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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
  Zijn er in december nog altijd veel mollen,  

dan laat de winter met zich sollen. 
 
In week 49 is er 17 mm neerslag in Meterik bijgekomen. 
 

 

Winter 

De winter heeft met haar tong gelikt, 
verdwenen is de mooie zang van de leeuwerik. 
De winter maakt het koud en kil, 
alleen de kraai slaakt nog een gil. 
De winter maakt het bitter en stil, 
voor de lente is het wachten tot 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 
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 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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 5-12-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

December 

Do 17: Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens (onder voorbehoud) 20:00 - 22:00 uur 
Za 19: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 21: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' thema Kerst MFC 12:15 - 14:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
   

Januari 

Ma 04: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 07: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 11: KBO kienen 14:00 uur 
Ma 18: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 21: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 23: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

Februari 

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 04: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur 
Ma 08: KBO kienen 14:00 uur 
Ma 15: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 18: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Maart 

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 04: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 08: KBO kienen 14:00 uur 
Za 13: JongNL Meterik, NL doet actie 07:00 uur 
Do 18: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 22: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   
 
 

 
 
 
 
Geen Krèntje tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
 
 
Omdat onze drukkerij tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten is verschijnt er 
donderdag 31 december géén Krèntje. 
 
 

 
Donderdag 24 december verschijnt het laatste Krèntje van 2020. 
Dus….. hierna nog twee Krèntjes dit jaar!  
 
Houd hier s.v.p. rekening mee met het aanleveren van kopij. 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Digitale dorpsraadvergadering op 17 december 2020 
 
Ook in december vergaderen we weer digitaal. Deze vergadering is niet openbaar. Onderwerpen die aan 
de orde komen zijn o.a. de stand van zaken BOW en ander nieuws uit de werkgroepen.  
 
Via ’t Krèntje en onze Facebook-pagina informeren we u over de uitkomsten. Heeft u vragen?  
Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl. 

 

 
 
 
 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  
 
 

 
Op maandag 7 december hebben 17 gasten weer genoten van een heerlijke maaltijd, klaar gemaakt door 
Paulus Kookt. Gezellig was het om weer even bij te kletsen. 
 

Maandag 21 december is het volgende eetpunt  ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal dan een heerlijk 

kerstdiner worden geserveerd.  
Het is een 4-gangenmenu en de kosten bedragen € 12,00. Aanvang: 12.15 uur tot ongeveer 14.00 uur. 
 
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je vóór woensdag 16 december op 
te geven bij de Dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op 06 3823 0621 of mailen naar 
dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
 
De mensen die zich 7 december al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen. 
 

 

 
 

 
Vanaf 1 december 2020 mondkapje verplicht 
 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een mondkapje 

per 1 december verplicht in onder andere winkels, musea, restaurants, 

theaters en het onderwijs (basisschool uitgezonderd). 

 

Voor contactberoepen zoals kapper en rij-instructeur, moeten zowel klant als professional een mondkapje 
dragen. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar dit geldt nu ook in stations en bij 
bus- en tramhaltes. 
 
Iedereen van 13 jaar en ouder die geen mondkapje draagt, kan een boete van € 95,00 krijgen. Het 
verplicht dragen van een mondkapje geldt in eerste instantie voor 3 maanden.  
Voor meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl. 
 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
http://www.rijksoverheid.nl/
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De rozen van de bloemenketting zijn voor Corien Heizenberg 
 
 
Afgelopen week ontving Corien Heizenberg uit Meterik 
een mooi boeket rozen.  
 
Corien werd voor de bloemen genomineerd door Jan 
Schrage, omdat ze actief is in het Peelmuseum in 
America. In dit museum wordt de klok terug gezet en 
kunnen de bezoekers de sfeer opsnuiven van het 
harde leven en zware werk van de noeste 
peelarbeiders tijdens de turfwinning en de ontginning 
van de Peel vanaf circa 1900.  
 
Het museum is gehuisvest in een pand uit 1939 dat 
oorspronkelijk is gebouwd om de arbeiders, die de Peel 
kwamen ontginnen, onder te brengen. 
 
