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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
 

 
Negatief is het meest positieve woord  
dat je kunt horen tijdens corona. 
 
In de laatste dagen van maart geen neerslag. 
Het totaal in maart is 36 mm. 
 
Stemmen werkt alleen bij muziekinstrumenten,  
de politiek blijft vals spelen. 

 
 
 

 
                                                       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 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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 03-04-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

April 

Ma 12: KBO wandelen vertrek 13.30 uur 13:30 uur 
Do 15: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 24: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 26: KBO wandelen vertrek 13:30 uur 13:30 uur 
   

Mei   

Ma 03: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 08: JongNL Meterik, pruts-inn 
Ma 10: KBO kienen 14:00 uur 
Do 13: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 17: KBO wandelen 13:30 uur 
Wo 19: KBO excursie naar ' Slaque ' slakkenkwekerij in Melderslo 
Do 20: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: - Buitentoernooi VC Trivia 
  - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Do 27: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 29: JongNL Meterik, NL doet actie 09:00 uur 
   

Juni   

Vr 04: Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
Za 05: - Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
  - Concertreis Muziekvereniging Concordia 
Zo 06: - Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
  - Concertreis Muziekvereniging Concordia 
Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Vr 11: VC Trivia volleybalkamp 
Za 12: VC Trivia volleybalkamp 
Zo 13: VC Trivia volleybalkamp 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Wo 16: KBO bus uitstapje naar de orchideeënhoeve 
Do 17: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 28: KBO jaarvergadering 
   

Juli   

Ma 05: KBO wandelen 13:30 uur 
Vr 09: Miëterikse Kermis editie 4,75 19:00 - 00:00 uur 
Za 10: Miëterikse Kermis editie 4,75 
Zo 11: Miëterikse Kermis editie 4,75 
Ma 12: - Miëterikse Kermis editie 4,75 00:00 - 17:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Wo 14: KBO jaarlijkse fietstocht 00:00 uur 
Ma 19: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 24: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Zo 24-31: JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
   

Augustus  

Ma 02: KBO wandelen 13:30 uur 
Ma 09: KBO kienen 14:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Bomenkap op de St. Jansstraat 
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…….. en daarna op de Crommentuynstraat. 
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Duurzaam Meterik: maak je huis energiezuiniger met het 

energieloket van de gemeente Horst aan de Maas 
 
Vanuit de Dorpsraad zijn we met een project gestart om te kijken of er interesse is in Meterik om 
bestaande woningen en/of tuinen te verduurzamen. Denk aan dakwater afkoppelen, zonnepanelen, 
isolatie etc. Door krachten en kennis te bundelen kunnen we als inwoners elkaar helpen en hoeft niet ieder 
voor zich alles zelf uit te zoeken. Veel informatie kun je vinden op het Duurzaam Bouwloket waar de 
gemeente Horst aan de Maas bij is aangesloten. Lees er over in onderstaand artikel. 
 
 

Maak je huis energiezuiniger met het energieloket van 

 
 
De gemeente Horst aan de Maas heeft zich aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket.  
Via dit loket wordt u geholpen bij het energiezuiniger maken van uw woning of bedrijfsgebouw. Het 
Duurzaam Bouwloket is onafhankelijk en werkt samen met onder andere de gemeente Horst aan de 
Maas.  
Zij helpen met: 
 

• Subsidies en regelingen die je kunt aanvragen 
• Advies over het energiezuiniger maken van je woning 
• Vinden van bedrijven in de buurt om je huis energiezuiniger te maken 
• Gratis en onafhankelijk advies 
• Advies bij nieuwbouw 

 
Ook vindt je hier heel veel algemene informatie over duurzaam (ver)bouwen van je huis en voorbeelden 
van mensen die je al zijn voorgegaan bij het verduurzamen van hun woning. Zeker de moeite waard om 
een kijkje op de website te nemen. 
 

Kijk op de website wat het loket voor je kan betekenen: 

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente 
 
Laat ons weten wat jij doet om je tuin te verduurzamen! Via onze Facebook-pagina of 
info@dorpsraadmeterik.nl. 
 
 

 

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente
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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 11. 

 

En morgen gaan we Rick opzoeken in Ospel, dat hebben we hem beloofd.  

En zo geschiedde, we waren gisteren bij Rick. Ook zijn andere oma, Jet, was 
er.  

We brachten een paar uur samen door, buiten in de schaduw, met een 
zomerse temperatuur, boven 27 graden. Op de terugweg wilde Huub niet 
rijden en heb ik gereden, zonder dat hij mopperde. Eenmaal thuis zei hij dat ik 
goed rijd (dat is nog nooit gebeurd), maar wel te hard. Nou ja, dat zegt hij van 
iedereen.  
 

Ook vandaag een mooie plant gekregen, een anthurium. Een geschenk van Shadha.  

