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Iedereen mag in het licht komen te staan! 

 

Geachte Dorpsgenoten, 

Onze “kathedraal van de Peel” pronkt iedere avond in het mooiste licht en 

dat in de diverse kleur schakeringen, heel Meijel is hier gröts op! 

Na de afloop van de renovatie is het frame, met daarin het doek van de 

begunstigers, blijven hangen en is het voorzien van een doek ter promotie 

van het beklimmen van de kerktoren. 

De laatste weken van 2021 en de eerste weken van 2022 was het frame 

voorzien van een kerst- en nieuwjaarsgroet. 

De kleuren waarin de kerk gehuld is zijn afhankelijk van diverse 

gelegenheden, waaronder kerkelijke gebeurtenissen maar ook 

maatschappelijke gebeurtenissen zoals het winnen van het OLS, vastelaovent, 

kampioenschappen van verenigingen en gebeurtenissen in de wereld. 

Het afgelopen jaar hebben wij diverse malen verzoeken gekregen om 

bepaalde kleuren te gebruiken die te maken hebben met een persoon die 

overleden is, of mensen die bepaalde gebeurtenissen mee maken, of hebben 

gemaakt, hier hebben we gehoor aan  gegeven. 

Deze mogelijkheid willen we iedere Méélse burger dan ook graag aanbieden. 

De kerk kan op de avond voor het afscheid in de gewenste kleur worden 

gezet, de kosten hiervoor bedragen €12,50 per aanvraag. 

Indien er om een andere reden wordt gevraagd bedraagt de duur van de 

verlichting ook één avond. 

 



De kerk, onder leiding van Kapelaan Roger Maenen en Piet Schers, houdt zich 

het recht voor om  nee tegen te zeggen, dit kan om moverende reden zijn. 

Er kan ook gebruik worden gemaakt van het frame, ook hier geldt dat de 

kerk, onder leiding van voornoemde personen, zich het recht voorbehoud om  

nee  te zeggen, om moverende reden. De aanmaak kosten van het doek 

komen voor rekening van de aanbieder. 

De maximale tijd dat het frame verhuurd wordt is vastgesteld op een 

aaneengesloten periode van maximaal vier weken. 

Het aanbrengen en afhalen van het doek dient te gebeuren o.l.v. Piet. 

De kosten zijn: 

• €37,50 voor het aanbrengen. 

• €37,50 voor het afhalen. 

• €75,00 voor de huur van het frame.  

• Vooraf dient een drukproef aangeleverd te worden ter goedkeuring  

• Aanmaak kosten van het doek zijn voor rekening van de aanbieder. 

 

Het verwisselen van het doek gebeurd o.l.v. en afstemming met Piet Schers 

De kosten dienen vooraf voldaan te zijn, dit geldt voor zowel het frame als de 

verlichting. 

 

parochie platform. 

Sint Nicolaaskerk Meijel. 

 


