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Kopij digitaal aanleveren
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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

De kleuren bij zonsopgang en ondergang hebben te maken met de langere weg
die de zonnestralen moeten afleggen bij een laagstaande zon. Het zonlicht wordt
daardoor gebroken. Is de lucht 's ochtends extra rood, dan betekent dit dat zich
extra waterdamp in de nog schone lucht bevindt, of te wel een hoge
luchtvochtigheid. Vandaar het spreekwoord ‘Ochtendrood, regen in de sloot.’
In week 33 is er 31 mm. neerslag gemeten.
Het totaal in augustus is nu 33 mm.
In het stadscentrum staan nu wat sokkels klaar voor de helden van deze tijd.
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 20 augustus 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Augustus
Do
Za

20:
22:

Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur

September
Do
Ma
Wo
Vr
Ma
Do

03:
07:
09:
11:
14:
17:

Ma

21:

Za

26:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
Rozenactie Muziekvereniging Concordia 17:00 - 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Oktober
Do
Za
Ma
Zo
Ma
Wo
Do

01:
03:
05:
11:
12:
14:
15:

Ma
Do
Za
Do

19:
22:
24:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Reünie-avond Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan) 20:00 - 00:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Meriko Vocaal te gast bij Sevenums Mannenkoor 11:00 - 13:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO excursie kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 uur

November
Ma
Za
Ma
Wo
Do

02:
07:
09:
11:
12:

Zo
Do

22:
26:

Vr
Za

27:
28:

Zo

29:

KBO wandelen 13:30 uur
Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO feestavond 17:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
Vrouwen samen sterk: uitstapje Holiday on Ice (onder voorbehoud)
- Jubileumconcert Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan)
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Jubileumconcert Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan)
- Jubileumconcert Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan)
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
Jubileumconcert Muziekvereniging Concordia (100-jarig bestaan)

December
Ma
Do

07:
10:

Ma
Do
Za

14:
17:
19:

KBO wandelen 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO adventsviering 14:00 uur
- JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
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Dapperedraken zijn nog op kamp

Voor zover we weten hebben ze het super naar hun zin met
o.a. hun zelfgemaakt zwembad en ijsmachine. Geweldig

OPA
Aanstaande zaterdag komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 4 aan de beurt. Dit zijn Sjuul
Hegger, ???, William Versleijen en Yvonne Wijnands.
Zorg dat vanaf 14 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat, want dan beginnen we vanaf Café
Ger Kleuskens.

Start groepsavonden nieuw seizoen
Noteer alvast in jullie agenda: vanaf week 36 (31 augustus t/m 6 september) starten de groepsavonden
van het nieuwe seizoen weer! We zijn volop bezig met het regelen van de noodzakelijke dingen, zodat
we, mocht de situatie rondom covid-19 niet verslechteren, dan eindelijk weer kunnen starten met de
groepsavonden.
Voor verdere vragen zijn wij te bereiken via info@jnmeterik.nl.

Heemkunde Meterik doet mee aan PLUS
sponsoractie!!!
Hierbij kun je sparen voor Heemkunde Meterik.
Meterik, ons mooie dorp, heeft een lange en rijke historie en Heemkunde Meterik wil die historie in al
zijn facetten zichtbaar maken voor alle (oud)inwoners en andere belangstellenden.
Feiten/gebeurtenissen, verhalen, foto’s etc. worden digitaal verwerkt, zodat voor eenieder thuis op de
computer zaken bekeken en nagelezen kunnen worden. Dit kan op onze website
www.geschiedenismeterik.nl.
We zijn al een aardig eind op weg, maar ons werk brengt (natuurlijk) ook kosten met zich mee.
Komende zondag gaat bij PLUS Lucassen in Horst de jaarlijkse sponsoractie weer van start. Deze duurt
van zondag 23 augustus t/m zaterdag 5 december.
Indien je de boodschappen doet bij deze winkel kun je sparen voor Heemkunde Meterik. Bij besteding van
elke € 10,00 ontvang je een muntje dat je vervolgens in de buis van de door jou gekozen vereniging kunt
stoppen. Wij hopen natuurlijk van harte dat iedereen onze vereniging hierbij wil steunen. Bij voorbaat onze
hartelijke dank!!!

Geen Krèntje ontvangen?? Laat het ons weten!

