolhuis. Daar heeft Dora gewerkt vroeger.
En de boterfabriek was hier ook nog en daar was Martens Lotje (Tacken) baas. Later ook directeur in
Horst. Hesen Tien heeft daar ook gewerkt.
‘s Zondags gingen de boeren daar hun geld halen, van de melk die ze door de week daar heen brachten.
Ze maakten daar boter en slagroom. Moeder is een keer heel erg ziek geweest en toen moest die
slagroom eten.
En Martien heeft een keer een karrad over zijn voeten gekregen. Ze gingen daar paardendrollen vangen
maar hij had gelukkig dikke schoenen aan. Toen de zusters kwamen werden de jongens apart gezet op
school. Alles hadden we in de Meterik. Als vader een nieuw pak nodig had, dan kwam Snejer ziene Baer
1 maal in het jaar een pak aanmeten.
Toen Ome Willem (Maurice Willem) stierf in 1941 zeiden die van Gerardts dat alles van hun was, de
timmerwerkplaats. Maar dat is niet gebeurd. Maurice Mart en Jac zijn verder gegaan als timmerman en
later Jac met de kassenbouw in 1953.
Mijn broer Martien zijn vrienden waren Jaer Verstappen, Piet Peters, Antoon en Jan Tielen. Martien heeft
altijd thuis gewerkt. Hij was bij de toneelclub en fanfare en ging ‘s zondags bij Kleuskens toepen.
Sinterklaas, dat was een mooie tijd. Dan ging de wekker mee naar bed en wij konden niet slapen. Ik heb
geprobeerd die traditie met de kinderen voort te zetten, maar dat lukte niet lang.
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´t Lemmenweike
Vanaf 2000 is er aan de Dr. Lemmenstraat een kleine dierenweide, die door de bewoners van
huisnummer. 35 en 37 wordt onderhouden.
Geitenkooi en kippenhokje waren aan vervanging toe en door enkele bewoners in de
Dr. Lemmenstraat is dit in het 4e kwartaal 2020 opgepakt.
Na voltooiing hiervan is eveneens de hooiruif en water-/voerbak opgeknapt en een tweetal vogelkooitjes
aangebracht.
De vrijwilligers, die menig uurtjes hiermee bezig zijn
geweest, vonden het maar niks dat er geen naam aan
de dierenweide was gegeven en afgelopen zaterdag
hebben zij de dierenweide omgedoopt naar
’t Lemmenweike.
Het bord, door de vrijwilligers gemaakt, pronkt
inmiddels in de dierenweide.
Ter afronding van de opknapbeurt ’t Lemmenweike is afgelopen zaterdag door de mannen van Dorpsraad
Openbare ruimte Frans Janssen en Jos Claessens een boom geplant. (Phellodendron)
Zelfs de kinderen van basisschool Onder de Wieken is het opgevallen dat de dierenweide is opgeknapt en
hun bezoek wordt door de geiten en kippen op prijs gesteld, zeker als ze een beetje brood bij zich hebben.
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Een terugblik……
‘Ach, moesje….’ Pasen in vroegere tijden
In het huidige pand Den Alde Bekker woonden destijds
Leonard Tacken, geboren 1-1-1879 (Den Alde Bekker), getrouwd 18-04-1904 met
Petronella Wilhelmina Vos, geboren 27-09-1875.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Pieter Hubert Mathieu Tacken 14-07-1905 (later Bakkerij Tacken Houben),
getrouwd met Hendrika Wilhelmina Houben geboren 08-09-1911.
2. (Bertha) Hubertina Johanna Louisa Tacken geboren, 27-05-1906
Getrouwd met Willem Adriaan Franciscus Janssen geboren, 22-09-1919
3. Pieter Willem Hendrik Tacken geboren. 05-07-1907,
Getrouwd met Henriëtte Driessen
Bertha Tacken verhuisde na haar huwelijk met Willem Janssen naar Maastricht.
Bertha’s dochter Oda vertelde, dat steeds met Pasen onderstaand liedje thuis in Maastricht met de hele
familie gezamenlijk gezongen werd. Haar moeder vertelde dan dat ze dit vroeger (ca.1912) op de
meisjesschool in Meterik geleerd had.
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De natuur krijgt meer kans
Minder maaien, beter voor flora en fauna
in Horst aan de Maas
Vorig jaar hebben we met succes een pilot uitgevoerd waarbij op drie locaties het gras minder vaak
gemaaid werd (maximaal 2x) onder de noemer: ecologisch maaibeheer. Hoewel dit anders in het
straatbeeld is dan we gewend zijn, levert het veel meer op voor de biodiversiteit (bloemen, planten, bijen,
insecten, etc.) We vinden het belangrijk dat de natuur de kans krijgt om zich te verbeteren. Dat het een
beetje anders is dan we gewend zijn, nemen we op de koop toe.

