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Belangrijke informatie: 
 

 Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van te voren) en 
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan bij het gezamenlijke 
parochiekantoor van Keent-Moesel. Adres zie achterzijde. 

 

 Voor het opgeven van misintenties voor de parochies De Verrezen Christus 
en St. Joseph kunt u terecht bij het gezamenlijke parochiekantoor van 
Keent-Moesel. Adres zie achterzijde. 

 

 Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met 
de sluitingsdatum van het parochieblad: 

 
Periode Sluitingsdatum 
20 januari t/m 23 februari 5 januari 
24 februari t/m 23 maart 9 februari 

 
 
Bank- en girorekeningen: 
 
Parochie Sint-Joseph Rabobank rek.nr. NL56 RABO 0156 9065 38 

Giften restauratiefonds  
             St. Josephkerk 

Rabobank rek.nr. NL94 RABO 0124 4833 13 

Parochie De Verrezen Christus Postbank  rek.nr NL05 INGB  0001 1904 11 

 Rabobank rek.nr NL12 RABO 0156 9095 61 

Giften Moeselkapel Rabobank rek.nr NL49 RABO 0135 9032 54 
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Ik kom naar je toe …! 
                  
“ Ik kom naar je toe” , zei iemand tegen mij toen die merkte, dat ik met een 
probleem worstelde en er eigenlijk zelf niet goed uitkwam. 
Die ander stapte op de fiets en binnen een paar minuten was die bij mij. 
De komst van iemand, die je kent en van je houdt kan licht betekenen in de 
duisternis van dat moment. 
 
“ Ik kom naar je toe”, zei een bevriende collega, die in Maastricht in een parochie 
werkt en eigenlijk vindt dat de beschaafde wereld buiten Maastricht ophoudt en toch 
maar even afdaalde naar Tegelen waar ik toen pastoor was... 
Hij voelde aan, dat Roos het op dat moment niet makkelijk had. 
 
Natuurlijk komt dat omgekeerd ook voor, dat ik naar mensen toega, waarvan ik 
weet dat ze het moeilijk hebben.Dat kan heel veel voor die ander betekenen. 
 
Misschien dat U zelf dergelijke situaties in uw leven herkent: dat een goede vriend 
of vriendin naar U toe kwam toen U het moeilijk had en dat hij of zij daar nog veel 
voor over had. 
 
Wat heeft dat nu met het grote feest van Kerstmis te maken ? 
Eigenlijk heel veel.  
We vieren met Kerst immers de geboorte van Jezus. 
 
In het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes wordt  
dat op verschillende manieren onder woorden gebracht: 
in vers 9 bijv.: “ Het ware licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld” 
    vers 11     : “ Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden Hem niet”. 
    Vers 14    : “  Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. 
 
De apostel Paulus verwoordt dat in zijn brief aan Titus (3, 4 ) als volgt: 
“ De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen “.            
 
Met andere woorden: God heeft niet alleen beloofd, dat Hij zou komen, maar Hij 
heeft het nog gedaan ook. Hij zag immers onze nood, ons kwaad en ons verstrikt 
zitten daarin met alle consequenties van dien. 
Hij kwam - Hij werd mens - om ons daarvan en daaruit te redden. 
Paulus zegt in die zelfde brief aan Titus( 3, 5 ): 
“ Hij heeft ons gered, niet omdat wij iets goed gedaan zouden hebben, 
  maar alleen omdat Hij barmhartig is “ 
 
Om even in het bovenstaande door te denken: stel je voor dat ik 
toen die collega uit Maastricht voor de deur stond niet had open gedaan 
of de deur voor zijn neus had dicht gegooid…of hem de deur had gewezen… 
Eigenlijk onbestaanbaar… 

 - vervolg zie pagina 4 - 
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Het is precies dat wat er gebeurd is bij Jezus   
God onze hemelse Vader heeft het risico willen nemen dat Zijn Zoon niet aanvaard 
werd... zelfs verworpen. 
 
Daar gaat het in dat zelfde eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes over: 
vers 5: En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. 
      10 – 11: Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden 
                    en toch erkende de wereld Hem niet. 
                    Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden Hem niet.   
Het doel was redding uit de strik van het kwaad om ons in staat te stellen als 
kinderen van God te leven. 
Uit onszelf hadden we dat niet kunnen verkrijgen. 
  