Gelukkig gaat het meestal goed maar een enkele keer gebeurt het dat mensen om een of andere reden
het krantje niet ontvangen. We vinden het fijn als u ons dat laat weten (liefst per mail, maar bellen mag
ook), dan weten we het als er ergens iets fout gaat en kunnen we daarnaar handelen.
We doen ons best en zijn trots op onze bezorgers die hun werk goed doen, maar een enkele keer gaat het
mis. Laat het ons dan a.u.b. weten; het krantje wordt altijd nabezorgd.
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Ge mot paprika’s vaan Haks hebbe!
Waat waas ut meej toch en hetst de leste tied, wah. Ge het nurges genne zin in. Ut is ovveraal wiete
heit vur. Ok ik heel meej kuduuk. Jao, mien dagelijks werk, dao koom ik da neet onderoet, aal is ut
waal mit en tendje truggeschakeld. Ma daonao thoes halde ow waal kuduuk, ut lifste gewoën binne.
Aan dun aovund aas de zon giët zakke, da wilde nag waal is waat onderneme. Zoë ok vaan de waek.
Ik sproong oppe fiets en dreijde beej de kerk af richting de meule. Aan de Schaak bedoch ik meej um
rechs af de Kempweg op te gaon. Tref ik dao Red Pepper, di veur in zienen hof aant geije waas. Ik
denk: “Och….spring efkes vaan de fiets vur en prötje.”
Ik zeg tegge um: ”Sow das meej toch aalwer en wiel geleeje daat ik ow gespeurd en gespraoke heb.
Lang nimmer gefietst, jong?” ”Neh, daat klopt...Jaaaah…”, zet ie: ”Ik heb ut potdomme haardstikke
druk. Nag genne tied um is efkes enne kier en rundje mit de Krukke te make.” Ik zeg: “Waat is daat
da, personiël tekort of zoë?” “Neh, neh,” zet ie, “daat luept op rölkes, ma ik bin mit vanaalles
drukdoende.
De gewoëne dagelijkse bezigheden, wette waal, en jaa…da
hebbe we os les aan enne gas vaan die alderwetse
steriliseerkètels gekocht op Marktplaats”. Ik zeg:”Waat motte geej
dao toch mej?” “Ja’, zet ie, “Doa zie we de paprika’s vaan ut 2de
sort, die normalerwies oppe veiling doordreije mej aant inmake en
probere zoë en bitje en centje beej te verdeene en de
voedselverspilling taege te gaon. We zette os bedrief zoë ok nag
is positief op de kaart. Ma ut is toch en hiël werk, daat kaan ik ow
vertelle.”
Ik zeg: “Daat is en moei initiatief, jao. Ma, waat mot ik meej dao
verder beej veurstelle?” “Ja”, zet ie, “We brenge die oet onder
ennen eige naam.” Ik zeg: “Oh, uh, iets vaan ùùhhh…Iedereen is
verzot, op Red Peppers paprika’s uit pot?” “Neh”,zèt ie, en
heej pekt zienen tillefoon oet de tès en lot meej en foto zeen vaan
enne pot mit etiket. Ik zeg: “HAKS”? Heej zêt: “Ja…waat? Zoë
kent os toch iederiën?” Ik zeg: “Liekt daat neet en bitje veul op
daat andere bekende gruntemerk?” ”Daat kaan waal zien,” zet
Red Pepper, “Ma os neume ze aal ïeuwe Haks en daan dao
beej….. Baeter goot gejat, aas slecht verzonne,toch?”
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Weer heerlijk gegeten bij
‘Schuuf gezellig aan’
Afgelopen maandag 17 augustus zijn we weer gestart met het eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’.
12 personen hebben genoten van een heerlijke maaltijd van Paulus Kookt.

Het menu:
Romige champignonsoep
Kip Stroganoff, aardappelpuree, erwten en wortelen en een frisse salade.
Frisse vanillevla met verse perzik.
Iedereen heeft weer genoten van het lekkere eten en het gezellig samen zijn.
De volgende keer is op 21 september.
Indien u zich nog niet heeft opgegeven en gezellig mee wilt komen eten, kunt u dit
doen tot 16 september bij de Dorpsverbinders 06-3823 0621
Alvast bedankt.

Training Blijf in balans in Venray
Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar langdurig zorgen kan (ongemerkt) steeds zwaarder
worden. Het is niet altijd gemakkelijk om balans te houden in het dagelijks leven als je intensief voor een
naaste zorgt. Deze training maakt mantelzorgers bewust van patronen en helpt te ontdekken hoe de
balans kan worden behouden en/of hersteld. Er wordt informatie en advies gegeven en mantelzorgers
kunnen ervaringen en tips uitwisselen. De training bestaat uit drie avonden van twee uur.
Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Venray en Horst aan de Maas.
Wat: Training Blijf in balans
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray
Wanneer: Woensdag 23 september en 7 en 21 oktober 2020 van 19.00 tot 21.00 uur.