Biodiversiteit
Bij ecologisch maaibeheer wordt de frequentie van het maaien beperkt tot 1 tot 2 keer per jaar. Het
gemaaide gras blijft enkele dagen liggen voordat het wordt verzameld en afgevoerd. Op deze wijze krijgen
zaden de kans om achter te blijven en kunnen ze kiemen zodra de omstandigheden goed zijn. Hierdoor
ontstaat een variatie in de begroeiing waar vogels, vlinders en andere insecten van profiteren. Nadeel van
het minder maaien is dat onze inwoners zich aan het nieuwe beeld van minder maaien zouden kunnen
ergeren. Er is geen strak gemaaid perceel gazon meer aanwezig, maar wel bijvoorbeeld een fleurige
bloemenweide. Het kan dus een ander beeld geven dan we gewend zijn.
Maar, het komt de natuur flink ten goede.

Kosten
Wethouder Beurskens: “We gaan steeds meer inzetten om de biodiversiteit te verbeteren. Soms denken
inwoners dat dit anders maaien goedkoper is, maar in de praktijk is dat niet zo. Maar voor het verbeteren
van de biodiversiteit en de natuur hebben we dat geld graag over. Want de biodiversiteit is de basis voor
een gezonde leefomgeving voor ons en onze kinderen.”

“Alles goed?” “Zo goed als alles!”
-
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Dat besluit is met de kennis van toen genomen. Je moet dan ook niet met de kennis van nu
terugkijken.
Twijfel laat zich veel beter verdedigen dan een visie.
Tijd is niet iets wat je hebt, maar wat je maakt.
Ga in je beroep op, maar niet onder.
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Tekenles voor kinderen
Bij het opruimen van de zolder kwam ik (Ton Hendriks) nog een boekje tegen “stap
voor stap leren tekenen”. Ik heb hier vaak gebruik van gemaakt. Indien de ruimte in
´t Krèntje het toelaat, zal ik regelmatig een tekenlesje voor kinderen aanbieden.
Dit keer:

Hoe teken je een Teddybeer!
Teken met een potlood 2 dunne, elkaar overlappende cirkels.
De onderste cirkel is iets groter.

Aan de bovenste cirkel, het hoofd, teken je links en rechts 2 kleine
halve cirkels (de oren).
Teken ook een kleine cirkel in het onderste gedeelte van het hoofd,
dit wordt de snuit.
Teken aan de onderste cirkel 2 ovalen, dit worden de voeten.

Teken een kleine driehoek in de snuit, dit wordt de neus.
Teken hierna de beide armen.
Let goed op de verhoudingen (waar een vorm of lijn begint, eindigt, hoe lang of
groot het moet zijn).

Je gaat verder met het tekenen van 2 kleine ronde ogen en de rest van de benen.
De basisvorm is nu klaar.
De hoofdlijnen kun je nu overtrekken en de andere lijnen weggummen.

Je kunt nu de teddybeer inkleuren, bijv.
met geel of oker.

Als laatste kun je schaduw aanbrengen en kleur accentueren.
Succes,
Ton Hendriks
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Alle leden van Zanglust ontvingen deze week een leuke attentie in hun brievenbus met bijbehorend
gedichtje.

De lente komt eraan
Fijn samen er tegenaan
Daar kunnen we voorlopig alleen van dromen
Zingen kan er nog niet van komen
Als troost een kleine attentie voor iedereen
Lekker bij een kop koffie of thee
Weet dat er aan je wordt gedacht
En dat er een betere tijd op ons wacht
Hoopvol de zomer tegemoet
Blijf gezond en welgemoed
Tot een volgende keer
We zien ons zeker weer.

Wij wensen iedereen: F I J N E P A A S D A G E N
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.
Gebedshuizen- en dus ook de kerk- mogen open blijven. Het aantal van maximaal 30 bezoekers per
keer blijft echter gehandhaafd. Ook het advies om te reserveren voor deelname aan vieringen is
nog geldig.
Dus: reserveer tijdig, geef naam en telefoonnummer door, dan kunnen we u altijd bereiken.
Voor de meest recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen:
www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Reserveren kan bij Susan Baltussen; 077-398 69 83 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van
telefoonnummer.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
04-04: Henny Jenniskens
Jan Philipsen/Theo v. Rens
17-04: Henny Bergs
Max van Dieten
01-05: Piet Kuenen
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag: mogelijkheid voor kaarsje aansteken van 15.00-15.45 uur.
Er is dan ook een mand met gewijde palmtakjes aanwezig.
Zaterdag 3 april: viering Paaswake in Horst, 20.00 uur.
Zondag 4 april: hoogfeest van Pasen, 11.00 uur H. Mis in Meterik
1. Pieter Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst)
2. Pieter Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst)
3. Frans Geurts (jaardienst)
Voor deze H. Mis zijn er 10 reserveringen
Zaterdag 10 april: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 17 april, 3e zondag van Pasen, 19.00 uur
1. Wim Bouten en Mien Bouten - Keijsers (jaardienst)
Zaterdag 24 april: geen H. Mis i.v.m. rooster

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met insluiting 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.
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 bankrekeningnr. van de parochie.

14

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.
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