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Uitslagen competitie: week 1 2023 Competitiepunten en stand na ronde 17 
 
Meterik 1 Wanssum 1   uitg. A   Klasse Meterik 1   97  pnt   plaats 8 
Meterik 2 Meterik 3 13 - 1 B1  Klasse Meterik 2   90  pnt   plaats 7 
Meterik 2  Meterik 3 13 - 1 B1  Klasse Meterik 3   97  pnt   plaats 5 
Wanssum 2 Meterik 4   9 - 4 B2  Klasse Meterik 4   92  pnt   plaats 8 
Oostrum 1 Meterik 5   6 - 7 B3  Klasse Meterik 5   95  pnt   plaats 6 
Meterik 6 America 3 10 - 4 C1  Klasse Meterik 6 115  pnt   plaats 1 
Meterik 7 Leunen 3   6 - 8 C2  Klasse Meterik 7 117  pnt   plaats 1 
Smetenhof 5 Meterik 8   7 - 8 C4  Klasse Meterik 8 123  pnt   plaats 1 
 

Beste speler in week 1:   WIEL VAN RENGS van Meterik 6  

 
 
 

 

 

Mobiel: 06 – 3823 0621 

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. 
 

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 2023 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2023 

1 pagina € 27,50 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 7-01-2023 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per email doorgeven aan de redactie 
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

JANUARI 

Ma 16: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 19: Openbare dorpsraadvergadering in de foyer van MFC de Meulewiek 19:30 - 22:00 uur 
Za 21: - JongNL Meterik: grote poets 
  - Prinsenbal 19:00 - 23:30 uur 
  - Heilige mis t.g.v. het 90 jarig jubileum van 'Vrouwen samen sterk' 19:00 - 20:00 uur 
  - Lezing ‘Nachtzwaluwen in de Schadijkse Bossen’ bij 'Aan de Drift' 19:30 uur 
Wo 25: Vrouwen samen sterk: jaarvergadering 19:30 uur 
Vr 27: KBO: Themamiddag geschiedenis Meterik 15:00 uur 
Za 28: JongNL Meterik: oud metaal- en oud papier actie vanaf 13:00 uur 
Zo 29: Verlovingsbal 14:11 uur 
   

FEBRUARI  

Ma 06: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 08: Vrouwen samen sterk: Camps opticiën 19:30 uur 
Vr 10-11: Meulewiekers: zittingsavond 19:00 - 23:30 uur 
Zo 12: Meulewiekers: receptie prins 13:00 - 23:30 uur 
Ma 13: KBO: kienen 13:30 uur 
Wo 15: KBO: excursie 14:00 uur 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering in de foyer van MFC de Meulewiek 19:30 - 22:00 uur 
Za 18: Kinderbal (kindercarnaval de Meulewiekers) 12:00 - 15:00 uur 
Ma 20: Meulewiekers: optocht + uitreiking '3 Vrouwen' 12:00 - 23:30 uur 
Di 21: Meulewiekers: boerenbruiloft 14:00 - 23:30 uur 
Do 23: t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
Za 25: JongNL Meterik: oud papier actie 14:00 uur 
Ma 27: Zanglust: jaarvergadering 09:30 uur 
   

MAART  

Wo 01: Vrouwen samen sterk: pasta avond 19:30 uur 
Do 02: KBO: excursie 12:30 - 16:30 uur 
Zo 05: Meriko Vocaal: benefietmiddag met lunch, actie t.b.v. KWF Alpe d' HuZes 
Ma 06: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 17:00 - 18:00 uur 
  - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur 
Za 11: - JongNL Meterik: NL Doet 08:30 - 16:30 uur 
  - Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken 14:00 - 15:00 uur 
Wo 15: Vrouwen samen sterk: avondwandeling (openbare avond) 19:30 uur 
Do 16: Openbare Dorpsraadvergadering in de foyer van MFC de Meulewiek 19:30 - 22:00 uur 
Vr 17: Meterikse Kwis 18:00 - 23:00 uur 
Ma 20: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 22: KBO: jaarvergadering 14:00 uur 
Za 25: - Meriko Vocaal: concert met de HEDGE, actie t.b.v. KWF Alpe d' HuZes 
  - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papier actie vanaf 13:00 uur 
Zo 26: Zanglust: opluisteren H. Mis Smakt 11:00 uur 
Vr 31: Concordia: concert met fanfare St. Cecilia America 20:00 - 23:00 uur 
 