Corien doet er als vrijwilligster allerlei werkzaamheden 
en in het programma ‘de Wekkerradio’ van Omroep 
Horst aan de Maas maakte ze zondag 6 december 
bekend dat ze Jolanda van Helden heeft gekozen als 
volgende schakel aan de ketting. 
 
A.s. zondagmorgen is Jolanda in ‘de Wekkerradio’ te 
beluisteren.  
  
 
 

 

We hebben al veel betalingen binnen en hopen deze week de 300e 

betaling te ontvangen; dank aan iedereen die het 

abonnementsgeld voor 2021 al over heeft gemaakt.  
 

Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje voor € 24,00. 
Een digitaal abonnement voor € 11,00. 
Een postabonnement voor € 125,00 
 

We vragen u om het abonnementsgeld vóór 20 december over te maken om de redactie de tijd 

te geven alles voor 1 januari gereed te hebben.  
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. Alvast hartelijk bedankt! 
 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement óók uw mailadres (zonder @).  
   
 

 
 

WERELDLICHTJESDAG NOORD – LIMBURG 2020 
 

Ook dit jaar herdenken we op zondag 13 december onze overleden kinderen. 

Door de coronapandemie heeft Wereldlichtjesdag 2020 een andere vorm.  
 
Zoals in ’t Krèntje van 26 november vermeld, komen we samen via Facebook om onze dierbare overleden 
kinderen te herdenken. Om 18.45 uur plaatsen wij een korte ceremonie op onze Facebookpagina.  
 
Deze herdenking zal op zondag 13  december online via facebook  te volgen zijn.   

Zie ook: wereldlichtjesdag Noord-Limburg 

https://www.facebook.com/WereldlichtjesdagSevenum/photos/a.1512552358990116/2806372669608072/?__cft__%5b0%5d=AZU6PVVEQSb-7T07Q3o97MC4lRK43YyTRCjOYPo3N6aswKdfbWxmhmUZn_KL0oPkx1ikm-Koi-ub_jInVvoBtMd4pH12MKGaXmNliWigsfZKfGfVGCetL6zLw2skpQOBYTKF01BmrEtGiU0IcYwYwlapoAOtFk2Id4kf0w08_4OYX1POGWkHf3pM3wzEXZVB_Hw&__tn__=EH-R
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Theorie-examen B gehaald 

 
 

 
Afgelopen vrijdag 4 december hebben 7 leerlingen van muziekvereniging Concordia hun theorie-
examen B gehaald.  

 
 
 
Dit zijn:  
 
Anne Tacken,  
 
Chris van Rengs,  
 
Eva Janssen,  
 
Isa Tacken,  
 
Liza Hesen,  
 
Max van Dieten,  
 
Meike Tacken. 
 
 
 
 

Voor dit examen hebben ze, ter voorbereiding, van hun docente Bregje Deckers een 10-tal lessen 
gehad. De lessen werden gedeeltelijk in het leslokaal gegeven en gedeeltelijk online via de muziekapp 
EARZ. Hiermee konden de leerlingen al gamend muzikaal gehoor ontwikkelen, leren noten lezen en de 
muziektheorie eigen maken. 
 
Van harte gefeliciteerd, veel succes en plezier met het vervolg van jullie opleiding. 
 
Kennen jullie trouwens al de 5 redenen waarom muziek maken het mooiste ter wereld is? 

• Muziek maken, maakt de mens socialer en prettiger 

• Muzikanten zijn vaak socialere mensen 

• Muzikanten hebben betere cognitieve vaardigheden 

• Muzikanten zijn sneller in staat om oplossingen te bedenken 

• Door muziek te maken voel je je beter. 
 

“Wat sport is voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest!” 
 
 
 
 

Rabo ClubSupport 

 

Wij bedanken alle mensen die hun stem hebben uitgebracht in het kader van Rabo ClubSupport  voor 
de KBO Meterik. 
We zullen het geld goed besteden om volgend jaar weer leuke activiteiten mee te organiseren.  
Ook een woord van dank aan de Rabobank. 
  
Bestuur KBO Meterik. 



 

7 

Terugblik De boerderij,  
 
weekblad gewijd aan den land- en tuinbouw, veeteelt, 
pluimveehouderij enz., jrg 26, 1940-1941, no 2, 09-10-1940. 
 