De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief hoofdstuk 4, 10 : 
“ Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons  
liefgehad, en Hij heeft Zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze 
zonden uit te wissen “ 
 
U merkt het al:  Kerstmis is niet los te denken van Goede Vrijdag en Pasen. 
Gods komst voor u, jou en mij is alleen te verstaan vanuit het mysterie van de 
grenzeloze liefde van God onze Vader. 
 
Te mogen leven als Zijn kinderen is een groot cadeau - een grote genade - 
zo U wilt ; het gaat immers om een leven dat over de grenzen van ons aardse 
bestaan heen reikt, tot bij God. 
 
Ik wens u, jou en mij toe dat we door het vieren van het feest van Jezus’ geboorte, 
van Jezus’ komst daarin mogen groeien. 
Dan is het een zalig… een gezegend Kerstmis! 
 

                                                            Pastoor Jos Rosenhart 

 
 
IN MEMORIAM EM.PASTOOR J.GEURTS 
 
Op 26 november j.l. overleed in Itteren em.pastoor Jan 
Geurts, oud-pastoor van Keent. Een delegatie van het 
kerkbestuur heeft op zaterdag 2 december de plechtige 
uitvaartdienst in zijn nieuwe woonplaats Pey 
bijgewoond, waarna hij in besloten kring is begraven in 
Bingelrade, zijn geboorteplaats. 
"Op aarde mocht hij als priester beheerder zijn van Uw 
geheimen. Neem nu voor hem de sluier weg van Uw 
mysteries en verzadig hem in de hemel." 
(uit het communiegebed voor overleden priesters). 
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Hier zijn gedachtenisprentje: 
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Bij het afscheid van Désirée Reinartz, 
als lid van ons kerkbestuur… 

 
Désirée was al lid van ons bestuur toen ze in 2010 de taak van secretaris op zich 
genomen heeft… 
George Dölle en Toos Coolen waren voor die tijd respectievelijk secretaris van 
Keent en van Moesel geweest. 
Wat als ‘waarnemend’ begon is definitief geworden: zij was in die zin de eerste en 
enige secretaris voor het ene kerkbestuur van de twee parochies. 
Vooral het voorbereiden van de kerkbestuursvergadering, het maken van de 
agenda en het maken van de verslagen( notulen ) waren bij Désirée in goede 
handen… 
Accuraat en vrijwel altijd aanwezig. 
Natuurlijk zijn daar ook de contacten naar buiten toe bij geweest…: 
of het nu ging het bisdom, een notaris of een parochiaan, die van antwoord moest 
worden voorzien, Désirée heeft daar zorg voor gehad. 
Daar zijn we als bestuur haar dankbaar voor. 

Daarom, Désirée, van harte bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren! 
 
Op dit ogenblik is het zo dat de heer Jo Theunissen, secretaris van het kerkbestuur 
van Leuken, de taak van Désirée zal waarnemen. 
Dat zal voor een periode van een half jaar zijn. 
In de tussentijd zal ook naar nieuwe mensen gezocht worden, die zich binnen één 
kerkbestuur willen inzetten voor het welzijn van de drie parochies: Keent – Leuken 
en Moesel. 
Mocht u zich daartoe geroepen voelen neem gerust contact op! 
   
Mede namens ons bestuur, pastoor J.Rosenhart  
 

ONTWIKKELINGEN KERKGEBOUWEN 
 
Op 6 oktober 2017 vond  een parochievergadering plaats in het Keenter Hart. Daar 
werd door pastoor Tervoort, als priester en onze contactpersoon met het bisdom, 
toelichting gegeven op de ontwikkelingen. Het onderzoek betreft alle kerkgebouwen 
in onze parochies, maar in het bijzonder de St.-Josephkerk. Tijdens deze 
vergadering is afgesproken u op de hoogte te houden. Via dit bericht informeert het 
kerkbestuur u over de voortgang. 
 
