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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Politici vaker bedreigd door minderjarigen,
iedereen is bang voor........snotneuzen.
De totale neerslag in november is 28 mm.
In week 48 (begin dec.) is er 12 mm. neerslag gemeten in Meterik.
December sluit het jaar,
maar opent de winter.
Tot weeres met de 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,
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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.

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
1 pagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (kleur)
€ 25,00
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.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 4-12-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

December
Ma
Do
Za
Ma

13:
16:
18:
20:

Ma
Do

27:
30:

Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' Kerst MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- VSS Uitstapje Holiday on ice ( onder voorbehoud)
- Oliebollenactie 16:00 uur

Januari
Ma
Do
Za
Do

03:
06:
08:
13:

Ma
Za
Do

17:
22:
27:

Za

29:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
Pruts-inn JongNL Meterik
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Uitkomen Meulewiekers prins 18:30 uur

Februari
Do
Vr
Ma
Do

03:
04:
07:
10:

Ma
Wo
Do

14:
16:
17:

Vr
Za
Ma
Do

18:
19:
21:
24:

Za

26:

Ma

28:

KBO kaartmiddag 13:30 uur
- Vreejgezellefiëst Broedspaar 20:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO themamiddag Kruytzer 14:00 - 15:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- Uitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur
Zittingsavond de Meulewiekers 20:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
- Kinder-carnavals-middag de Meulewiekers
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
Optocht de Meulewiekers + uitreiking 3 Vrouwen

Maart
Di
Do
Ma

01:
03:
07:

Do

10:

Boorebrulluft beej de Meule
KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO jaarvergadering 13:00 - 14:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
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Help ons en betaal het abonnementsgeld voor
2022 tijdig. Alvast bedankt!

We vragen iedereen om zelf het abonnementsgeld voor 2022 over te maken; u ontvangt van ons geen
rekening of acceptgirokaart en het geld wordt ook niet automatisch van uw rekening afgeschreven.
Veel abonnees hebben het abonnementsgeld al overgemaakt en daar zijn we erg blij om.
Dinsdag 4 januari versturen we het eerste Krèntje naar de drukker en donderdag 6 januari ontvangt
iedereen het eerste krantje van 2022 in de brievenbus of de mailbox.
Om dat proces goed te laten verlopen moeten we de bezorglijsten en de verzendlijsten voor die data klaar
hebben en dat kost tijd.

Vriendelijk verzoek aan iedereen om vóór 20 december het abonnementsgeld
over te maken, dat scheelt ons veel werk.
Mensen die het lastig vinden om het geld over te maken kunnen het ook afgeven bij een van de
redactieleden. Doe het geld in een envelop en schrijf daarop je naam en adres.
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Een postabonnement blijft in 2022 € 125,00 kosten, ondanks de steeds stijgende kosten.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2022 elke donderdag in uw mailbox.

We vragen u om het abonnementsgeld vóór 20 december over te
maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.

Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een
digitaal abonnement óók uw mailadres (zonder @).

Géén Krèntje
tussen Kerstmis en Nieuwjaar!

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar verschijnt er géén Krèntje, we werken dan aan de voorbereidingen voor
2022, zoals het opmaken van de nieuwe bezorglijsten.
Er verschijnen dus na vandaag nog 2 krantjes in 2021: op 16 en op 23 december.
Op donderdag 30 december verschijnt er géén Krèntje, houd hier s.v.p. rekening mee!
Het eerste krantje van 2022 verschijnt op donderdag 6 januari 2022.

Spreuk: Einstein
Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor.
Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor.
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Beste leden,

