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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 
21 april t/m 18 mei 16 april 
19 mei t/m 15 juni 4 mei 

 
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 

 
                     

Inhoudsopgave 
 
Hoofdartikel pastoor Rosenhart   : Pagina 3 
Ontwikkelingen St.Josephkerk, Keent  : Pagina 4-5 
Ontmoetingsdag Katholieke Charismatische 
 Vernieuwing, zaterdag 14 april  : Pagina 5 
Activiteiten oecumenische werkgroep: 
 vespers en lezing Stijn Fens   : Pagina 6-7 
Vastenactie 2018     : Pagina 7 
Vieringen Goede Week en Pasen   : Pagina 8 
Personalia      : Pagina 9 
Liturgische agenda en misintenties   : Pagina 10-13 
Lijst van sponsors     : Pagina 14-15 
Aanmelding abonnement Parochiewijzer  : Pagina 15 

Personen en telefoonnummers   : Pagina 16 



 

  3 

De steen is weg 

 

Zo heet een prachtig paaslied van Rikkert Zuiderveld… voor kinderen, maar ook 
voor groten… voor u en mij.   De muziek ervan kunt u opzoeken op Youtube. 
We zullen het tijdens de Paasviering om 11.00 uur op Moesel weer gaan zingen. 
De tekst gaat als volgt: 
 
Een steen op het graf 
Die kan er niet af 
Iedereen treurt – iedereen treurt 
Maar kijk 'es wat er is gebeurd  - maar kijk ‘es wat er is gebeurd 
 
De steen is weg – de steen is weg  
De weg is vrij – de weg is vrij 
Het graf is leeg – het graf is leeg 
De pijn voorbij – de pijn voorbij 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg, weg. Helemaal weg 
 
Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed – het komt nooit meer goed 
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet – maar kijk  ‘es hier wat Jezus doet 
 
De steen is weg – de steen is weg 
Mijn hart is vrij – mijn hart is vrij 
Ik voel me nieuw – ik voel me nieuw  
God is bij mij – God is bij mij 
Wat Jezus leeft  
En de steen is weg, weg. Helemaal weg 
Foetsie 
 
Het is een lied dat mij ontroert…: met name het tweede gedeelte… 
Soms lijkt het er op dat ik ook een steen op mijn hart heb… 
Hebt u er wellicht ook één…? 
Het is vast en zeker een andere als die van mij… 
Weet u wat ook zeker is ? 
Dat het voor Jezus geen onoverkomelijk probleem is… 
Omdat Hij is opgestaan…omdat Hij mij, jou en u vrij wil maken… 
Vraag Jezus er om. Hij zal het doen, omdat Hij leeft!  
 
Zalig Pasen!                                                       Pastoor Jos Rosenhart  
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Ontwikkelingen St. Josephkerk – Keent (februari 2018) 
(onderstaande tekst is in het weekend van 24/25 februari in de kerken  

in onze parochies al voorgelezen) 

 
Zaterdag voor Carnaval is een artikel in de pers (De Limburger) verschenen, waarin 

de suggestie wordt gewekt dat de kerk van Keent mogelijk al in de loop van dit jaar 

gesloten zal worden. Door dit soort onjuiste en onvolledige berichtgeving ontstaat – 

begrijpelijk – de nodige onrust. Daarom willen wij u, zoals ook eerder toegezegd, 

langs deze weg nader informeren. 

Al eerder, tijdens een parochiebijeenkomst in oktober 2017, heeft het kerkbestuur 

gemeld in overleg met het bisdom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te 

nemen in het besluitvormingsproces. Er is immers geen haast geboden en het 

kerkbestuur wil een verantwoorde keuze maken. Met het gehele traject zal dan ook 

– zeker tussen planvorming en het op verzoek van het bisdom aan de eredienst 

onttrekken van de St. Josephkerk – een behoorlijke tijd gemoeid zijn. Op basis van 

de huidige stand van zaken is dat nog zeker 2 jaar. Voor alle duidelijkheid: het 

kerkhof zal – ook na een eventuele verkoop van de kerk – open blijven. Ook streven 

we er naar een bid- of devotiekapel te behouden in de kerk; een plaats waar 

iedereen een kaarsje kan opsteken. 

Huidige stand van zaken 

In de afgelopen maanden zijn door vertegenwoordigers van het kerkbestuur diverse 

gesprekken gevoerd met een aantal belangstellende partijen. Enkele partijen, met 

hun ideeën, zijn ook al tijdens de parochievergadering met name genoemd. Dit 

betreft de Thallia Groep met een idee inzake het inrichten als grafkerk en Quattro 

met een idee voor (zorg)woningen/appartementen. Twee andere partijen hebben 

aansluitend eveneens belangstelling getoond, maar zij hebben nog geen concrete 

plannen gepresenteerd. Daarnaast vinden en vonden er gesprekken plaats met de 

gemeente. 

