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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 
28 oktober tot en met 24 november 13 oktober 
25 november tot en met 22 december 10 november 

 
 
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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En Jezus weende… 
 
Wanneer huilt Jezus ? Weet u het ? 
U kunt het op minstens twee plaatsen in het evangelie vinden: 
Bij de dood van Lazarus, zijn vriend: evangelie van Johannes, hoofdstuk 11,  
vers 35 “Jezus begon te wenen zodat de Joden zeiden: 

 Zie eens hoe Hij van hem hield.” 
Lees het hele elfde hoofdstuk er maar op na…     
Een andere tekst is veel minder bekend: dan gaat het over Jeruzalem… 
In het 21

ste
  hoofdstuk van Lucas lees ik dat mensen onder de indruk zijn             

( vers 5 en 6 ) van de prachtige tempel en ze hebben het er met Jezus over. 
Jezus zegt dan: “ Wat je daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen                     

op de andere gelaten zal worden: alles zal verwoest worden” 
Hier zegt Hij het vrij nuchter, maar het gaat Hem wel degelijk aan Zijn hart. 
In het 19

e
 hoofdstuk vers 41 staat:  

“ En toen Hij naderbij kwam, liet Hij zijn blik over de stad gaan en 
   weende over haar…” 
De stad Jeruzalem en de tempel hoorden onlosmakelijk bij elkaar. 
Jezus huilde… 
Is dat vreemd ? 
De tempel waar Hij eens van gezegd had dat het huis van Zijn Vader was… 
De tempel, die Hij eens had schoongeveegd onder het motto: 
“ Maakt van het huis van Mijn Vader geen markthal”. 
Jezus voorzag de vernietiging van de tempel, maar voorkwam het niet. 
 
Je kunt het vergelijken met bijv.: als je je jarenlang met hart en ziel hebt ingezet 
voor een bedrijf en het failliet gaat en je op straat komt te staan… 
Dat gaat je aan het hart… 
 
Je kunt het vergelijken met bijv.: als je van iemand houdt en je ziet hem of haar 
tussen je vingers doorglippen door verslaving of een ernstige ziekte…  
Dat gaat je aan het hart… 
   
Als ik mensen vraag of ze geloven dan hoor ik geregeld zeggen: 
“Nou, ja, pastoor, er zal heus wel iets zijn…” 
Ze zijn dan ‘iets-sisten’ geworden. 
Anderen hebben een kruisbeeld het huis uit gedaan en het ingeruild voor een 
Boedda-beeld…( op de radio hoorde ik dat één op de drie huishoudens zo’n beeld 
in huis heeft ). 
Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de kerk, Zijn kerk. 
Hij,  die van Zijn kerk in Nederland houdt. 
Zou Hem dat niet ter harte gaan? 
Ik weet zeker van wel… 
Spreek Jezus er op aan; doe een beroep op Zijn medelijden met ons… 
   

- vervolg zie pagina 4 – 
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Misschien dat U zich afvraagt: Wat kan ik er verder nog aan doen ? 
Lees het Lucas-evangelie er maar eens op na (hoofdstuk 21, vers 8 – 19). 
 
Jezus zegt daar: 

 wees op uw hoede… wees innerlijk attent; laat u niet misleiden, niet     
meeslepen. 

 het kan best zijn dat ons christen – zijn nader onder vuur zal komen 
     te liggen: reken op Zijn bijstand… op de bijstand van de heilige Geest. 
     Zelfs als uw familie, uw vriendenkring zich omwille van Jezus’ naam 
    zich tegen je keert… 

 Laat niets u van Christus afhouden… laat uw band met Christus 
     niet afhankelijk zijn van welk kerkgebouw dan ook… 
     noch van een bisschop, noch van een pastoor… 
     Het gaat louter en alleen om Jezus Christus,  zijn en onze hemelse 
     Vader en om de heilige Geest. 
     
Misschien dat u weet dat onze kerk Sint Jozef als patroon heeft (niet alleen die van 
Keent !). Daarom wil ik nu afsluiten met een gebed tot de heilige Jozef: 
 
O roemrijke Jozef,  
hoofd van het heilig huisgezin van Nazaret, 
u, die vol ijver in haar onderhoud hebt voorzien,  
omring onze parochie met uw liefdevolle zorg. 
Geef leiding en uitkomst in al onze noden 
van tijdelijke of geestelijke aard, 
tot eer van God en tot heil van onze zielen. 
Amen. 

 
 
Hulp voor onze koster op Keent…! 
 