Woensdag jl. heeft het bestuur, na een lange tijd, officieel afscheid genomen van ons bestuurslid
Henk Smeets.
Vanaf 16 maart 2020 hadden we de zilveren speld van KBO
Limburg al klaar liggen. Henk heeft deze zilveren spel terecht
gekregen voor alle jaren waarin hij zich belangeloos heeft
ingezet voor de KBO Meterik. We zijn dan ook als bestuur
apetrots om zulke mensen, die zich voor meer dan 100 %
inzetten, in ons midden te hebben. Henk namens de KBO heel
erg bedankt.
We komen hier op onze jaarvergadering volgend jaar uitgebreid
op terug.
Henk wilde nog even onder woorden brengen, wat 11 jaar
bestuurslid zijn voor hem betekende.
Foto: Voorzitter Jan Steeghs speldt de Zilveren Speld op.
Kort verslag van 11 jaren bestuurslid en secretaris van KBO
Meterik door Henk Smeets.
Omdat het KBO bestuur kampte met een tekort aan bestuursleden in maart 2009, meldden Jeu Litjens en
ik me aan voor deze vacatures. We werden met applaus aangenomen.
Tijdens de eerste bestuursvergadering werd mij gevraagd, om het secretariaat te aanvaarden.
Het was een lastig begin, want ik had geen ervaring met een computer, dus een laptop kopen en aan de
slag. In het begin was het niet altijd even makkelijk, mede door mijn schildersvak.
Het tweede jaar ging al beter, mede door bestuursleden die ik soms ‘s avonds om 22.30 uur of later nog
mocht bellen. Na deze periode heb ik genoten van de werkzaamheden voor de KBO.
De excursies en themamiddagen werden goed bezocht, ook de kerst-/adventsvieringen en
jaarvergaderingen kenden een opkomst van ongeveer 100 leden.
Niet alle feestavonden of kerstvieringen waren een succes; er werd mij op een kerstviering gevraagd of ik
kermismuziek had besteld i.p.v. kerstmuziek. In mijn tijd als bestuurslid is er veel veranderd bij de KBO
verenigingen zowel de landelijke Unie als afdeling KBO Limburg.
Beste Leden, ik kan er niet omheen om te zeggen hoe trots ik ben om 11 jaar lang samen te werken met
een goed bestuur dat voor elkaar klaar staat. Ook heb ik veel waardering voor de leden, die na een
middag / avond feesten klaar stonden om de zaal mee op te ruimen. Dit is na een lange bestuurlijke dag
een welkome verlichting. Beste leden, al ruim 1½ jaar speelt corona ons parten en dat betekent extra werk
voor het bestuur met bijeenkomsten over het wel of niet doorgaan van activiteiten, want niets is zo moeilijk
beslissingen te moeten accepteren die van hogerhand worden opgelegd. Ook al wil het bestuur het
anders. Mijn tijd als bestuurslid zit erop en ik kan zeggen dat ik het naar mijn beste kunnen heb gedaan.
Ook bedank ik alle bestuursleden voor de goede samenwerking in al die jaren.
Ik wens alle leden en bestuursleden veel gezondheid toe voor de komende jaren.
Groetjes, Henk Smeets.
Wij, het bestuur van de KBO, sluiten ons bij deze lovende woorden aan en wensen Henk heel veel
woonplezier in zijn appartement. Wij hopen dat we Henk nog vaak bij onze activiteiten mogen begroeten.
Let op: alle activiteiten voor deze maand zijn geannuleerd.
Groetjes, Bert Thijssen
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Update werkzaamheden centrum 06-12-2021
Tot nu toe lukt het om goed op schema te blijven. Maar slecht weer kan op elk moment voor vertraging
zorgen.
Inmiddels is de nieuwe beplanting aan de Crommentuijnstraat en een deel van de Sint Jansstraat
aangebracht. Dat oogt al meteen weer wat gezelliger.

De bestrating voor het MFC zal grotendeels pas na nieuwjaar
worden gemaakt. Langs de voorgevel zal wel alvast een deel
van de bestrating worden gelegd om te zorgen voor goede
bereikbaarheid. Vanaf Kerstmis ligt het werk even stil. Op
maandag 10 januari wordt er weer begonnen. Dan gaat ook
de Speulhofsbaan tot en met de splitsing Jan Drabbelsstraat
dicht.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden dan
kunt u contact opnemen de gemeente via nummer 0774779777 en vragen naar Robert Driessen.
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Volgens de meest recente planning gaat de splitsing Sint Jansstraat/Schadijkerweg in de 2e helft van deze
week open voor het verkeer. Dan wordt de splitsing Crommentuijnstraat / Speulhofsbaan afgesloten. De
bestaande omleidingsroutes blijven gelden.
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Een terugblik……
boekje t.g.v. het 25-jarig bestaan van Stichting R.K. Gezinszorg
Horst-Sevenum
In het boekje dat in november 1981 werd uitgegeven t.g.v. het
25-jarig bestaan van Stichting R.K. Gezinszorg Horst –
Sevenum lezen we dit artikel:

Blij met hulp

“Ik geloof dat ik wel dertig meisjes heb gehad”, zegt mebrouw
H.W. Janssen – Klaassen van de Speulhofsbaan (HorstMeterik).
Zij huwde in december 1950. Ze heeft nogal wat moeten
dokteren. Niet minder dan zestien maal vertoefde zij in hett
ziekenhuis. Acht kinderen en twee miskramen. “Mijn moeder
had zeventien kinderen. Je wist niet beter dan dat je moest
zorgen dat er een groot gezin kwam.”
In grote lijnen is zij – zoals ze dat uitdrukt – erg blij geweest met
de hulp van gezinszorg. Och, dat vaak wisselen van
verzorgsters begreep ze wel, maar het was toch wel eens erg
moeilijk. “De verzorgsters mochten zich niet hechten aan de
kinderen en andersom ook niet”.
Mevruw Janssen vond dat degenen die ze in huis kreeg over
het algemeen erg idealistisch waren. Ze hadden veel voor je
over. Sinds 1961 heeft ze geen hullp meer nodig. “Ik vind het
achteraf jammer, dat je toen door je eigen situatie de meisjes
zelf nooit kon bedanken door ze iets te geven”, zo zegt zij.
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Uitslagen competitie: Week 47
Ons Plezier 1
Meterik 2
Meterik 3
Oirlo 2
Meterik 5
Meterik 6
Smetenhof 4
Gasthoes 6

Competitie punten en stand na Ronde 12

Meterik 1
10 - 4 A Klasse
Oirlo 1
5 - 7 B1 Klasse
Leunen 1
8 - 2 B1 Klasse
Meterik 4
9 - 3 B2 Klasse
IJsselsteyn 2 2 - 9 B3 Klasse
Wevert 2
NG C1 Klasse
Meterik 7
2 - 8 C2 Klasse
Meterik 8
8 - 6 C4 Klasse

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

68
70
77
73
65
59
62
84

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

8
7
4
5
8
8
9
3

Beste speler in week 47: WIM LITJENS van Meterik 8
GEEN COMPETITIEWEDSTRIJDEN MEER M.I.V. WEEK 48 I.V.M.
NIEUWE CORONAREGELS TOT JANUARI 2022

OBM Meterik PK stand: 26-11-2022
1e Leeuwestein Jan
2e Tielen Jos
3e Hofmans Jan Meterik
4e Beuken van de Hai
5e Tacken Piet
6e Derks Jan
7e Rengs van Wiel
8e Versleijen Hay
9e Huberts Wiel
10e Thijssen Bert
11e Beuken van de Jan
12e Manders Hans
13e Smulders Jan

11
12
9
10
10
12
10
10
10
10
11
8
11

27
27
23
23
21
21
17
16
16
15
14
14
14

14e Bouten Ger
15e Craenmehr Jeu
16e Kuenen Piet
17e Kleuskens Lucia
18e Hofmans Jan Horst
19e Rens van Wiel
20e Bekerom van den Joep
21e Smulders Jos
22e Rengs van Chris
23e Rengs van Sef
24e Hofmans Toon
25e Bekerom van den Theo
26e Litjens Wim

9
11
11
9
9
11
10
9
10
10
10
9
10

13
13
12
11
11
11
11
10
10
9
7
6
4

GEEN PK WEDSTRIJDEN MEER M.I.V. 03-12-2021 I.V.M. NIEUWE CORONAREGELS
TOT JANUARI 2022
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Wij danken iedereen voor het steunen van onze
club.

Paul Heldens ook seizoen 2022-2023 hoofdtrainer RKSV Meterik
Een mooie club, een enthousiaste en talentvolle groep, een fijne staf, goed voetbal en prima
resultaten. Alle reden voor Paul Heldens en RKSV Meterik om ook seizoen 2022-2023 verder
samen te werken.
RKSV Meterik is dan ook zeer gelukkig te kunnen melden dat we met Paul overeen zijn
gekomen dat hij ook volgend seizoen hoofdtrainer van de Meterikse selectie zal zijn.

Algemeen
Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie? Jullie kunnen het bedrag over maken op
NL97RABO013.33.90.187 o.v.v. je naam.
Alvast bedankt namens de penningmeester.