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek.
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.
Trainers: Karin Zwart en Marjo Raijmakers.
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.

School spreuken
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-

De toekomst van de wereld zit vandaag in onze klas

-

Alles is moeilijk voordat het makkelijk wordt

-

Hoe meer je leert, des te meer kom je er achter, dat je niks weet

-

Wees stil in de klas, andere kinderen willen ook slapen

Agenda
22 augustus

Vierluik - korte oefenwedstrijden tussen America 1,
Hegelsom 1, Kronenberg 1 en Meterik 1.
Natuurlijk zal de bekende derde helft niet ontbreken.

4 september

Kick-off party part 1. Opening van het seizoen.
Meer informatie volgt.

Senioren
Datum
20-aug (do)
22-aug (za)

23-aug (zo)
25-aug (di)
27-aug (do)
30-aug (zo)
30-aug (zo)
1-sept (di)
3-sept (do)
4-sept (vr)
6-sept (zo)
6-sept (zo)
8-sept (di)
10-sept (do)
13-sept (zo)
13-sept (zo)
15-sept (di)
17-sept (do)
20-sept (zo)
20-sept (zo)
22-sept (di)

Activiteit
Aanvang
Oefenwedstrijd Bieslo 1 - Meterik 1
20.00 uur
Oefen vierluik Meterik 1
- V.V. Hegelsom
17.00 uur
- A.V.V. America
17.45 uur
- S.V. Kronenberg
18.30 uur
Oefenwedstrijd Hegelsom 2 - Meterik 2
11.00 uur
Training + bekendmaking selectie
Training
BEKER: Meterik 2
BEKER: VVV’03 1 – Meterik 1
14.30 uur
Training
Training
Clubavond senioren voetvolley
BEKER: Meterik 2
BEKER: Meterik 1 – s.v. United 1 + Teamfoto 14.30 uur
Training
Training
BEKER: Meterik 2
BEKER: Meterik 1 – Stormvogels’28
14.30 uur
Training
Training
Start competitie METERIK 2
Start competitie METERIK 1
Training LET OP TIJD!!

Tijd team
18.30 uur
16.00 uur

19.30 uur
19.30 uur
12.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
13.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
13.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
11.00 UUR
14.30 uur
20.00 uur

VOF Rasing
Aanbieding ACTIETAS
op vrijdag en zaterdag 21 - 22 aug.
nu voor € 9.95
Inhoud:
appels, aardappels, sla,
eieren, mandarijntjes,
komkommer en wokgroenten.
Onze actietas is alleen op bestelling

VOF Rasing
Open op vrijdag / zaterdag 08.00 – 18.00 uur
Lorbaan 17 America
Tel. 06 – 4432 9796
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Trainingen en trainingstijden 1e helft veld
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn gestart. Het trainingsschema met oefenwedstrijden voor
de Senioren en Junioren A selectie is inmiddels gecommuniceerd. Afgelopen zondag 16 augustus was de
trainingsdag voor de Senioren 1 en 2 met oefenwedstrijden voor senioren 1 en junioren A.
In week 35, vanaf 24 augustus, starten de 1e helft veldtrainingen weer voor alle jeugdteams A-B-C-D-E-F
+ MW + Recr. Deze trainingstijden worden binnenkort gecommuniceerd via de mail en website.
Vanaf week 36 (31 augustus) zijn de trainingstijden voor de Senioren als volgt:
• dinsdag
Training S1+S2
20:00-21:30 uur
S1 Wedstrijdbespreking
21:30-22:00 uur
• donderdag
Training S2
20:00-21:30 uur
Training S1
20:00-21:30 uur
Op 5 en 6 september start dan de 1e helft veldcompetitie.

4-kamp Senioren en Junioren A
Zondag 30 augustus nemen de Senioren en Junioren A deel aan een 4-kamp bij DAW in Schaijk.
• 4-kamp Junioren A van 9.30-12.30 uur
• 4-kamp Senioren van 12.30-17.10 uur

Corona Update
Om de trainingen en competitie zo veilig mogelijk te laten verlopen, blijft SV Oxalis de richtlijnen volgen
van het KNKV, dat weer de ontwikkelingen van de overheid, het RIVM en het NOC*NSF volgt. Ook staat
het bestuur van SV Oxalis in nauw contact met de gemeente Horst aan de Maas.
De corona protocollen zijn binnen de vereniging weer aangepast en worden ook weer gecommuniceerd
via mail, in de teams en op het sportpark.