Herbestemmingsonderzoek 
Tijdens de vergadering is gesproken over een algemeen herbestemmings-
onderzoek door een onafhankelijke partij zoals BOEi (een organisatie voor 
restauratie en behoud van cultureel erfgoed). Onder andere op advies van het 
bisdom heeft het kerkbestuur besloten het herbestemmingsonderzoek door twee 
andere partijen te laten doen. Dit zijn de Thalliagroep en Quattro, die beide ideeën 
hebben voor herbestemming van de St. Josephkerk. 
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De Thalliagroep zou de kerk willen gebruiken als grafkerk voor zowel urnen als 
grafkelders. Quattro heeft ideeën voor zorgappartementen in de kerk.  
Beide partijen krijgen nu de gelegenheid deze plannen verder uit te werken en de 
(financiële) haalbaarheid te onderbouwen.  
 
Planning 
Voor deze onderzoeken is eind november subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. De beslissing hierover verwachten we eind februari 
2018. Daarna kan het onderzoek worden uitgevoerd. Dit zal zeker enkele weken in 
beslag nemen. Vervolgens zal het kerkbestuur een eerste keuze kunnen maken. 
Uiteraard informeren wij u  over de voortgang.  
 
Heeft u vragen over dit proces?  
Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep herbestemming 
gebouwen, mevrouw Jongeling via joke.jongeling@gmail.com. 
 
De kerkbesturen van Weert Zuid-Oost 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

KERST-VARIA-NIEUWS 
 

KERSTGROEP KEENT-WEERT 

 
Ook dit jaar zal hij er weer staan: de kerstgroep van de 
meer dan levensgrote heiligenbeelden en dieren die 
handmatig uit grote blokken hout vervaardigd zijn door 
Weertenaar Mies Gerads. De serene rust die deze 
beelden uitstralen is uniek. 
De groep wordt geëxposeerd in de St.Josephkerk in 
Keent-Weert (St. Josefskerkplein 2, 6006 ZH Weert).  
Openstellingstijden:  
1e Kerstdag van 9.30 tot 16.00 uur. 
2e Kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Nieuwjaarsdag gesloten. 
Na 1 januari op afspraak: telefoon 06-29144767 of 06-
12576002.  
Meer informatie over deze bijzondere Kerst-expositie kunt u vinden op de website 
www.kerstgroepkeent.nl. 
 
 

OOK DIT JAAR WEER HET VREDESLICHT UIT BETHLEHEM 

 
Ook dit jaar is het weer mogelijk het Vredeslicht mee naar huis te nemen. 
Breng een lantaarntje mee naar de kerk dan kunt u na de kerstvieringen het 
Vredeslicht opnieuw naar uw woning brengen!  
   

mailto:joke.jongeling@gmail.com
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ZIEKENCOMMUNIE MET KERST 

 
Als er mensen zijn, die met Kerstmis graag de ziekencommunie zouden ontvangen, 
dan kunt u contact opnemen met pastoor Rosenhart (telefoon 533560). Hij maakt 
dan met u een afspraak wanneer de ziekencommunie zal worden gebracht.  
 

GEZAMENLIJKE NIEUWJAARSVIERING KEENT, MOESEL EN LEUKEN 

 
Op Nieuwjaarsdag om 11.00 uur is er een gezamenlijke 
Nieuwjaarsviering, in de kerk van Moesel, voor alle parochianen 
van Keent, Moesel en Leuken.  
Na afloop van de mis is er in de zijzaal van de kerk gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en een Zalig Nieuwjaar te wensen, onder 
het genot van een hapje en een drankje.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden: 

 

 3 dec. : de heer Henk Jansen, 76 jaar 

 7 dec. : mevrouw Mia Gijbels-Gofers, 95 jaar 

 8 dec. : de heer Cornelis Muller, 55 jaar 
 

Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader.  
 
 
In de Moeselkapel werd gedoopt: 
 

 2 dec.  : Tess Gubbels, dochter van Dennis en Ellen Gubbels-Custers 
 

Van harte proficiat voor deze dopeling en haar ouders! 
 
