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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Op vakantie zien dat het leven toch anders bedoeld is.
In week 29 geen neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in juli is nu 57 mm.
Ik denk dat veel mensen dit wel zouden willen en misschien is het geen
slecht idee, dat vakantie voor ons echt een soort van therapie is, wanneer
we stress hebben of ons slecht in ons vel voelen en dan op reis gaan.
Komen we steeds als herboren terug.

Dus misschien zou vakantie inderdaad wel terugbetaald moeten worden door de verzekering!
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 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 24-07-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Juli
Di

27- 31: JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021

Augustus
Ma

02:

Ma

09:

Di
Ma

10:
16:

Do
Ma
Za
Ma

19:
23:
28:
30:

- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO fietsen 13:30 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur

September
Ma

06:

Vr
Zo
Ma

10:
12:
13:

Di

14:

Wo

15:

Do

16:

Vr
Za
Zo
Ma

17:
18:
19:
20:

Di
Wo
Do
Za
Ma
Do

21:
22:
23:
25:
27:
30:

- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, rommelmarkt (ovb) 10:30 - 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO fietstocht 13:30 uur
- Duurzaam Meterik, informatieavond in MFC 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO excursie naar Van Leendert
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
Dorpsverbinders film ‘Wei’ met nagesprek in MFC in Week v/d Dementie 14:00 - 16:00 uur
Muziekvereniging Concordia werkactie Venloop 08:30 - 18:00 uur
- Dorpsverbinders eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Oktober
Za
Ma

02:
04:

Ma

11:

Muziekvereniging Concordia, reünie-avond 20:00 - 23:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
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Mededelingen KBO
Jammer dat we onze jaarvergadering en de barbecue op het laatste moment moesten afzeggen.
We stonden al in de startblokken maar werden op het laatst teruggefloten door de gemeente Horst a/d
Maas.
Meten, steeds maar weer meten, maar we konden gewoon de mensen in de zaal niet op anderhalve
meter afstand uit elkaar zetten. En daar kwam nog bij dat eenieder op zijn/haar plaats moest blijven zitten.
Aldus de woordvoerder van de gemeente.
Aan het risico voor eventuele besmetting mochten en konden wij onze leden niet blootstellen.
We hadden ruim 95 aanmeldingen.
Sorry dat er wat fout gegaan is op die maandagmiddag; we hadden dit even moeten communiceren met
de ‘Inloop’. Maar op dat moment moesten zoveel zaken ineens geregeld worden, dat we dit vergeten zijn
door te geven.
Aanstaande vrijdag komen we weer met het bestuur samen om een nieuwe datum te plannen voor de
jaarvergadering. Nogmaals sorry voor het ongemak, maar de veiligheid van onze leden gaat boven alles.
Bestuur KBO Meterik.

RUGZAK VERMIST
Op maandag 19 juli is de rugzak van Eli (groep 3) op het schoolplein blijven staan.
De dag daarna was hij weg.
Wie heeft de rugzak meegenomen?
Graag bericht op 06-1070 3044.
Alvast bedankt!

Hay van Rengs
85 jaar
Hay trakteerde in de pauze
tijdens het Jeu de Boules
op een lekker stukje vlaai met
de vraag:

“Wie wil er slagroom bij?”
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Corona doet nog steeds met ons wat zij wil
Daarom komen er weer eens tochten voorbij, waar we al 2 jaar niet geweest zijn, zoals vandaag b.v.
pauzelocatie Achelse Kluis voor de A-Krukken. Precies op de Belgisch- Nederlandse grens. Een
abdijklooster waar van alles te zien, te kopen en te eten en drinken is.
De routebepaler moest diep in zijn geheugen graven, om de route van 2 jaar geleden weer boven water te
toveren. De routebepaler van die A-Krukken, is er ‘nog enne van d´n alde stempel’ zullen we maar zeggen.
Hij heeft niets met navigatiesystemen. Wel moest hij nu toch digitale hulp inschakelen van Testosteronnie.
Maar zijn navi-systeem wilde maar niet
opstarten toen er hulp gevraagd werd.
Tierend en vloekend zette Testos de tijd
een dikke week terug.
“Dit ding is ut nog ni weart da ge um in de
Maas gooit” prevelde hij uit (nou over
recent gesproken!). Uiteindelijk kreeg hij
dan toch de route in beeld en kon de weg
van deze prachtige route vervolgd
worden. En hoe toevallig, hoeveel
pauzeplaatsen rijden we in Limburg en
Brabant wel niet voorbij?
Dat zullen ongetwijfeld onze kompanen
uit Hegelsom ook gedacht hebben. Juist
ja, ook zij zaten op dit terras van deze
mooie locatie.
De terugweg over de ‘Grote Heide’ is er eentje om in te lijsten. Zo mooi. Echter door het vele draaien en
keren van deze route, waren er toch enkelen die de kaap van 120 km even flink in de beentjes begonnen
te voelen.
In Deurne gingen we een ouder stel voorbij, beiden op een scootmobiel. En prompt toen we deze
gepasseerd waren, was Coppie verdwenen. Na enig zoekwerk vonden we hem terug, uitrustend op de
schoot van deze, ietwat oudere mevrouw, in de scootmobiel. Coppie moest effe bijkomen van de reeds
gemaakte kilometers. Toen we Coppie en zijn fiets nog eens beter inspecteerden, kwamen we er ook nog
achter, dat hij zijn bidons bij had gevuld uit de radiator van die scootmobiel. Gezien de vulling, bleek er
antivries in zijn bidons te zitten. Met 25 graden in de plus en dan antivries in de bidons, dan kom je ook
niet lekker in je fietsritme.