En weer post. Vanavond zullen de buren de versieringen in de tuin opruimen. De bloemen beginnen te 
verdorren, maar de vreugde die ze brachtten leeft voort.  

Zondag; een beetje grijze dag, na zoveel zon en een enkele regendrup die nergens toe dient. Het gazon is 
aan het verdorren.  
 

Vandaag de verjaardag van Jans. 

Gisterenavond mailde ik haar daarom een felicitatiebericht. Maar die keerde terug. Dus heb ik haar 
vanochtend gebeld en ze heeft ons uitgenodigd om op bezoek te komen, een verzoek waaraan wij graag 
voldoen. Onze eerste excursie buitenshuis en buiten de familie na twee maanden alhier. Het was heerlijk 
om zo’n lief persoon weer te kunnen zien, een kleine stap richting de normaliteit. Zo anders als in de 
afgelopen tijd.  
 

26 mei: het 25-jarig burgerlijk huwelijksjubileum van Chiarangela en Hennie.  

Samen hebben we het gevierd onder de schaduw van hun blauwe regen met een caffè en aardbeienvlaai. 
Alleen wij vieren en Alessia. Anna hief in Nijmegen haar glas voor een virtuele proost. Als ik de meisjes zo 
zie, vraag ik me af waar de tijd is gebleven. Met alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, lijkt het toch 
gisteren dat we haar lieten gaan, onze oudste… Gelukswensen beiden en dat de toekomst niet zo somber 
zal zijn zoals die zich nu lijkt voor te doen. 

  

Op de terugweg zijn we naar de Loevestraat gegaan om te kijken wie ons die mooie brief met 
gelukswensen had gestuurd: een echtpaar dat we niet thuis konden brengen. Ze ontvingen ons zeer 
hartelijk in hun mooie tuin en de vrouw overstelpte ons met herinneringen over toen Huub en zij jong 
waren.  
 

De oorspronkelijke afspraak van 14 maart in het ziekenhuis van Venlo, voor de laseroperatie aan mijn 
rechteroog, heeft vanochtend plaatsgevonden. Bij de controle bleek alles in orde. Ik hoef niet terug en ook 
geen nieuwe bril. Gelukkig, weer een probleem opgelost.  
 

Ondertussen hebben acht schapen hun opwachting gemaakt, zij hoefden niet in de file te staan voor de 
kapper. In de fruitgaard eten ze het gras op, want daar kunnen we niet bij met de grasmachine. Over een 
paar dagen is het daar kaal. Een paar weken geleden heb ik de haren van Huub geknipt. Hij leek een 
oude hippie en ik kon het niet meer aanzien. 

De gelukwensen voor mijn verjaardag beginnen binnen te stromen.  

Op drie juni vier ik mijn verjaardag met Kathie en Marianne in Graaf ter Horst die overmorgen, een juni, zal 
heropenen. 

 

Een boswandeling wordt een hachelijk avontuur, want de eikenprocessierups is weer op gang gekomen. 
De natuur veroordeelt mij tot de afmetingen van onze tuin, juist nu Rutte ons belooft dat restaurants en 
bars weer open mogen. 

Hoeveel tijd zal ik nodig hebben om de rang van kolonel te bereiken? 
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Dieneke Lemmen 
 
 

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 3. 
 
Nieuwe kleding kregen we voor de ‘hoge dagen’, als het vroor kreeg 
ik nieuwe kleding of met de feestdagen.  
 
Horsters Driekus woonde tegenover ons, dat was een ‘heerboer’. 
Die dachten aan mooie dingen denken, en aan slechte dingen niet.  
 
De oorlog hebben we ook meegemaakt. Toen zijn we gewoon thuis 
gebleven. Er was genoeg eten. We zijn een keer geëvacueerd naar 
familie in de Hegelsom. En toen ze ‘die menner’ kwamen zoeken 
vond ik dat heel akelig. De Duitsers waren aan het verliezen. Of ze 
het front lieten komen, iedereen moest weg. Maria en Mina Tacken 
wilden niet weg, maar moesten wel. Er was nergens iets te doen 
voor de jeugd. Het vee bleef gewoon in de wei en een paard hebben 
we nooit gehad. Er was via een vereniging te regelen om het land te 
ploegen. 
 
Op de vraag of ze een lieve vader en moeder had zegt Dieneke: “Jazeker, ik heb er nooit last van gehad. 
Ik denk aan de Meterik dat iedereen goed was. Echtscheidingen nooit gehad en handwerken overdag. 
Maar nu kun je niks meer maken. ‘s Avonds voor het eten de rozenkrans bidden, dat deden ze overal”.  
 