In ‘De Boerderij’ van 9 oktober 1940 staat een artikel over de fokveedag in Horst. In de diverse rubrieken 
worden diverse Meterikse inzendingen genoemd. 
 
 

‘Fokveedag in Horst 
 
Deze fokdag is uitgegroeid tot een belangrijke 
gebeurtenis in de roodbontenfokkerij.  
 
Hier domineert robuustheid van vormen en vooral 
het zware beenwerk is er opvallend.  
 
Hebben we de oudere melkkoeien al vroegere 
jaren leeren kennen als  fokdieren van groote 
beteekenis, thans kunnen we ook bij de 
vaarzenklassen dieren ontmoeten van zeer 
hoogstaande kwaliteit.  
 
Den fokkers van Noord-Limburg past het wel hier 
een extra veer op den hoed te steken voor hun 
buitengewone prestaties en hen geluk te 
wenschen met hetgeen ze hebben bereikt.  
 
Ook het stierenmateriaal is van hoogstaande 
klasse, zoodat de naaste toekomst wel voor hen 
verzekerd is. De goede geest onder de fokkers 
blijft ons wel borg, dat dit in de toekomst wel zoo 
blijven zal.  
 
Rubriek 2: melkgevende koeien, geb. in '34 en 
'35, met hoogere productie: 3b Stora van P. J. H. 
Jenniskens, Meterik. 
 
 

 
Rubriek 7: droogstaande en melkgevende koeien, gei' vóór '36, met gewone productie. Beste klasse 
koeien met 4 zeer goede aan den kop. 3a Piëta 4 van Kind. P. A. Jenniskens, Meterik. 
 
Rubriek 9: koeien of melkvaarzen, geb. tusschen 1 Jan. '36 en 30 April 36: 2b Sjoerda 4 van  
P. J. Verheijen, Meterik. 
 
Rubriek 13: drachtige vaarzen, geb. tusschen 1 Jan. '37 en 30 April '37, bevat één dier van goede klasse: 
1ste prijs Gerda van P. J. Verheijen, Meterik  
 
Rubriek 15: vaarzen uit de 2de helft van 1937: Nelly 8 van J. H Jenniskens, Meterik, 
2a Daatje van B. Tacken, Meterik, Diana van  Wed. Tacken, Meterik. 
 
Rubriek 17: vaarzen, geb. 1 April tot 30 Juni '3B: 3c Paula van H. Houben, Meterik. 
 
Rubriek 18: vaarzen, geb. 1 Juli tot 31 Oct. '3B, zeer goede klasse, waarbij vijf prima kopdieren.  
2a Rika 1 van J. W. Geurts, Meterik. 
 
Rubriek 19: vaarzen, geb. 1 Nov. tot 31 Dec. '3B. 3b Sjoerda 6 van  P. J. Verheijen, Meterik, 3c Olga 
2 van P. Jenniskens, Meterik.’ 
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Verkeersdruk in het centrum 
 
 
Zoals je vorige week in de notulen van de dorpsraadvergadering hebt kunnen lezen is er een groep 
inwoners die gevraagd heeft om te bekijken of er wat gedaan kan worden aan de verkeersdruk in het 
centrum van Meterik.  
 
Tijdens de informatiebijeenkomsten over het centrumplan werd ook al door diverse mensen aangegeven 
dat overlast ervaren wordt van vrachtverkeer en landbouwverkeer in het centrum. De indruk bestaat dat 
een groot deel van dit verkeer niet door het centrum zou hoeven te rijden. Verder wordt opgemerkt dat 
veel automobilisten te hard rijden. Hierdoor komt de veiligheid van voetgangers en fietsers in het gedrang. 
 
Redenen genoeg dus om actie te ondernemen. Een projectgroep is aan de slag met het uitwerken van 
ideeën hoe een voor iedereen acceptabele oplossing gevonden kan worden voor het probleem. Er moet 
een breed draagvlak zijn om veranderingen te kunnen realiseren. Het zou fijn zijn als we straks niet alleen 
een veel mooier, maar ook een veiliger dorpscentrum hebben.  
 
Er is al contact opgenomen met ‘Veilig op weg’ (een nieuw project van de gemeente) om te kijken hoe we 
van daaruit ondersteuning kunnen krijgen.  
 