Dan verder met de B-Krukken.
Deze groep wordt iedere week groter en groter. Vandaag mochten zij alweer een fietster begroeten. Week
na week komt er een fietster bij deze groep bij. Ditmaal de vrouw van… (mag nog niet genoemd worden,
omdat er nog geen naam voor bedacht is.) De route van de B-Krukken was een soort ramptoerisme tocht.
Zij wilden vandaag nog maar eens de schade van onze mede Limburgers, die aan de Maas wonen, gaan
bekijken.
Pauzeplaats was Arcen. Daar waren wegomleggingen en zandzakken van de ramp van dik 1 week
geleden nog steeds te bespeuren. Verder blijft het angstvallig stil wat de B-Krukken onderweg mee
maakten. Of dit te maken heeft met de aanwezigheid van de inmiddels groeiende dames in hun peloton
blijft naturrlijk de vraag. Wat ook nog iedere week geconstateerd wordt, is dat de gemiddelde snelheid ook
iedere week omhoog gaat. Komt dit ook door de aanwezigheid van de dames onder hen?
Of willen de haantjes hun spierballen aan de dames laten zien…?
De C-Krukken beginnen hier ook al wat streken van mee te krijgen. Dit zal ongetwijfeld ook met de
ervaring van deze mannen te maken hebben. Intelligent als ze zijn, eerst met nauwelijks wind, richting
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Meijel fietsen om vervolgens met de hulp van de
wind weer lekker richting Meterik. Overigens, in
Meijel genoten onze wijze mannen volop van de
aanwezigheid van al het vrouwelijk schoon op hun
pauzeplaats. Voor Gerrie Bekerman was het zelfs
geen probleem dat zijn koffie voor de helft op zijn
schoteltje was beland en de andere helft nog maar in
het kopje zat tijdens de bediening. Verlegen van de
schoonheid van dit lieftallig meisje durfde Gerrie hier
niets van te zeggen. Toen ze weg was, prevelde
Gerrie: “As daat enne kerel waar gewes, haaij heej
neeje koffie kunnen haale..”.
Over Haaij gesproken, die wordt met de week
sterker. Inmiddels wordt Long Tall Harry in deze
groep de Tempobeul genoemd. Dat vind de rest ook
niet meer zo verwonderlijk.
4 X per week naar de sportschool om te trainen. Alles wat ook maar in zijn nabijheid voorbij komt tilt hij op.
En dan moet dat bij zo`n grote man als Long Tall Harry ook wel erg hoog opgetild worden. Vroeger was
Long Tall een kantoorman, weing spiermassa te vinden, nu lijkt hij meer op een afgetrainde Arnold
Schwarzenegger. (Ze hebben zo`n beetje dezelfde leeftijd en spieren inmiddels).
Uiteindelijk zat de gehele bups weer gezellig op het terras bij Ger om de sterke verhalen weer wat aan te
dikken.
De Krukken wensen eenieder die vakantie krijgt een fijne vakantie toe.