APRIL  

Ma 03: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - KBO: kienen 13:30 uur 
Wo 05: Vrouwen samen sterk: modeshow (Marriëtte mode) 18:30 uur 
Za 08: Molen 'Eendracht Maakt Macht': plats bakken 14:00 - 15:00 uur 
Ma 10: Meriko Vocaal: happen en stappen, actie t.b.v. KWF Alpe d' HuZes 
Wo 12: Vrouwen samen sterk: mantelzorgmakelaar en dorpsverbinders 19:30 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Pruts-in 2023 was weer geslaagd….. 

 
 
 

Afgelopen zaterdag 7 januari hebben we onze jaarlijkse Pruts-in georganiseerd; dit was voor leden en 
niet leden. 
 
Het was erg gezellig en de kinderen waren enthousiast aan het knutselen en hebben zich heerlijk 
kunnen uitleven. 
 
Van houtbewerken tot een ware wobblebot en knutselwerkjes zoals een sneeuwbord, zoutdeeg met 
theelichtje, sneeuwpop, vlinder of pop van strijkkralen etc. 
 
Als kers op de taart mochten ze een wafel bakken en de middag was al snel te kort. 
 
Ouders en leiding die meegeholpen hebben, hartstikke bedankt voor jullie inzet en op naar een mooi 
nieuw Jong Nederland jaar. 
 
De Pruts-in commissie 
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Oud Papier Actie (OPA) en Oud Metaal Actie (OMA) 

 

Zaterdag 28 januari staat de volgende oud papier actie en oud metaal actie op de planning. 

De OMA is van 13:00 – 15:00 uur bij de blokhut; vrijwilligers Henk en Roger. 

De OPA is vanaf 14:00 uur, vertrek bij café Kleuskens; vrijwillgers Sander, Kris, Jac/Cor, Tim en extra 

helpers i.v.m. extra auto Julia en Ron. 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraadvergadering donderdag 19 januari 2023 
 

Op donderdag 19 januari vindt er om 19.30 uur weer een openbare dorpsraadvergadering plaats in de foyer 
van MFC de Meulewiek.  
 
Op de agenda van deze vergadering staan het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen en 
eventueel nog ingestuurde onderwerpen van inwoners.  
 
Mocht je de vergadering graag willen bezoeken, is het fijn als je je vooraf aanmeldt via: 
info@dorpsraadmeterik.nl 
 
Via ’t Krèntje, onze Facebookpagina, Instagram en de website, houden we jullie op de hoogte van de 
uitkomsten van de vergadering en andere nieuwsberichten en/of wetenswaardigheden van de Dorpsraad. 
 
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de 
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl.  
Ook als je denkt op een andere manier een steentje bij te kunnen dragen, laat het ons weten. 

 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Mededelingen KBO 
 
 
 
Beste KBO leden, 
 
Vrijdagmiddag 27 januari organiseren we een themamiddag met als titel:  
 

‘Geschiedenis Meterik vóór 1500’  
 

Deze themamiddag vindt plaats in de foyer van het MFC. 
 
Die middag zullen archeoloog Xavier van Dijk en historicus Jos Schatorjé ons vanaf 14.30 uur over de 
(oude) geschiedenis van Meterik van vóór 1500 vertellen.  
Jos heeft in het verleden archeologisch onderzoek gedaan (pottenbakkersoven Schadijk) en is 
tegenwoordig geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van het Meterikse veld en de bewoning 
daarlangs. Oude kaarten helpen hem bij dat onderzoek. 
 
Xavier van Dijk heeft recent een groot proefsleuvenonderzoek gedaan ter hoogte van de St. Jansstraat. Dat 
levert een beeld van de bijzondere bewoning op, welke dit voorjaar verder archeologisch wordt onderzocht. 
 