Agenda
•
•
•
•
•

23-08-2020: Start Plus Lucassen sponsor spaaractie (looptijd t/m 5/12/2020)
24-08-2020: Start 1e helft veldtrainingen week 35 voor jeugdteams A-B-C-D-E-F + MW + Recr
30-08-2020: 4-kamp Senioren 1+2 en Junioren A bij DAW in Schaijk
05-09-2020 + 06-09-2020: Start 1e helft veldcompetitie 2020-2021
05-09-2020: KangoeroeKlup training 09.30-10.30 uur Sportpark Wienus

Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis

Corona nieuws van ‘t Krèntje
Ondanks het coronavirus hebben we het, als redactie,
lange tijd kunnen volhouden om wekelijks minimaal 16
pagina’s te produceren. Deze week lukte het echter niet
en beslaat ’t Krèntje slechts12 pagina’s. Helaas!
Gelukkig hebben het nieuws over de verbouwing van het MFC, de berichtgeving van JongNL en enkele
andere activiteiten ons gered om u toch voldoende lokaal nieuws aan te bieden.
Geleidelijk beginnen de verenigingen weer activiteiten op de rails te zetten en krijgen we weer wat armslag
om het lokale nieuws weer verder uit te breiden.
Het was een hele klus, het heeft veel tijd gekost, maar we hebben het met plezier gedaan.
We zijn niet op vakantie geweest en hebben die tijd aan ’t Krèntje kunnen besteden.
Hartelijk dank, dat jullie de moeite hebben genomen om ons zoveel mogelijk daarin te ondersteunen.
De redactie.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Welkom in de kerk.
Intussen kunnen we alweer een maand met 100 mensen per keer naar de kerk komen.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf
te reserveren.
Hoe dat gaat kunt u hieronder lezen.

Wat zijn de regels?
-

-

Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen.
Er mogen niet meer dan 100 bezoekers per dienst zijn (vanaf 1 juli).
Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis te blijven.
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: 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 staan handgel en tissues achter in de kerk voor wie daar gebruik van wil maken.
Er is geen collecte zoals u dat gewend bent. Er zal achter in de kerk een offerschaaltje
klaarstaan voor giften.
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. Houdt svp in deze rij ook rekening met 1,5m afstand.
Het hardop zingen wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit beschouwd, dus dat
laten we nog achterwege. Daarom is er ook géén koor aanwezig.
De organist zal wel aanwezig zijn.
U wordt verzocht goed verspreid in de kerk plaats te nemen. Ook vooraan! Dat voorkomt dat
mensen die niet tot één gezin of familie behoren ongewild te dicht op elkaar komen te zitten.
Denk svp – in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Ook in de
rij bij het ter communie gaan. Dank u wel.

Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren en wordt door een
vrijwilliger naar een plaats verwezen.
Als er 100 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Maar we denken dat het risico dat we mensen naar
huis moeten sturen niet heel groot is.
Maar wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl
De komende tijd zal bij de kerkberichten ook vermeld worden hoeveel reserveringen er al zijn bij het
opstellen van de berichtgeving.
We hopen dat we u mogen begroeten,
De parochiecoördinatoren.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
22-08: Henny Jenniskens
Theo van Rens
05-09: Jos Tielen
Jan Philipsen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
22 augustus, 21e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen)
1. Piet Smedts en overledenen v.d. familie (jaardienst)
2. Frans Verdellen (jaardienst)
3. Ben Lemmen (jaardienst)
Voor deze viering zijn er 10 reserveringen
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29 augustus, geen H. Mis volgens rooster
5 september, 23e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Pieter-Jan Tielen en Catharina Jenniskens (jaardienst)
2. Wiel Tielen (jaardienst)
3. Rianne Tielen-Beuyssen (jaardienst)
4. Stien en Piet Hermans-Reinders (jaardienst)
5. overleden leden en leden fam. J. Tacken en W. Tacken-Houben (jaardienst)
Voor deze viering zijn nog geen reserveringen
12 september, geen H. Mis volgens rooster

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.
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 3981416 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.
Voor de agenda
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op: 22 augustus, 5 september en 19 september .
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