Het is inmiddels een paar maanden geleden – om precies te zijn op 
Hemelvaartsdag – dat ik een ‘noodkreet’ heb geuit naar aanleiding van de 
gezondheidssituatie van onze koster. 
Er was dringend hulp nodig. 
Tot mijn grote verwondering stonden er na de Mis een paar dames, die aangaven 
mee te willen helpen. 
Het zijn mevrouw Marianne Camp, Parklaan 9 
                             telefoon: 06 - 27475386  
en mevrouw Vicky Camp, Kerkstraat 185 ( voormalige pastorie) 
                             telefoon: 06 - 21394913    
Ze zijn inmiddels aardig ingewerkt: echte assistent-kosters. 
Onze koster, Tjeu Bongers, en ik zijn er blij mee. 
We hopen en vertrouwen op een goede langdurige samenwerking! 
 

                                         Pastoor Jos Rosenhart  
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HERINNERING PAROCHIEVERGADERING, 
VRIJDAG 6 OKTOBER, 19.30 UUR, KEENTERHART 

 
In de vorige Parochiewijzer heeft u al kunnen lezen, dat er op vrijdag 6 oktober 
een Parochievergadering zal worden gehouden. 
Locatie:  Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3  
Aanvang: 19.30 uur 
 
Op deze vergadering zal het voornemen van het kerkbestuur om onderzoek te doen 
naar alternatieve gebruiksmogelijkheden van de St.Josephkerk Keent worden 
besproken. Namens de werkgroep herbestemming zal pastoor Tervoort, als 
vertegenwoordiger van het Bisdom in deze, het woord voeren. 
Er zal een nadere toelichting worden gegeven en er is gelegenheid tot het stellen 
van alle vragen, die ongetwijfeld bij u, parochianen, hierover zullen zijn ontstaan. 
 
Uiteraard is iedereen welkom op de Parochievergadering: parochianen van Keent, 
maar ook van Moesel, Leuken/Groenewoud en alle overige belangstellenden. 
 
Wij hopen u op 6 oktober in het Keenterhart te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
de kerkbesturen van Weert Zuid-Oost 
 

 

EEN VLEUGJE LOURDES IN WEERT 

 
Overbekend is de lichtprocessie in Lourdes. Al die pelgrims die met brandende 
kaarsen door de avond lopen. Een prachtig gezicht. Ook in Weert wordt sinds 
enkele jaren een lichtprocessie gehouden met als eindbestemming de Lourdesgrot 
in de Moeselkapel. Toegegeven, het is niet zo indrukwekkend als de processie te 
Lourdes, maar alle deelnemers zijn het erover eens dat het een uiterst sfeervolle 
gebeurtenis is. 
 
Op woensdag 18 oktober vindt de lichtprocessie plaats, waarvoor alle parochies 
van het dekenaat zijn uitgenodigd. Om 19.30 uur beginnen we in de Moeselkerk 
met een korte gebedsdienst. U krijgt allemaal een kaarsje en we gaan in het duister 
van de vroege avond een lichtprocessie lopen van de kerk naar de Moeselkapel. 
Daar sluiten we de lichtprocessie af met een lied, een gebed en de plechtige zegen. 
Alles bij elkaar zijn we na 1 uur terug bij de Moeselkerk. 
 
U wordt allen uitgenodigd mee te lopen. Jong en oud. Er is parkeergelegenheid bij 
de Moeselkerk, waar we na afloop terug zullen komen. Het kerkbestuur van 
Moesel-Keent zal u graag hartelijk ontvangen in de zaal naast de Moeselkerk voor 
nog een gezellig samenzijn met koffie, thee en cake. En… hoe meer deelnemers, 
hoe indrukwekkender en sfeervoller! 
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PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden: 

 

 21 aug. : mevrouw Gonda de Wit-Halfers, 93 jaar 

   4 sept. : de heer Thei Kessels, 89 jaar 

 12 sept. : mevrouw Toos Simar-Jansen, 96 jaar 
 

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

   3 sept.: Puck Janssen, dochter van Paul Janssen en Gerrie Maes 

 17 sept.: Leandro Lemmens, zoon van Leon Lemmens 
       en Maartje Busschers 

 
Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders! 
 
 

 
VOORAANKONDIGING: 

 
zondag 5 november is om 15.00 uur de ALLERZIELENGEBEDSDIENST 

in de kerk van Keent met medewerking van  
de Harmonie Weert-Zuid en aansluitend zegening van de graven. 