Lijkt dit iets voor jou kom dan gerust kijken en luisteren. Deze middag is bedoeld voor leden en niet leden 
van de KBO. De foyer is vanaf 14.00 uur geopend, zodat we om 14.30 uur kunnen starten. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en je krijgt zelfs nog een gratis kopje koffie of thee erbij. 
Het enige wat je moet doen, is je tijdig opgeven bij Wiel van Rengs. 
  
Opgeven kan vanaf nu tot vrijdag 20 januari, het liefst per mail wielvanrengs@home.nl.  
Bellen mag ook maar dan graag ‘s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur op tel. 06-1547 2903. 
 
Kaartverkoop zittingsavond voor leden van de KBO. 
 
Zoals eerdere jaren ook gebruikelijk was, kunnen leden van de KBO via onze vereniging  
toegangskaarten bestellen voor de zittingsavond op zaterdag 11 februari. 
 
Heb je interesse, dan kun je vóór maandag 23 januari kaartjes bestellen bij Wiel van Rengs,  
tel . 06-1547 2903, graag ‘s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 
De kosten van de kaartjes zijn € 15,00 welke contant voldaan moeten worden bij het afhalen van de 
kaartjes.  
 
Agenda 
Kienen       Maandag   13 februari, aanvang 13.30 uur, de zaal is vanaf 13.00 uur geopend. 
Wandelen  Maandag   16 januari, vertrek om 13.30 uur bij het MFC. 
Knutselen  Donderdag 26 januari, aanvang 13.30 uur in de foyer. 
Kaarten     Donderdag 19 en 26 januari aanvang 13.30 uur in de foyer. 
 
Heb je zin om mee te kienen, knutselen of gezellig mee te kaarten, loop dan eens binnen, misschien is dit 
ook iets voor jou.  
 
Groetjes KBO Meterik 
 
   
Weerspreuken januari: 
 
Als in januari de muggen dansen, wordt de boer een bedelaar. 
(buitensporige warmte in januari komt ten nadele van de oogst) 
 
Als in januari de muggen zwermen 
Dan moogt ge in maart uw oren wermen. 

mailto:wielvanrengs@home.nl
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Carnaval historie 
 
 
 

Carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het valt binnen de christelijke traditie op de 
zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen.  
In Nederland wordt het van oorsprong alleen door katholieken gevierd, voornamelijk in het zuiden en delen 
van het oosten. Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. Inmiddels is het in 
verschillende plaatsen in Nederland een gebruik om carnaval op carnavalsvrijdag te openen. 
Op Aswoensdag wordt carnaval afgesloten, maar de tradities verschillen per regio. In Limburg wordt 
carnaval ook wel vastelaovend genoemd, vernoemd naar de avond voor aanvang vastentijd. Het Limburgs 
carnaval is meer verwant aan het Venetiaans carnaval.  
 

Integratie binnen het christendom (oudheid-middeleeuwen)  

Toen in heel Europa vanaf de late oudheid het christendom opkwam, probeerde men al deze traditionele, 
"heidense" gewoonten in eerste instantie te onderdrukken.  
Toen de Rooms-Katholieke Kerk gaandeweg niet goed in staat bleek om de traditionele lentefeesten te 
onderdrukken, werd tijdens het Concilie van Benevento (1091) besloten dat de feesten in plaats daarvan 
voortaan hun eigen plek zouden krijgen binnen de christelijke liturgie, waarbij Aswoensdag voortaan het 
begin was van de 40 dagen durende vastentijd. Dit laatste was namelijk ter herdenking van de 40 dagen 
die Jezus, volgens het Nieuwe Testament, in de woestijn vastte en tevens tot bezinning op de christelijke 
kernwaarden. Het carnaval ging hierdoor dus bij uitstek gelden als de laatste mogelijkheid om zich nog te 
buiten te gaan voordat de vastentijd − een periode waarin men zich juist beperkte tot het minimaal 
noodzakelijke − begon. In deze zelfde periode, en vermoedelijk mede doordat de kerk het nu had 
toegestaan, kwam de viering van carnaval echt tot wasdom, onder meer in de grote steden in Italië  
(Venetië, Rome, Milaan).  
Het carnaval was voor alles een eetfestijn. Op "vette dinsdag" voor de vasten werd al het vet dat er nog in 
huis was opgemaakt, voordat het zou gaan bederven. Het oorspronkelijke idee hierachter was dat alle 
weldadigheid de voorbode was van een goede oogst.  
 