Coronamaatregelen
Tot nader order is ons sportpark gesloten van 17:00 uur tot 05:00 uur. Dit geldt voor alle activiteiten.

SENIOREN
Uitslagen
Kronenberg 2 (zon)

RKSV Meterik 4 (zon) 2 - 1

Programma komende weken
(onder voorbehoud - kijk op de website voor de actuele situatie)
12 dec 10:00
VVV'03 2 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)
12 dec 10:30
RKSV Meterik 3 (zon)
America 3 (zon)
12 dec 10:30
RKSV Meterik 4 (zon)
Hegelsom 3 (zon)
19 dec 11:00
Leunen 5 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
19 dec 12:00
H.B.S.V. 3 (zon)
RKSV Meterik 2 (zon)

SJO AMERICA-METERIK
Uitslagen 4 december
Blerick JO19-2
Sportclub Irene JO17-3
SVOC'01 JO15-1JM
SJO America-Meterik JO13-1

ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1
SJO America-Meterik JO17-1
SJO America-Meterik JO15-1
ST Sparta'18/Kronenberg JO13-2

Programma 11 december
ST SJO America-Meterik / Hegelsom JO19-1
SJO America-Meterik JO17-1
SJO America-Meterik JO15-1
H.B.S.V. JO13-2
DES Swalmen JO12-2
Wittenhorst JO11-2
SJO America-Meterik JO10-1
SV Venray JO8-3

VV Baarlo JO19-1
VV Baarlo JO17-1
VV Baarlo JO15-2
SJO America-Meterik JO13-1
SJO America-Meterik JO12-1
SJO America-Meterik JO11-1
Ysselsteyn JO10-2
SJO America-Meterik JO8-1

Te koop kerstbomen in alle soorten en maten
Lei Verhaeg
Hillenweg 9
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9-2
1-2
12 - 0
2-6
15:00
14:00
13:00
11:00
12:30
11:45
09:30
12:30

OPA (Oud Papier Actie)
Zaterdag 18 december komen we oud papier ophalen. Die week is groep 4 aan de beurt.
Dit zijn Evelien Swinkels, Sjuul Hegger, Paul Vissers (i.p.v. Bas Don) en Yvonne Wijnands.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld aan de weg staat.
Want dan starten we vanaf Cafetaria Kleuskens.

Nestkastjes aan de St. Jansstraat

Dag van de Mensenrechten: vrijdag 10 december
De 'Dag van de Mensenrechten' (Human Rights Day) is jaarlijks op 10 december, de datum waarop in
1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aanvaard.
Ook: 'Dag van de Rechten van de Mens'.
Vooral sinds de jaren '80 van de vorige eeuw worden op deze datum overal ter wereld manifestaties voor
de mensenrechten georganiseerd. Op deze dag worden - bij toeval - ook de Nobelprijzen (waaronder de
Nobelprijs voor de Vrede) uitgereikt.
De verklaring werd aangenomen door de leden van de VN op 10 december 1948, zonder tegenstemmen
maar met 8 onthoudingen (waaronder van de Sovjet-Unie, Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika). De verklaring is
de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten. De verklaring heeft geen
bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste
internationale standaard van de mensenrechten.
In de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens' zijn niet alle mensenrechten opgenomen,
omdat de vertegenwoordigers die over de tekst onderhandelden het niet eens konden worden of omdat
een bepaald recht toen nog niet algemeen als mensenrecht werd erkend. Daarom wordt de doodstraf niet
genoemd, want sommige staten waren in 1948 al tegen die straf, maar andere zijn er tot op de dag van
vandaag voorstander van. Om soortgelijke redenen ontbreken in de 'Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens' verwijzingen naar o.m. de vrijheid van drukpers, het recht op abortus en euthanasie, de
academische vrijheid, het stakingsrecht, de bescherming van vrouwen tegen geweld en genitale
verminking, de bescherming van kinderen tegen schadelijke arbeid, het individueel klachtrecht, het
zelfbeschikkingsrecht van volken en het recht op eigen taal en naam. Veel van deze rechten zijn in diverse
latere (bindende) verdragen, waaronder de VN-verdragen van 1966, wel opgenomen.
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Hallo beste mensen,
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de kaartjes, bloemen,
hartverwarmende woorden, steun of op welke wijze dan ook,
voor het waardige en bijzonder afscheid van

