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Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Oproepen en aanbiedingen van parochies, kloosters of andere religieuze instellingen.

Gezocht Sint-Jozefbeeld voor nieuwe kapel
De initiatiefnemers van een nieuw te bouwen kapel bij het woonproject Kapelkeshof in Meijel zijn op zoek naar
een Sint-Jozefbeeld. Gezocht wordt een Jozefbeeld met het Jezuskind aan de hand of dragend op de arm. Het
materiaal waarvan het beeld gemaakt is, maakt niet uit. Als afmeting wordt gedacht aan ongeveer 70 – 75
centimeter. Reacties: hdegoede@ziggo.nl

Gezocht: wijwatervat
De parochie H. Gregorius de Grote in Brunssum is op zoek naar een wijwatervat, ter vervanging van het huidige
vat in de kerk dat lek is. Reacties: Reageren

Gezocht: Twee oude Laus Deo's
Mevrouw Tista Bobbink zoekt twee exemplaren van oude Laus Deo, uitgegeven door uitgerverij Litjens in
Roermond 1981. Reageren: e-mail of bel 06.51043109.

Gezocht: Laus Deo’s
Pastoor R. Aarden van de parochie Sint Elisabeth in Grave in Brabant is op zoek naar ongeveer 80 exemplaren
van de bundel Laus Deo. Het mogen nieuwe of gebruikte exemplaren zijn. Reageren: e-mail of bel 06-22784974.

Aangeboden: processiepaaltjes
De parochie Sint Cornelius in Heerlerheide/Heerlen-Noord biedt meer dan honderd processiepalen aan. Het gaat
om paaltjes met kruisjes, hoogte 2 meter (zie foto). Gratis af te halen. Reacties: e-mail of bel: 06 508 629 43.

Gezocht: processiepaaltjes
De familie Schouteten uit Ulestraten is voor de processie in hun parochie op zoek naar processiepaaltjes.
Reageren: e-mail of bel 06-13999187

Aangeboden: requiemdoek
Het kerkbestuur van de H.-Catharinaparochie in Papenhoven-Grevenbicht heeft een zwart met paarse
requiemdoek ter beschikking. Het doek is gemaakt door de firma voor kerkelijke gewaadkunst Pijnappel en
bevat de tekst ‘Requiscant in pace’. Het doek ligt al jaren ongebruikt in de kerk, vandaar dat het bestuur dit nu
gratis weggeeft. Reageren: e-mail

Aangeboden: kaarsenstandaard
De heer Lee Tonnaer heeft een zware smeedijzeren kaarsenstandaard ter beschikking, die zeer geschikt is voor
het plaatsen van een Paaskaars. Reacties: e-mail