 

 
 

De volgende viering wordt opgeluisterd door een koor:  
 
 
 

 
Zondag 1 oktober Moeselkerk 11.00 uur Gemengd Koor Moesel 
Zaterdag 14 oktober Keenterkerk 19.00 uur Koor Animo 
 

  

   
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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Liturgische agenda en misintenties 
 

 

  
 
Za.      30 sept. 30 sept./ 

1 nov. 
Zes-en-twintigste zondag door het jaar 
Evang. Mt. 21, 28-32 (A) 

Keenterkerk 19.00 uur: Pierre Op den Buijsch en Lies Zentjens 
  Henk Bouwels (jaardienst) 
  Sjouk Schuman (10 jaar geleden overleden) 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       1 okt.   
Moeselkerk 11.00 uur: Pierre Geene en Anna Geene-Tindemans 
  (Zang: Gemengd Koor Moesel) 
Koffiezondag  (KINDERNEVENDIENST) 
   
Di. 3 okt.   
Keenterkerk 19.00 uur:  
   
Wo. 4 okt.  H. Franciscus van Assisi  

(gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur:  

Do. 5 okt.   

Moeselkapel 19.00 uur: Uit dankbaarheid 

  Overleden ouders Brouwer-Franssen 

Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
Vr. 6 okt.  H. Bruno, priester (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  
   
Za. 7 okt.  Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 07.00 uur: Mgr. J.M. Gijsen  

 
 
 
 

Za.      7 okt. 7/8 okt. Zeven-en-twintigste zondag door het jaar 
Evang. Mt. 21, 33-43 (A) 

Keenterkerk 19.00 uur: Fien Leeuwen-Dörenberg (jaardienst) 
  Voor de overleden familieleden Janssen - Jacobs 
  Jos Meulen (verjaardag) 
  (Zang: samenzang) 
   

30 september t/m 7 oktober 2017 

7 oktober t/m 13 oktober 2017 
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Zo.       8 okt.   
Moeselkerk  11.00 uur: Gonnie Smolenaers-Verdonkschot en Wiel 

Smolenaers 
  (Zang: samenzang) 
   
Di. 10 okt.  H. Maagd Maria, Sterre der Zee (gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur:  
    
Wo. 11 okt.  H. Johannes XXIII, paus (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur:  
   
Do. 12 okt.   
Moeselkapel 19.00 uur: t.e.v. O.L.Vrouw van Fatima en voor een spoedige 

vrede in de wereld (N. Ell) 
  Annelies Derex-de Mol  
    
Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
    
Vr. 13 okt.   
Keenterkerk 08.30 uur:  
 
 
 
 
 

  
 
 

Za.       14 okt. 14/15 okt. Acht-en-twintigste zondag door het jaar 
Evang. Mt. 22, 1-14 of: 22, 1-10 (A) 

Keenterkerk 19.00 uur: Henk Bouwels (verjaardag) 
  Voor overleden parochianen van Keent en Moesel 
  Voor Harrie Moonen en Mia Moonen- Hendrix  

(jaardienst) 
  60 jarig bruidspaar 
  (Zang: KOOR ANIMO) 
   
Zo.       15 okt.   
Moeselkerk  11.00 uur: (Zang: samenzang) 
Bloemetjeszondag (KINDERNEVENDIENST) 
  
Di. 17 okt.  H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur: Géén H.Mis!! 

  

14 oktober t/m 20 oktober 2017 
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Wo. 18 okt.  H. Lucas, evangelist (feest) 
Moeselkapel 08.30 uur: Géén H.Mis!!  
    

Moeselkerk 19:30 uur: Begin LICHTPROCESSIE naar de Moeselkapel 

    

Do. 19 okt.  H. Paulus van het Kruis, priester (gedachtenis) 
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 

    

Vr. 20 okt.   
Keenterkerk 08.30 uur:  
   
 
 
 
 
Za.      21 okt. 21/22 okt. Negen-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Mt. 22, 15-21 (A) 
Keenterkerk 19.00 uur: Willem Moonen (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 

   

Zo.       22 okt.   
Moeselkerk   11.00 uur: (Zang: samenzang) 
  
Di. 24 okt.  H. Antonius Maria Claret, bisschop (gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur: Jos Hensels (jaardienst) 
   
Wo. 25 okt.   
Moeselkapel 08.30 uur:  
   
Do. 26 okt.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 27 okt.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
  

21 oktober t/m 27 oktober 2017 
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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”. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Café Zaal Catering Dennenoord 
Voorhoeveweg 2 

6006 SV Weert 
Telefoon    532884 

 
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  

http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
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:  mevr. D.Reinartz,  

p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert       tel. 06 12478858 
penningmeester: mevr. C.Heijmans-Reijnders,  

Paulinestraat 17, 6006 GA Weert     tel. 542744 
Keent:  
secretaris: mevr. D.Reinartz,  

p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert       tel. 06 12478858 
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/