Wat gebeurt er als je dierbare dementie krijgt?
De aangrijpende documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het
dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders heeft vastgelegd, is vorig jaar
in verschillende dorpen in de regio getoond. In verband met corona is deze
middag in Meterik toen niet door gegaan.
In overleg met Ruud Lenssen en de werkgroep Dementievriendelijke gemeente wordt deze middag
opnieuw aangeboden op zaterdag 18 september in MFC ‘De Meulewiek’.
Inloop vanaf 13.30 uur en de film start om 14.00 uur.
Na de filmvertoning zullen filmmaker Ruud Lenssen, een trajectbegeleider dementie, een
gebiedsteammedewerker van de gemeente en een ervaringsdeskundige Mantelzorger met u in
gesprek gaan onder begeleiding van een ervaren gespreksleider.
Tijdens dit gezamenlijke gesprek kunnen al uw vragen beantwoord worden.
Na afloop zijn er, als hier behoefte voor is, ook een op een gesprekken met een expert mogelijk.
Het totale programma duurt tot ongeveer 16.00 uur.
‘Wei’ was een succes in de bioscopen en ontving binnen een maand de Kristallen Film-status.
De film toont de impact van dementie op een gezin.
In zijn eentje filmde Ruud Lenssen (35) zijn ouders gedurende de laatste 2 jaar dat zijn vader nog thuis
kon wonen. Zijn werkwijze levert een intieme film op, waarmee hij de worsteling rondom dementie en
mantelzorg bespreekbaar wil maken. De onzekerheid, de schaamte en de frustratie zitten allemaal in de
film. Om het vaak stille lijden van mantelzorgers zichtbaar te maken, is de pijn zo eerlijk mogelijk
weergegeven. “Er ligt namelijk een enorme druk bij mantelzorgers”.
Met de vertoning van de film maar vooral door met elkaar in gesprek te gaan, willen wij als
Dorpsverbinders de bewustwording rondom dementie en mantelzorg vergroten en taboes doorbreken.
Immers, één op de vijf mensen krijgt dementie bij het ouder worden.
Gezien corona is aanmelding verplicht. Dat kan via de telefoon (06-3823 0621) of via de mail
(dorpverbindermeterik@gmail.com). Opgave is mogelijk tot 4 september. Het programma is gratis.
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Taxusinzameling tegen kanker overstijgt verwachtingen
Het zonnetje in de maand juni heeft de taxusinzameling veel goeds gedaan.
Even leek het erop dat de taxusinzameling van 2021 (letterlijk) in het water zou vallen. De maand mei was
behoorlijk nat en koud. Dit had helaas een remmend effect op de groei van veel planten, waaronder de
taxus. Het water van de maand mei in combinatie met de zwoele warmte van juni heeft gelukkig veel goed
gemaakt. Inmiddels heeft stichting Taxus Taxi dan ook meer dan 300.000 kilogram vers taxussnoeisel
ingezameld. Genoeg voor ruim 2.700 chemokuren.

Taxus tegen kanker
Wat de taxus zo bijzonder maakt is de werkzame stof 10-deacetylbaccatin III. Ja, dat is inderdaad een
hele mond vol! De werking van deze stof is beter bekend onder de naam Taxol. Dit kankerremmende
middel bevindt zich in de naalden van de taxusplant. Nadat het uit de naalden is gewonnen wordt het als
hoofdbestanddeel van de chemotherapie ingezet. Dit gebeurt onder andere bij behandeling tegen borst-,
maag-, slokdarm-, long-, en eierstokkanker.

Bekendheid inzameling stijgt
De oproep in het vorige persbericht is niet zonder resultaat geweest. Steeds meer mensen uit
verschillende gebieden bieden hun taxussnoeisel aan in de strijd tegen kanker. Op dit moment heeft de
stichting al meer dan 300.000 kilogram vers taxussnoeisel aangeboden gekregen van donateurs uit het
gehele werkgebied. Een werkgebied dat het grootste gedeelte van Brabant, Gelderland en Limburg
bestrijkt. Overal waar mensen hun taxussnoeisel aan Taxus Taxi aanbieden, haalt de stichting het snoeisel
van deze wonderplant op.
Dat steeds meer mensen hun snoeisel doneren is een goed teken. De bekendheid groeit en dat uit zich
direct in resultaat. Wilt u ook deelnemen? Kijk dan op www.taxustaxi.nl voor de mogelijkheden.

Bied ook uw snoeisel aan
De piek van het seizoen is achter de rug, maar de stichting verwacht dat er nog heel wat snoeisel kan
komen. Terwijl Taxus Taxi met haar autootjes door het gebied toert is te zien dat er nog veel taxushagen
gesnoeid moeten worden. Taxus Taxi wil dan ook iedereen oproepen de taxushaag binnen de
inzamelperiode te snoeien. Tot wanneer de inzameling van 2021 exact doorgaat zal over enkele weken
bekend worden gemaakt.

Uitgiftepunten
Om het inzamelen voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, biedt Taxus Taxi gratis hulpmiddelen aan
zoals zakken om het snoeisel in te bewaren en zeilen om het verse groen schoon op te vangen. Wilt u hier
gebruik van maken? Haal ze dan gratis op bij één van de uitgiftepunten. Dit kan onder andere bij locaties
van Boerenbond en Intratuin. Op zoek naar een locatie bij u in de buurt? Kijk dan op
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Heeft u uw taxushaag gesnoeid? Maak dan
vandaag nog gemakkelijk een afspraak via
www.taxustaxi.nl/afspraak.
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’

Maandag 26 juli werd er weer een heerlijke maaltijd geserveerd. Het was weer erg gezellig en iedereen
heeft zich al weer opgegeven voor de volgende keer.
Het volgende eetpunt is op maandag 16 augustus 2021.
Aanvang 12.15 uur tot ongeveer 13.30 uur
Wilt u ook genieten van een gezamenlijke maaltijd van ‘Paulus kookt’?
Aanmelden voor het eetpunt van 16 augustus kan tot donderdag 12 augustus bij de Dorpsverbinders:
tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 26 juli al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
Kosten € 12,00 p.p. Wijn, bier of fris € 2,00.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.
Volgende week maandag is er weer een Open Inloop van 13.30 tot 16.00 uur.