Vroeger als we naar Heel gingen, was hetzelfde als emigreren. Gerda ging wel eens op de fiets daar op 
vakantie. Dat was ver weg. We zijn ook wel eens met de bus geweest en er woonden veel neven en 
nichten. Mijn moeder is de zus van de moeder van al die nichten en neven. Er was een Maria, Gerda, 
Nellie, Harrie, Martien, Jeu, Jac, Mien, dat was een kloosterzuster, en Lowie.   
 
Als het goed weer wordt, ga ik weer naar de kerk. Ik heb wel een gezegende leeftijd van 91 jaar. En dan 
ga ik nog niet graag dood.  
 
Alleen buiten zitten is ook niks aan. De buren zeggen dat wel eens, maar het is zo heet achter het huis, 
daarom zit ik er niet graag.  

 
 

Vroeger slachtten Toon en Theike Driessen maar Toon was niet 
zo goed als Theike. We moesten water stoken, heet water 
moesten ze hebben. Maar dat mag nu niet meer. Zelf ‘karboet’ 
maken en alles uiteen snijden. 

  
       Het is veel werk wat jullie doen.” 
 
 
 

 
 
 

En zo eindigden we dit gesprek.  
Dien Lemmen overleed op 27 maart 2020; ze werd 93 jaar. 
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 Uhhh, moog ik aaftèlle? Joa, de duis maar. Joa?  

1….2…. 1..2..3..4!!! 
 
 

 

Totdet het drie daag Vastelaovend is 

en ich hieëlemoal heppie bin 
 
Inmiddels is de vastentijd voorbij en is het Boerenbruiloftcomité hieëlemoal heppie, want hier en daar 
kriebelt er van alles! Zijn het lentekriebels of zijn het al carnavalskriebels?! 
 
Bij de vergaderingen is inmiddels onze nieuwe ceremoniemeester Wouter Hermans aangesloten. 
Vanzelfsprekend wordt hij zorgvuldig ingewerkt door Eddy. Met het ‘praten als brugman’ doen ze voor 
elkaar niet onder, dus dat zit wel snor met die opvolging.  
 
Zoals jullie weten, vieren wij in 2022 de ‘Boorebrulluft beej de meule’. Tijdens de Youtube-uitzending 
hebben we de kijkers meegenomen naar de molen. In het interview met Richard, Twan en Marianne is 
er al een tipje van de sluier opgelicht over dit evenement.  
 
Achter de schermen zijn alle teams druk bezig om hun ideeën steeds concreter te maken en verder uit 
te werken. Zoals gezegd: ‘weer tèlle aaf!’ We houden jullie op de hoogte!  
Bekijk het bijbehorende filmpje op facebook en de website: https://www.demeulewiekers.nl/  
 
’t BooreBrulluft Comité 
 

En mer wachte en mer sjmachte Vastelaovend in gedachte 

want den zeen w’r weer biejein 

Dus w’r tèlle same aaf in 5..4..3..2..1!!! Weer tèlle aaf! 

 
 
 

 

Vrijwilligers bedankt! 

Landelijke Opschoondag 2021 – Groot succes 

 
 

Zaterdag 20 maart gingen in onze gemeente meer dan 250 vrijwilligers op pad om hun omgeving 
zwerfafval-vrij te maken. Uiteindelijk deden 14 van de 16 kerkdorpen mee aan deze grote 
schoonmaakactie. 
 
Alle vrijwilligers werden door de Buitendienst voorzien van materialen zoals prikkers, handschoenen en 
een bedankje. Het weer was heerlijk en er werd veel afval verzameld. 
 
Burgemeester Ryan Palmen hielp, samen met zijn 2 dochters, mee in Sevenum. Wethouder Roy Bouten 
ging op pad bij de Gortmeule met de Leeskring van Horst. En afvalcoach Vera van Huët was van de partij 
in Grubbenvorst waar ze samen met GMV De Plaggenhouwers de handen uit de mouwen stak. 
De schoonmaakactie zorgde niet alleen voor een schone omgeving, maar ook voor veel onderlinge 
positiviteit. Inmiddels hebben zo’n 35 vrijwilligers van deze actie laten weten dat ze zich als Zwerf Afval 
Prikker willen aanmelden. 
 

Wil jij je ook inzetten voor een schonere leefomgeving? Kijk dan op onze website: 

https://www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen 
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BUITEN TRAINEN 
 
 

Vanaf maandag 29 maart zijn we gestart met buiten trainen bij de voetbalvelden in Meterik. Het weer 
was de eerste week fantastisch, dus een super begin waar iedereen straalde en blij was weer aan het 
volleyen te kunnen, al is het buiten wel een beetje anders.  
 
Het is natuurlijk fantastisch dat we de komende maanden bij de voetbalvelden van Meterik terecht 
kunnen, waardoor we de gehele zomer door kunnen sporten. Hopelijk kunnen we over enige tijd hier 
ook nog een geweldige derde helft aan plakken.   
  