 

Biechtgelegenheid: 1
e
 zaterdag van de maand: Kerk Leuken 

 2
e
 zaterdag van de maand: Moeselkerk 

   3
e
 zaterdag van de maand: Keenterkerk 

telkens van 16.00 tot 17.00 uur 
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OVERZICHT VIERINGEN ROND 
KERSTMIS EN OUD EN NIEUW 

 
Kerstavond,  zondag 24 december 
 
Kerk van Leuken 17.30 uur Gezinsmis m.m.v. Jeugdkoor 
      Groenewoud  
Keenterkerk  19.00 uur Kerstviering m.m.v.  
     kinderen en kleuters van  

      Basisschool Het Dal  
Keenterkerk   20.00 uur Gregoriaans Herenkoor Moesel 
     + Gemengd Koor Moesel 
Kerk van Leuken 21.30 uur Vocaal Ensemble Genti en  
     Zangkoor Giocoso 

 Moeselkerk   23.00 uur Ray Stabbing Singers 
 
Eerste Kerstdag,  maandag 25 december 
Géén H.Mis op Leuken 
 
Keenterkerk  09.30 uur koor Animo  
Moeselkerk  11.00 uur samenzang/Jeugdharmonie 
     St. Joseph Weert-Zuid 
 
Tweede Kerstdag,  dinsdag 26 december 
Géén H.Missen op Keent en Moesel 
 
Kerk van Leuken 09.30 uur Fluitensemble Sint Job/ 
     Gemengd Zangkoor 
 
Oudjaarsavond,  zondag 31 december 
 
Moeselkerk  11.00 uur samenzang 
Kerk van Leuken 17.30 uur samenzang 
Keenterkerk  19.00 uur samenzang 
 
Nieuwjaarsdag,  maandag 1 januari 
 
Moeselkerk   11.00 uur Samenzang; gezamenlijke 
     Nieuwjaarsviering met 
     aansluitend Nieuwjaarsreceptie  

      in het zaaltje. 
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Liturgische agenda en misintenties 
 

 

  
 
Za.      23 dec. 23/24 dec. Vierde zondag van de Advent 

Evang. Lc. 1, 26-38 (B) 
Keenterkerk 19.00 uur: Mia Rutjens en zoon Peter 
  Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       24 dec.   
Moeselkerk 11.00 uur: Margriet Cox-Kneepkens 
  Overleden ouders Cuppen de Mol  (verjaardag 

moeder) 
  (Zang: samenzang) 
  (KINDERNEVENDIENST) 
   
  Kerstmis – Geboorte van de Heer (Hoogfeest) 
Keenterkerk 19.00 uur KINDERVIERING = géén H. Mis (!) 
  (m.m.v. kinderen en kleuters Basisschool Het Dal) 
   
Keenterkerk 20.00 uur Toon en Lies Broers - Seerden 
  Ouders Derckx - Knapen (jaardienst) en zonen 
  (Zang: Gregoriaans Herenkoor en Gemengd Koor 

Moesel) 
   
Moeselkerk 23.00 uur: Frans van Engelen 
  (Zang: Ray Stabbing Singers) 
   
Ma. 25 dec.  1

e
 Kerstdag 

Keenterkerk 09.30 uur Echtgenoten Gerads-Bekelaar 
   Wiel Moonen (verjaardag) 
  (Zang: Koor ANIMO) 
   
Moeselkerk 11.00 uur: Fien Caelers-Lemmen (verjaardag) en Theu Caelers 
  Theu Ekers (jaardienst) 
  Ouders van Run en ouders van Summeren 
  (m.m.v. Jeugdharmonie St.Joseph Weert-Zuid) 
   
Di. 26 dec.  2e Kerstdag 

H. Stefanus, eerste martelaar (feest) 
  Geen mis op Keent en Moesel 
St. Matthiaskerk - Leuken 
 09.30 uur: (m.m.v. Fluitensemble Sint Job en Gemengd 

Zangkoor) 

23 december t/m 29 december 2017 
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Wo. 27 dec.  H. Johannes, apostel en evangelist (feest) 
Moeselkapel 08.30 uur: Overleden ouders Rijnders-Spreeuwenberg en zoon 

Pierre (R.T.) 
   

Do. 28 dec.  HH. Onnozele Kinderen, martelaren (feest) 

Moeselkapel 19.00 uur: Harrie Peeters 

  Mia Rutjens en zoon Peter 

Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
    
Vr. 29 dec.  H. Thomas Becket, bisschop en martelaar 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
 
 
 
 

Za.      30 dec. 30/31 dec. H. Familie, Jezus, Maria, Jozef (feest) 
Evang. Lc. 2, 22-40 of 22. 39-40 

Keenterkerk 19.00 uur: Wiel Voermans (jaardienst en verjaardag) 
  Mia Rutjens en zoon Peter 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       31 dec.   
Moeselkerk  11.00 uur: (Zang: samenzang) 
   
  Oudejaarsviering 
Keenterkerk 19.00 uur: Bèr Houben 
  Voor overleden parochianen van Keent en Moesel 
  (Zang: samenzang) 
   
Ma. 1 jan.  Nieuwjaarsdag 

H. Maria, Moeder van God (Hoogfeest) 
Evang. Lc. 2, 16-21 (B) 

Moeselkerk 11.00 uur: Lies Broers-Seerden (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 
   

Na de viering gelegenheid om elkaar te ontmoeten  
en een Zalig Nieuwjaar te wensen 

 in de zijzaal van de kerk. 