Op dit moment zijn alle vier de belangstellenden geïnformeerd over de 

voorgenomen voortgang. Die voortgang houdt in dat Quattro in ieder geval tot 1 

januari 2019 exclusief aan de slag mag gaan met het verder uitwerken van een 

haalbaarheidsplan voor de invulling van een sociaal-maatschappelijk verantwoorde 

herbestemming van de kerk voor woon/zorg. Hiervoor zal een overeenkomst 

worden opgesteld, waarmee bisdom en kerkbestuur eerst nog moeten instemmen.  
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De negen maanden onderzoekstermijn gaan in vanaf het moment van deze 

toestemming. Gedurende deze periode zal het bestuur niet met andere partijen in 

gesprek gaan. 

Concreet betekent dit tevens dat, mochten de voorstellen van Quattro niet haalbaar 

blijken, vervolgens de andere belangstellenden de gelegenheid wordt geboden hun 

voorstellen nader te onderzoeken. Tevens zal Quattro dan een bedrag als 

vergoeding voor de verleende exclusiviteit aan de parochie verschuldigd zijn. 

Gedurende de komende periode – tot eind van dit jaar – zullen wij u verder 

informeren over de stand van zaken. Ook als er geen nieuws is zullen wij u daar 

over enige tijd over berichten. 

Mocht u al eerder vragen hebben dan kunt u zich wenden tot pastoor Tervoort 

(mailadres: pnt@xs4all.nl | telefoonnummer 0495-53 20 92) die voor dit onderwerp 

optreedt als woordvoerder van de werkgroep en het kerkbestuur.  

Uiteraard hebben noch de werkgroep of het kerkbestuur, noch het bisdom invloed 

op eventuele uitingen via andere media. Wij zullen ons daarbij echter onthouden 

van commentaar en verwijzen naar deze tekst.

 

UITNODIGING VOOR DE OPEN ONTMOETINGSDAG VAN DE 
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING IN LIMBURG 

ZATERDAG 14 APRIL 2018 – WEERT 
IN DE KERK VAN DE VERREZEN CHRISTUS 

 
PROGRAMMA: 
09:30 uur Ontvangst met koffie/thee 
10:00 uur Woord van welkom – korte lofprijzing 
10:15 uur Inleiding door Paula Leitner ‘ De kracht van lofprijzing’ 
11:15 uur Geleide lofprijzing met getuigenissen 
12:30 uur Lunchpauze: zelf lunchpakket meenemen 
  Tafel met folders en info KCV 
13:15 uur Eucharistische aanbidding waarbij gelegenheid tot sacrament van 

verzoening en mogelijkheid om  voor je te laten bidden onder 
handoplegging 

14:30 uur H. Eucharistie 
15:30 uur Sluiting 
 
Vrijwillige bijdrage in de onkosten. 
Voor meer info kunt u terecht bij de heer Fred Neynens, tel. 0495-626043 
of 06-1434 44 77  
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ACTIVITEITEN OECUMENISCHE WERKGROEP: 
VESPERS in de Goede Week en lezing STIJN FENS 

 
De komende weken staat er weer een aantal activiteiten van de oecumenische 
werkgroep op het programma. 
 
In de Goede Week wordt, zoals inmiddels al een paar jaar gebruikelijk, een drietal 
oecumenische vespervieringen gehouden, ter voorbereiding op het Paasfeest.  
De vieringen vinden plaats op maandag (26 maart), dinsdag (27 maart) en 
woensdag (28 maart) op verschillende locaties en wel: 
 

 maandagavond 26 maart in de Moeselkapel, Irenelaan 93 

 dinsdagavond 27 maart in de kapel van het klooster van de zusters 
Birgittinessen, Maasstraat 17 

 woensdagavond 28 maart in de Bethelkerk, Maaspoort 30 

 
Aanvang van deze vespers is telkens om 19.30 uur. 
Deze vespers, die ongeveer een half uur zullen duren, bestaan uit lezingen uit de 
Bijbel, enkele liederen, een gedicht of een andere tekst, gebeden, stilte.  
 
De woensdag na Pasen, woensdag 4 april, komt 
Vaticaankenner en journalist STIJN FENS, bekend 
van radio en televisie, naar Weert.  
 
Hij verzorgt, op uitnodiging van de Oecumenische 
Werkgroep een lezing, met als titel: "Meer woorden 
dan daden? Paus Franciscus en de oecumene."  

 
Stijn Fens is in Rome correspondent van dagblad 
Trouw en van de KRO. In oktober 1978 bezocht hij 
voor het eerst Rome; hij wil er sindsdien nooit meer 
weg. In 1990 trad hij in dienst van de KRO, waar hij al 
snel verslaggever werd bij RKK Kruispunt. Later werd 
hij eindredacteur van programma’s als Tussen Hemel 
en Aarde en Soeterbeeck.  
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In 2005 deed hij in Rome verslag van de dood van Johannes Paulus II en van het 
daarop volgende conclaaf. Hij verzorgt vaak het commentaar bij plechtigheden uit 
Rome en gaat met de paus mee op zijn reizen. Sinds 2010 werkt hij voor KRO 
Brandpunt. Eind oktober 2015 was hij een van de vier journalisten die het eerste 
Nederlandse interview met paus Franciscus maakte. 
 