Terugdringing onder invloed van de reformatie  
Met de opkomst van de reformatie kwam het carnaval opnieuw zwaar onder vuur te liggen vanuit de 
christelijke kringen. Dit verzet had tot op zekere hoogte succes; tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) 
werd besloten de vastenavondvieringen goeddeels in de ban te doen, waarna het feest in veel delen van 
Europa verdween. Dit gebeurde ook in de landen die katholiek bleven. 
 

Nieuwe heropleving vanaf de 19e eeuw  
Dankzij de terugkerende dominantie van het katholicisme maakten de carnavalsvieringen vanaf de 19e 
eeuw in veel Europese landen toch weer een herleving door. In deze tijd begon het carnavalsfeest pas echt 
te lijken op wat het tegenwoordig is. De vieringen kregen nu een meer georganiseerd karakter dan in 
vroeger tijden. Het zich verkleden als beroemde of historische figuren werd een belangrijk onderdeel, 
evenals de lange carnavalsoptochten en bijbehorende confetti (die in de plaats kwam van schoensmeer).  
 

Datum van carnaval  

De carnavalsdatum vindt zijn huidige oorsprong in de kerkelijke kalender, die gerekend wordt vanuit eerste 
paasdag. Paaszondag is, volgens het Concilie van Nicaea van 325 na Christus, de eerste zondag na de 
eerste volle maan na het begin van de lente. De vastentijd begint 40 dagen voor eerste paasdag, waarbij 
zondagen niet meetellen. De eerste carnavalsdag valt dan zeven weken voor eerste paasdag. Carnaval 
begint officieel op zondag. Pasen kan op zijn vroegst op 22 maart vallen en op zijn laatst op 25 april. Als 
gevolg daarvan is de vroegst mogelijke datum voor carnaval 1 februari, en de laatst mogelijke datum 9 
maart. 
 

Zomercarnaval  

Onder andere Nederland en België kennen enkele zomercarnavals, waarvan dat van Rotterdam het 
grootste is. Vanwege het klimaat in deze landen vinden deze vaak op Caraïbische en Kaapverdiaanse leest 
geschoeide optochten in de zomer plaats.  (Info o.a. Wikepedia) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastentijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Nederland_(NUTS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval_van_Veneti%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Late_oudheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Concilie_van_Benevento&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veneti%C3%AB_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milaan_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Trente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnavalsoptocht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Confetti
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoensmeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea
https://nl.wikipedia.org/wiki/325
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volle_maan_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lente
https://nl.wikipedia.org/wiki/22_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_maart
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zomercarnaval&action=edit&redlink=1
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Proclamatie 57e Prins van de Meulewiekers 
 
 
 
 

 
We hebben er even op moeten wachten, maar we kunnen er met alle Meulewiekers dit jaar weer een 
geweldig feest van maken met carnaval. Samen met jullie willen we op 21 januari weer nieuw leven in de 
brouwerij brengen en de opvolger van Prins Bernard uitroepen als nieuwe heerser van de Meulewiekers! 
 
We nodigen alle Meulewiekers uit om op deze avond aanwezig te zijn in MFC de Meulewiek, dat voor deze 
gelegenheid wordt omgebouwd in het thema ‘Leave in de Brouwereej’.  
 
De proclamatie belooft een spectaculaire act te worden, dus zorg dat je er op tijd bij bent. De zaal is open 
om 20.30 uur en de entree is gratis.  
 
De DJ’s van de Matinees verzorgen de muziek en een selectie van de Miëterikse liedjeszangers zullen hun 
nieuwe liedjes ten gehore brengen. Ook zullen onze eigen nieuwe dansmarietjes de eerste keer hun nieuwe 
showdans opvoeren. Dit wil je niet missen! 
 