Herinnering enquête VERKEER

Bent U vergeten het enquêteformulier in te vullen. Diverse dorpsgenoten hebben het al ingeleverd op de
aangegeven adressen!
Vandaar ons vriendelijk verzoek dit alsnog te doen, zodat we weten wat er leeft hierover. Hoe meer
reacties, des te beter we samen met goede argumenten ons doel, een verkeersluw en veilig centrum,
kunnen bereiken!
Inleveren kan nog van 26 juli t/m 6 augustus.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Initiatiefnemers, leden ‘werkgroep verkeer’ en Dorpsraad
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Nieuwe rubriek: Koken met ’t Krèntje!
Vandaag starten we met een nieuwe rubriek waarin we een
recept presenteren.
Iedereen heeft wel zo’n recept waarvan je zegt: “Dat is lekker,
moet je ook eens proberen!” Naar zo’n recepten zijn we op
zoek! Vandaag starten we met een oud recept: Oma’s bierpap.
Heb jij ook een recept waar je tevreden over bent en dat je wit delen met onze lezers, mail dat dan
naar dorpskrantmeterik@gmail.com. We stellen elke inzending op prijs!

Oma’s bierpap
INGREDIENTEN:
Donker bier (fles)
Vrije-uitloopei

1p
½
1

2p
1
2

ZELF TOEVOEGEN:
Bloem (el)
Melk (ml)
Suiker (el)
Zout (g)

1p
1
250
1

2p
3p
4p
5p
2
3
4
5
500 750 1000 1250
2
3
4
5
Naar smaak

BENODIGDHEDEN:

2 kommen, 2 gardes
en een grote pan

3p
1½
3

4p
2
4

5p
2½
5

Ingezonden door M. Sieben
VOEDINGSWAARDEN geen gegevens bekend
BEREIDINGSTIJD 15 – 20 minuten

ALLERGENEN

Gluten, eieren, melk/lactose

BEREIDINGSWIJZE:
1. Doe de melk in de pan. Splits het ei, door het eiwit in een kom te laten lopen
en de eierdooier bij de melk in de pan te voegen.
2. Doe de bloem in een kom, maak aan met het (koude) bier en klop dit
tot een sausje.
3. Zet de pan met melk op middelhoog vuur, roer de dooier door de melk en
breng de melk langzaam aan de kook. Voeg tussendoor de suiker toe.
Klop ondertussen het eiwit tot schuim.
4. Verlaag het vuur tot middelmatig en voeg al roerend het gemaakte 'bierpapje' door de warme melk.
Blijf roeren totdat het geheel 'poef' zegt.
5. Haal de pan van het vuur en schep het stijf geklopte eiwit door het geheel. Laat daarna de pap staan
totdat het tot een eetbare temperatuur is afgekoeld.

TIPS
Deze pap heeft een zoetige biersmaak zoals oma deze jaren geleden al maakte. De bierpap is heerlijk als
toetje en hoeft niet meteen volledig genuttigd te worden. Indien je deze later wilt eten, dan is dat geen
probleem. Je kunt de bierpap namelijk eten nadat je deze weer op hebt gewarmd. Zorg hierbij dat je
constant blijft roeren om aanzetten aan de pan te voorkomen.
Indien je donker bier over hebt, kun je dat ook door de melk schudden voordat je deze verwarmt. Door
extra bier toe te voegen zal de biersmaak duidelijker aanwezig zijn in de pap.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen
Tot nader order blijven de coronamaatregelen van kracht. Het maximaal aantal kerkbezoekers is voor
onze kerk vastgesteld op 70. Bij een kerkelijke uitvaart mogen 100 mensen aanwezig zijn.
Vooraf reserveren is niet meer nodig. Iedereen wordt verzocht bij binnenkomst wél naam en
telefoonnummer te noteren. Er moet nog wel rekening worden gehouden met de 1,5m afstand regel,
zeker als er in de kerk gelopen wordt.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
07-08: Maria v. Rijswick
Theo v. Rengs
21-08: Piet Kuenen
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 31 juli, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 7 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Piet Smedts en overledenen van de familie (jaardienst)
2. Frans Verdellen (jaardienst)
3. Jan Jenniskens (jaardienst)
Zaterdag 14 augustus, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 21 augustus, 21e zondag door het jaar
nog geen misintenties

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.
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
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.

10

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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