Begin januari wordt op de Crommentuijnstraat en de Sint Jansstraat gedurende 2 weken een 
verkeerstelling gedaan. Dan weten we ook hoe druk het werkelijk is. 
  
Wil je ook meedenken over deze problematiek, dan kun je dat doorgeven aan de dorpsraad via mail: 
openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl.  
 
 
 

 
 

Vanaf 7 december 2020 kunt u  

een gids en kalender 2021 afhalen 

 

 

Gemeentegids en kalender 

Ook in 2021 verschijnen de gemeentegids en kalender Horst aan de Maas weer. Maar in een nieuw jasje. 
De uitgever gaat de gids en kalender namelijk zelf uitgeven. De gemeente is niet meer de afzender.  
 
Wij staan net als voorgaande jaren achter de gids. U vindt er ook een pagina van de gemeente met 
bereikbaarheidsgegevens. En, zoals ieder jaar, vindt u er alle verenigingen, organisaties en onze lokale 
ondernemers. De gids is ook digitaal beschikbaar via www.lokaaltotaal.nl/horst-aan-de-maas. 
 

Afhalen 

U kunt de gids en kalender vanaf 7 december afhalen op het gemeentehuis.  
 

Afvalkalender 

De afvalkalender voor 2021 krijgt u in week 51 per post toegestuurd.  
 

mailto:openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl
http://www.lokaaltotaal.nl/horst-aan-de-maas
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Kerkhof Meterik opnieuw aangeplant 
  
Het kerkhof van Meterik is mooi aangekleed met nieuwe planten,  
geschonken  door Plantencentrum Van den Beuken uit Meterik. 
 
  
De vrijwilligers van het kerkhof wensen iedereen 
fijne feestdagen en een gezond  2021. 
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Pietenochtend 

 
 

 
Zaterdagochtend 28 november hebben we met de niveautjes een gezellige pietenochtend gehad. We 
hebben een aantal spelletjes gedaan. Toen werd er aan de deur geklopt en stonden daar twee zakken met 
cadeautjes en pepernoten. Ook zat er een brief van Sinterklaas bij. In de brief stond dat Sinterklaas er dit 
jaar niet bij kon zijn door het coronavirus, dus had hij het maar op deze manier opgelost.  
Zo kregen we toch nog een cadeautje en iets lekkers. 
 
We hebben er erg van genoten!  
Tot volgend jaar! 
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Persoonsgegevens 

Wie krijgt mijn gegevens?  
 
Om uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te mogen 
gebruiken of bekijken, gelden regels. Daarom geeft de gemeente uw 
persoonsgegevens nooit zomaar als erom gevraagd wordt. Toch zijn er 
verschillende soorten organisaties die uw gegevens wel krijgen.  
 

Geheimhouding van uw gegevens 

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ook niet aan die 
organisaties te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. De gemeente vraagt 
u altijd om toestemming. Bent u het er niet mee eens dat de gemeente uw informatie verstrekt? Dan wordt 
gekeken wat uw reden is. De gemeente neemt dan een besluit of ze wel of niet verstrekt. U wordt hierover 
geïnformeerd. 

Geheimhouding niet altijd mogelijk 

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een publieke of maatschappelijke taak? 
Bijvoorbeeld voor de inning van belastingen of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw 
gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek 
ingediend. 

Geheimhouding aanvragen of stopzetten 

Woont u in Horst aan de Maas? Dan kunt u digitaal en persoonlijk geheimhouding aanvragen. U hoeft voor 
de aanvraag geen reden op te geven. Stopzetten van de geheimhouding doet u op de zelfde manier. 

• www.horstaandemaas.nl/geheimhouding. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 

• In het gemeentehuis. Maak eerst een afspraak via onze website, of bel ons. 
 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie en precies weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk op de website 
wiekrijgtmijngegevens.nl. 
 
 

Wat is de BRP 
 
Stel u gaat verhuizen, trouwen, of u krijgt een kind. Dan moet de overheid dat weten, zodat zij bijvoorbeeld 
op tijd uw kinderbijslag kan overmaken. Post naar het juiste adres kan versturen. En u toeslagen kunt 
aanvragen, als u daar recht op hebt. Daarom hebben we in Nederland de Basisregistratie Personen; de 
BRP. Eén grote databank met de belangrijkste persoonsgegevens van iedereen, die in Nederland woont 
of heeft gewoond. 
 