Als jij al denkt te weten wie de nieuwe prins wordt, kijk dan op https://www.demeulewiekers.nl/inschrijven/ en 
‘Raad de Prins en Win!’ Uit alle goede inzendingen wordt tijdens de receptie van de prins 1 persoon geloot 
die een attentie krijgt van de prins. 

Geej komt toch ôk? 
 

Alcoholbeleid 

Net als voorgaande jaren, gaan we alle bezoekers een polsbandje geven. Zorg dus dat je je legitimatie 
bij je hebt. 
 
De optocht van de Meulewiekers  
 
Het aftellen tot carnaval is begonnen. Over iets meer dan vijf weken is het eindelijk zo ver. We kijken uit 
naar een carnavalsfeest met een volledig programma, dus ook een optocht. 
 
Heb jij er al over nagedacht om mee te doen met de optocht? Of misschien ben je al druk met het maken 
van iets heel moois en carnavalistisch. Wil je meedoen maar ben je nog zoekende? Het thema van dit jaar 
‘Leave in de brouwereej’ brengt je misschien op een idee. 
 
Houd onze website in de gaten. Binnenkort volgt er meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding.  
Heb je nu al vragen; mail deze dan aan info@demeulewiekers.nl 
  

https://www.demeulewiekers.nl/inschrijven/
mailto:info@demeulewiekers.nl
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ALGEMEEN 
 
 
 

Iedereen heeft een mail gekregen over de nieuwe accommodatie met hierin enkele vragen. Nu is de kans 
dat je mee kan denken en praten over hoe jij denkt dat deze eruit moet komen te zien. Graag horen wij jullie 
reactie. Geen brief ontvangen? Neem dan even contact op met Marièl. 
 
Een dezer dagen zal ook de aannemer een website presenteren waarin de bouw op de voet gevolgd kan 
worden. Deze link zullen wij z.s.m. aan jullie doorgeven. 
 
AGENDA 
12 januari Nieuwjaarsborrel 
2/3/4 juni Jeugdtoernooi 
10 juni  VC Trivia toernooi 
17 juni  FamilieVriendenToernooi (ovb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENIOREN 
De spelers genieten nu van de winterstop. Op dinsdag 10 januari starten zij weer met trainen.  
 
17 januari oefenwedstrijd Meterik 1 - Melderslo 1 aanvang 20:00 uur 
24 januari oefenwedstrijd Sparta 2 - Meterik 2      aanvang 20:00 uur 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 
 
 

 

 

Zaterdag 21 januari, 19.00 uur 
1. H. Mis ter gelegenheid van 90 jaar Vrouwen samen sterk, 
2. Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag) 
 

Zaterdag 4 februari, 19.00 uur 
1. 1e jaardienst Pierre Jenniskens, 
2. Karel Alfons Jenneskens (jaardienst) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten  

Lector    Acoliet     Collectant 

21-01: Henny Bergs   Max van Dieten   Jan Steeghs 
04-02: Henny Jenniskens  Theo v. Rens    Tjeu Tacken 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 398 1416 

 

Misintenties   

Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u  € 30,00 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
 
Informatie kerkhof  
Voor alle informatie over grafrechten, grafruiming etc. kunt u zich wenden tot  
Jeu Tacken, 077- 464 1386. 
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 
 
 
 
 
 
Morgen is het vrijdag 13 januari – vrijdag de dertiende! 
 
In veel landen van de wereld wordt vrijdag de dertiende als een ongelukkige dag beschouwd wegens de 
combinatie van vrijdag en dertien.  
 
Eén van de verklaringen is dat vrijdag de dag is waarop Jezus werd gekruisigd, een ongeluksdag dus.  
Het getal 13 is volgens deze theorie gebaseerd op het aantal aanwezigen tijdens het Laatste Avondmaal, 
namelijk 13. 
 
Daarentegen wordt in Griekenland, Spanje en Latijns-Amerikaanse landen dinsdag de dertiende als 
ongeluksdag gezien. In Italië is vrijdag de zeventiende juist weer de ongeluksdag. 
 
Iedere maand die begint met een zondag heeft een vrijdag de dertiende. 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
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