   
Di. 2 jan.  HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, 

bisschoppen en kerkleraren (gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur:  
    

30 december 2017  t/m 5 januari 2018 
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Wo. 3 jan.  De heilige Naam Jezus (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur: Overledenen van 3 families (R.T.) 
   
Do. 4 jan.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
Vr. 5 jan.  H. Karel (Houben) van Sint Andries, priester 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 08:30 uur:  
 
 
 
 
 

  
 
 

Za.       6 jan. 6/7 jan. Openbaring des Heren (Hoogfeest) 
Evang. Mt. 2, 1-12 (B) 

Keenterkerk 19.00 uur: Pierre Op den Buijsch en Lies Zentjens 
  Peter en Tea Voermans en kinderen 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       7 jan.   
Moeselkerk  11.00 uur: Mia Houben-Verdonkschot (verjaardag) 
  Overleden ouders Meulen-Levels en zoon Jos 
  Gods zegen over een jarige 
  (Zang: samenzang) 
  (KINDERNEVENDIENST) 
   
Di. 9 jan.   
Keenterkerk 19.00 uur:  

 
Wo. 10 jan.   
Moeselkapel 08.30 uur:  

    

Do. 11 jan.   
Moeselkapel 19.00 uur: Toon en Annie van Diepen-Seerden 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 

    

Vr. 12 jan.   
Keenterkerk 08.30 uur:  
 
 
 
 
 
Za.      13 jan. 13/14 jan. Tweede zondag door het jaar 

Evang. Joh. 1, 35-42 (B) 

13 januari t/m 19 januari 2018 

6 januari t/m 12 januari 2018 
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Keenterkerk 19.00 uur: Tina Nies-Driessen (jaardienst) 
  Gerrit van Diepen (trouwdatum) 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       14 jan.   
Moeselkerk   11.00 uur: Piet Umans (verjaardag) en overleden familieleden 
 (Zang: samenzang) 
  
Di. 16 jan.   
Keenterkerk 19.00 uur:  
   
Wo. 17 jan.  H. Antonius, abt (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur:  
   
Do. 18 jan.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 19 jan.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
 
 

De redactie van de Parochiewijzer 
wenst u 

een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2018 ! 
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Ons parochieblad wordt mede mogelijk gemaakt door:  
 

 
 
 
 
 

Uitvaartverzorging  
Van Gansewinkel  543815 

Patersveld 19 
Telefoon     543815                     

 Elektro Peulen B.V. 
Elektrotechnisch Installatiebureau  
St.Luciastraat 18 
Telefoon    534651    

   Topslagerij Rob Smeets 
 
Maaspoort 50 
Telefoon        532288 

 Laurens Geuns  549630 

Uitvaartverzorging 
Vogelsbleek 18 A 
Telefoon        549630        

   Steenhouwerij Kanters Weert BV 
grafmonumenten - marmerwerken  
Hoolstraat 3  
Telefoon    535529  
www.kanters-weert.nl 

 Friture De Köster  
 
Kruisstraat 7  
Telefoon       537333    
www.frituredekoster.nl                  

   Jac Ruyters 
Allround painting 
Pastoor Cramerstraat 2, Echt  
Telefoon 0475 483400 
www.ruyters.nl  

 Apotheek Zuijdgeest Nassaulaan 62 524084 www.apotheekzuijdgeest.nl 

Oudenakkerstraat 57 
6006 BB Weert    
Telefoon    524084     
www.apotheekzuijdgeest.nl                

   Herenkapsalon Jos  
 
Kruisstraat 1 
Telefoon      541762       

 Isidorus   
 
Mastenbroekweg 2 
Telefoon    532511 
 

 

Ziekenvervoer Weert 
Meldpost Weert e.o. B.V. 
Maaseikerweg 155 
6005 AD Weert  
Telefoon        547403 
 
ma t/m vr 08.00 t/m 17.00 uur 

 Café Zaal Catering 
Dennenoord 
Voorhoeveweg 2 
6006 SV Weert  
Telefoon        532884 

   
 

 
Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

  

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 
  

Gezamenlijke winkeliers 
Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 

http://www.ruyters.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
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Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot 

“adverteerders van de maand”. 