Gerda
Familie Hoeijmakers
Familie Linskens
en in het bijzonder
Jelle en Annelieke
en
Peter
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Koken met ‘t Krèntje
gegratineerde preischotel

Ingrediënten voor vier personen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

500 gram rundergehakt
10 gram margarine
2 kleine uien
2 blikjes tomatenpuree
2 laurierbladen
3 centiliter azijn
1 kg prei
peper
zout
500 gram aardappelpuree
3 eetlepels paneermeel
200 gram gemalen kaas

Hoe maak je de gegratineerde preischotel?
Start met het snijden van de uien. Bak ze vervolgens in de pan en laat ze lichtelijk bruin worden.
Voeg hierna het gehakt aan de uien toe en druk het gehakt uit elkaar met een vork of spatel.
Laat het gehakt vijf tot tien minuten braden op een laag pitje en schep het om en om.
Hierna voeg je de tomatenpuree toe aan het geheel, plus wat azijn, laurierbladeren en een klein beetje
water. Laat het langzaam aan de kook komen en doe dan de deksel op de pan.
Breng het geheel op smaak met wat peper en zout.
Maak ondertussen de prei schoon en stoof het voor tien minuten in wat water met zout.
Leg de prei in de ovenschaal en doe er een laag gehakt met saus overheen. Haal wel eerst de
laurierbladen eruit.
Maak vervolgens aardappelpuree en doe dit over de ovenschaal. Doe er daarna nog wat paneermeel over
met de kaas. Vervolgens plaats je het in de oven en laat je het gaar worden in 20 minuten op 200 graden
Celsius. Hierna kun je de gegratineerde preischotel serveren en er volop van genieten.
Smakelijk eten!
Heb je een recept waarvan je zegt: “Dat is lekker, moet je ook eens proberen!”, mail dat dan naar
dorpskrantmeterik@gmail.com. We stellen elke inzending op prijs!

Wereldlichtjesdag op zondag 12 december
Elke tweede zondag in december wordt 'Wereldlichtjesdag' gehouden.
Op deze dag, om 19:00 uur 's avonds, steken mensen over de hele aarde kaarsjes aan ter nagedachtenis
aan hun, op welke wijze dan ook, overleden kinderen.
De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben, en daarnaast is er
het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.
'Worldwide Candle Lighting' is ontstaan in 1997 in
Amerika. Inmiddels worden er nu op de hele wereld op
de tweede zondag van december om 19:00 uur lokale
tijd kaarsen gebrand voor onze overleden kinderen.
Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee
dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen
worden aangestoken voor een overleden kind.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Corona maakt het allemaal niet gemakkelijk, ook niet voor kerkgangers.
De eerstvolgende keer dat u weer naar de kerk kunt komen, zal op 25 december zijn.
De Nederlandse bisschoppen hebben immers besloten dat ALLE missen die ‘s avonds
na 17.00 uur plaatsvinden zullen komen te vervallen. Dus ook die van kerstavond om
20.00uur.
Op 25 december zal, zoals het er nu naar uitziet een H. Mis zijn om 09.30 uur. Bij binnenkomst en bij het
naar voren lopen voor de Communie s.v.p. even een mondkapje dragen.
Zaterdag 11 december, 3e zondag v.d. Advent:
geen H.Mis ivm coronamaatregelen
zaterdag 18 december, 4e zondag v.d. Advent:
geen H.Mis ivm coronamaatregelen, intentie wordt verplaatst naar 25-12
Zaterdag 25 december, H. Mis t.g.v. Kerstmis, 09.30 uur
1. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - v. Wijlick
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
25-12: Henny Bergs
Theo v. Rens

Collectant
collecteschaal achter in de kerk

Kerkbijdrage
Mocht u een kerkbijdrage willen doen, doet u dat dan svp op onderstaand nummer:
NL36RABO 01333 03500
Dank u wel!
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 3981416 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
(077-3981416). 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: 06-55408023
Voor in de agenda:
vrijdag 24 december, onder voorbehoud
Inloop op kerstavond: in overleg. Dit wordt waarschijnlijk van 16.00 - 17.00 uur.
GEEN nachtmis
zaterdag 25 december
Ochtendmis t.g.v. Kerstmis: 09.30 uur
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