 

PAASEIEREN TRAINING CMV JEUGD 

Zaterdag 3 april hebben de cmv kinderen voor de laatste 
keer op de speelpleinen van de basisscholen getraind, 
vanaf 6 april trainen zij ook op de voetbalvelden. De 
speelpleinen waren afgelopen zaterdag uitstekend 
geschikt om heel veel paaseieren te verstoppen. Er 
werden allerlei spellen gedaan met grote en kleine 
chocolade eieren en gekookte eieren. Dankzij een gulle 
paashaas hebben we de kinderen en geweldige ochtend 
bezorgd en gingen ze met gevulde zakjes naar huis. 
 
 

KOM GEZELLIG MEE VOLLEYEN 

Dit kan al vanaf 4 jaar. 

Lijkt het jou ook zo leuk om te volleyballen, kom dan 
gerust een keer op de voetbalvelden in Meterik kijken, 
maar je mag natuurlijk ook meedoen. Het achterste veld 
is ingericht voor de volleyballers. Iedere zaterdagmorgen 
zijn we daar aan het trainen. De jongsten beginnen om 
9.00 uur. Voor verdere informatie kun je terecht op de 
site van VC Trivia 
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Update Miëterikse Kermis 2021 
Meterik, 3 april 2021 

 
Beste kermisgangers 

 
“Bedankt voor een geweldig alternatief kermisweekend en op naar een spectaculaire jubileumeditie in 
2021!” – met deze woorden sloten we afgelopen juli het (digitale) kermisweekend af.  
 
Vol goede moed om de schade dit jaar in te halen. Maar: is het dit jaar wél mogelijk om een 
kermisweekend als vanouds te organiseren? We geven jullie graag een update over hoe we hier op dit 
moment als organisatie naar kijken.  
 
De belangrijkste vraag: komt er een kermis? Ja, als het aan ons ligt wel. Komt er een groots 5-jarig 
jubileumweekend? Helaas, dat (zeer waarschijnlijk) niet. Van een 4.5-editie in 2020, gaan we dit jaar voor 
een 4.75-editie, want uitpakken voor een 5-jarig jubileum is ook voor dit jaar nog te onzeker.  
 
Op dit moment kijken we naar verschillende scenario’s om invulling te geven aan het weekend. Ons 
streven is om binnen de dan geldende maatregelen een programma op te stellen met zoals altijd het doel: 
kermis voor iedereen. Hoe, wat en in welke vorm zal de komende maanden moeten blijken.  
 
Het grootse 5-jarig jubileumweekend houden jullie dus zeker van ons te goed. Maar ook dit jaar gaan we 
ons best doen om het tweede weekend van juli iets moois neer te zetten! Zet ‘m dus vooral in de agenda: 
9 t/m 12 juli 2021. Tot dan!  
 
Organisatie Miëterikse Kermis  
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Digitale dorpsraadvergadering op 15 april 2021 
 
In april vergaderen we nog steeds digitaal. De vergadering is niet openbaar.  
 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de stand van zaken BOW, verkeer in Meterik 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. 
 
 

 
 

Het kan weer: Veilig leren zwemmen voor kinderen 

uit gezinnen met een laag inkomen in  

Horst aan de Maas 
 
 

Zwembaden in Horst aan de Maas zijn weer gestart met zwemlessen aan hun leerlingen. Nieuwe 
leerlingen kunnen zich weer opgeven om binnenkort te starten met leren zwemmen. Dat is goed nieuws 
voor kinderen en ouders in Horst aan de Maas.  
 
Veilig leren zwemmen is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in het waterrijke Nederland. Lekker 
zwemmen is bovendien ontzettend leuk, gezond en belangrijk om mee te kunnen doen met vriendjes en 
vriendinnetjes. Goed leren zwemmen is voor veel gezinnen een te grote aanslag op hun portemonnee. 
Daarom is stichting Leergeld Horst aan de Maas er voor gezinnen met een inkomen rond het 
bijstandsniveau.  
 
Nu de zwemlessen weer zijn gestart kunnen gezinnen weer een bijdrage aanvragen voor het volgen van 
zwemlessen. Leergeld betaalt de zwemlessen rechtstreeks aan de zwemschool. 
 
Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag inkomen maken voor 
lidmaatschap aan sportclubs, school(reisjes), dans, muziek, jeugdverenigingen en kindervakantiewerk. De 
regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor werkende ouders en ondernemers 
met een laag inkomen. Juist nu.  
Kijk voor meer informatie op www.leergeldhorstaandemaas.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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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 6983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van 
telefoonnummer. 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
17-04: Henny Bergs  Max van Dieten   Collecteschaal achter in de kerk 
01-05: Piet Kuenen  Huub Baltussen   Collecteschaal achter in de kerk

  

Misintenties 

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 

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Opgeven voor doopsel: 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 : 06-55408023  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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