Alle gemeenten houden samen de gegevens in de BRP actueel.  
En een groot aantal organisaties gebruikt die gegevens. Bijvoorbeeld om rijbewijzen te maken, belastingen 
te innen en u uit te nodigen om te gaan stemmen. Dankzij de BRP zijn uw gegevens bekend bij de 
overheid.  
Daarom hoeft u wijzigingen niet steeds apart door te geven en is de kans op fouten veel minder groot.  
 
Wilt u uw gegevens inzien? Ga dan naar mijnoverheid.nl en klik op 'Persoonlijke gegevens'. 
 

Welke gegevens staan in de BRP 
 
In de BRP staat een groot aantal gegevens over uzelf. Bijvoorbeeld uw naam, geslacht, 
burgerservicenummer, adres en geboortedatum.  
 
Heeft u een echtgenoot of echtgenote, een geregistreerd partner of kinderen? Dan staan ook hun 
gegevens bij uw gegevens vermeld.  
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Bieten, bieten en nog eens bieten….. 
 

 
Zaterdag 5 december, een zonnetje en een strak blauwe hemel nodigden Tiny Huberts en Angèle 
Janssen uit om een lekker stuk te wandelen. Aangekomen op de Dr. Droessenweg werd het oog 
getrokken door landbouwmachines en een eindeloos lijkende rij bieten.  
 
Er werd af en aan gereden, er werden foto’s geknipt en na het tellen van meer dan 125 gestorte vrachten 
was het voor Angèle en Tiny tijd om verder te wandelen, maar het veld was nog niet leeg!!  
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Een prachtig schouwspel en een immense hoeveelheid bieten!! 
 

 
 



 

14 

 

 

Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 

  

Welkom in de kerk. 
Er mogen 30 personen per keer naar de kerk komen, bij kerkelijke uitvaarten mogen 100 mensen 
aanwezig zijn.  
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. 
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 daarom: 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. 
 
Denk s.v.p. aan de anderhalve meter regel. Ook in de rij bij het ter communie gaan. 
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen: 077 398 6983 of 
susanbaltussen@planet.nl. 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
12-12: Jos Tielen  Theo v. Rens    collecteschaal achter in de kerk 
24-12: Sophie Houben  Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk  
25-12: Henny Jenniskens Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 
09-01: Henny Bergs  Theo v. Rens    collecteschaal achter in de kerk 
 

Zaterdag 12 december, 3e zondag van de Advent, 19.00 uur:  

1. Truus v. Rengs - Vullings (vanwege haar verjaardag) 
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - van Wijlick 
Voor deze H. Mis zijn er op dit moment 12 reserveringen 
 

Zaterdag 19 december, geen H. Mis volgens rooster, 4e zondag van de Advent 

 

Donderdag 24 december: vooravondmis Kerstmis, 20.00 uur 

Voor deze mis zijn er 10 reserveringen 

 

Vrijdag 25 december, hoogfeest van Kerstmis, 11.00 uur 

1. Johannes Geurts, Maria Heijligers en kinderen (jaardienst) 
NB:  Pas op 08-12 wordt bekendgemaakt hoeveel personen er maximaal de kerk mogen bezoeken. 
In de editie van het Krèntje van 19 december komen we daarop terug. 

   Voor deze mis zijn er 12 reserveringen 
 

Zaterdag 26 december: geen H. Mis. 

Er is een H. Mis in de Lambertuskerk om 10.30 uur 

 

Attentie lectoren en acolieten:  Hopelijk heeft iedereen de nieuwe planning in goede orde 

ontvangen. Niets gekregen of hebt u opmerkingen? Mail dan even naar susanbaltussen@planet.nl.  

 
Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023  
 

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.  
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Mike, Joris en Jeps bedankt 
 
Afgelopen week hadden de jongste Meterikse voetballertjes hun laatste training van het jaar.  
 
De jongens hadden voor hun  begeleiders een leuk ‘dankjewel’ geregeld.  
 
Mike, Joris en Jeps… bedankt voor jullie enthousiasme en inzet in het afgelopen seizoen! 