 
 

 
 

 

                     
                                                                       

 
Patersveld 19  
6001 SN Weert  
Tel: (0495) 54 38 15  

                                                            

                          

 
 
ABONNEMENTEN PAROCHIEWIJZER 
 
Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u: 
 

1. de Parochiewijzer downloaden van de website van de parochies 
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer 

naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres 
parochiewijzer.weertzuid@gmail.com 

3. een papieren abonnement ontvangen 
Hiervoor dient u: 

 uw NAAM en ADRES door te geven bij  
o het Parochiekantoor – St. Jozefs-kerkplein 2 – 6006 ZH  Weert of  
o Redactie Parochiewijzer, p/a h. Woutersstraat 12 – 6006 BE Weert 

 € 20  abonnementsgeld (per jaar) over te maken op 
o Keent NL56 RABO 0156 9065 38 t.n.v. Parochie St. Joseph 
o Moesel NL12 RABO 0156 9095 61 t.n.v. Parochie de Verrezen  
       Christus 

 onder vermelding van: abonnement  

mailto:parochiewijzer.weertzuid@gmail.com


 

 

Parochies De Verrezen Christus Moesel en St.Joseph Keent 
(onderdeel van een cluster met Parochie St Matthias en de Goede Herder) 

Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl 
 

Redactie-adres: Diaken A.Goos, H. Woutersstraat 12, 6006 BE Weert,  tel. 520882 
e-mail: parochiewijzer.weertzuid@gmail.com 

 
Vieringen: in het weekend zaterdagavond  17.30 uur kerk van Leuken 

19.00 uur Keenterkerk 
    zondagmorgen  11.00 uur Moeselkerk  
  door de week maandagmorgen 09.00 uur kerk van Leuken 

dinsdagavond  19.00 uur Keenterkerk 
    woensdagmorgen 08.30 uur Moeselkapel  
    donderdagavond 19.00 uur Moeselkapel 
    vrijdagmorgen  08.30 uur Keenterkerk 
 
Kerkgebouwen: St.Josephkerk Keent,   Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert 
  De Verrezen Christus, Moesel,  Nassaulaan 1, 6006 CM Weert 
  Moeselkapel,    Irenelaan 93, 6006 HC Weert 
Pastoor  J. Rosenhart 

  Middelstestraat 63, 6004 BH  Weert tel. 533560 
Diaken  A. Goos 

  H. Woutersstraat 12, 6006 BE  Weert tel. 520882 
  

PAROCHIEKANTOOR KEENT/MOESEL: 
Adres:  Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert 

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

Voor zaken van de parochie St. Joseph Keent kunt u bellen naar  tel. 534609  
of mailen  keent@parochiesweertzuidoost.nl 

Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar tel. 541609  
of mailen  moesel@parochiesweertzuidoost.nl  

 
KERKBESTUUR WEERT-ZUID:  

Moesel:  
secretaris:  (interim) de heer J.Theunissen,     tel. 536699 

p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert        
penningmeester: mevr. C.Heijmans-Reijnders,  

Paulinestraat 17, 6006 GA Weert     tel. 542744 
Keent:  
secretaris: (interim) de heer J.Theunissen,     tel. 536699 

p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert        
penningmeester: de heer F.Meuwis, Kerkstraat 64, 6006 KR Weert  tel. 539946 
  
KOSTERS: 

MOESELKAPEL: mevr. R.van Engelen,  
  Beatrixlaan 24, 6006 AJ  Weert     tel. 548840 
MOESELKERK: mevr. R.Gijsen-van Helden,      
  Eindhovenseweg 89, 6002 TB  Weert,    tel. 534272 
KEENTERKERK: de heer M. Bongers,       
  Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,    tel. 539353 

http://www.parochiesweertzuidoost.nl/