LEZING STIJN FENS: 
Datum  : woensdag 4 april 2018 
Locatie  : het gemeentecentrum, achter de Bethelkerk, Maaspoort 30 
Aanvang : 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 
De toegang is gratis, in de pauze is tegen betaling koffie/thee verkrijgbaar. 
 
U bent bij al deze activiteiten van harte welkom! 
 

De oecumenische werkgroep Weert. 

 
 

VASTENACTIE 2018 

Dit jaar zijn er weer twee aanvragen voor ondersteuning via de vastenactie. 

Dit hopen we te realiseren samen met de clusterparochies  

Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek, Tungelroy. Kelpen-Oler en Leuken. 

 

Zuster Bernarda Verheggen vraagt onze hulp voor het nieuwe ziekenhuis van 

Gombong, Midden Java, Indonesie. Er is een bedrag van € 4.000 nodig voor de 

inrichting van een babykamer met bedjes en couveuse. De 2
de

 aanvraag is ook voor 

het ziekenhuis de operatiekamer moet nog worden ingericht. Hiervoor is ook een 

bedrag van € 4.000 nodig. 

 

Het ziekenhuis is voor iedereen toegankelijk, ook voor arme mensen die een ander 

ziekenhuis niet kunnen betalen. 

 

Tot dusver is ontvangen een bedrag ad € 3.032,50. 

 

Heeft u nog niet meegedaan?  

Uw bijdrage is meer dan welkom op NL43 RABO 0156 9387 82 

 

We danken u voor uw ondersteuning. 

Het missiecomité  
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VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 
 
PALMZONDAG: zaterdag 24 maart Kerk van Leuken 17.30 uur 
      Keenterkerk  19.00 uur 

(Gezinsviering m.m.v. kinderen van de Dalschool) 
zondag   25 maart Moeselkerk  11.00 uur 
(Gezinsviering met samenzang) 

 
WITTE DONDERDAG: donderdag 29 maart Kerk van Leuken 17.30 uur 

Moeselkerk  19.00 uur 
(Gregoriaans Herenkoor en Gemengd Koor Moesel) 

 
GOEDE VRIJDAG: vrijdag 30 maart   

Viering van het lijden en sterven van de Heer 
   Kerk van Leuken 15.00 uur 

   Kruisweg  Keenterkerk  15.00 uur 
Kruisverering  Dagkapel Keenterkerk 19.00 uur  

      (samenzang) 
 
PAASWAKE:  zaterdag  31 maart Kerk van Leuken 17.30 uur
      Keenterkerk   19.30 uur 
   (Gregoriaans Herenkoor en Gemengd Koor Moesel) 
 
1E PAASDAG:  zondag 1 april  Keenterkerk  09.30 uur 
      (koor Animo) 

Moeselkerk   11.00 uur 
(samenzang)                                     

 
2E PAASDAG:  maandag 2 april Moeselkapel   09.30 uur 
       

N.B.: de vieringen op Eerste en Tweede Paasdag zijn iets aangepast  

t.o.v. vorig jaar, dus let op de juiste tijden/locaties!! 

 

VIERINGEN VOOR KINDEREN/JONGEREN  
OP PALMZONDAG 24/25 maart 

 
Op PALMZONDAG is er zowel op Keent als op Moesel een gezinsviering.  
Er is samenzang, de lezingen zullen zijn aangepast en er is  
een Palmpasenoptocht. Dus als jullie, op school of thuis,  
een Palmpasenstok hebben gemaakt: BRENG DEZE DAN MEE!! 
 
De viering op Keent is op zaterdag 24 maart om 19.00 uur. 
Op Moesel is deze mis op zondag 25 maart om 11.00 uur. 
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PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden: 

 

 22 feb. : de heer Frits Hermans, 87 jaar 

 22 feb. : mevrouw Godelieve Koolen-Gaspar, 85 jaar 

 24 feb. : mevrouw Paula Knoops-van Baren, 93 jaar 

  2 mrt. : de heer Toon Lemmers, 87 jaar 

  9 mrt. : mevrouw Leen Korten-Stultiens, 91 jaar 
 

Mogen zij nu thuis zijn bij onze Hemelse Vader. 
 
 
We feliciteren het gouden bruidspaar, de heer en mevrouw Wiermans-Moonen, 
die op 10 maart hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. 
 
 
 

De volgende vieringen worden opgeluisterd door een koor: 
 
 
 
 
  

 
donderdag 29 maart Moeselkerk 19.00 uur Gregoriaans Herenkoor en 
           Gemengd Koor Moesel 
zaterdag 31 maart Keenterkerk 19.30 uur Gregoriaans Herenkoor en 
           Gemengd Koor Moesel 
zondag 1 april Keenterkerk 09.30 uur  koor Animo 
 
zaterdag 14 april 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.      24 mrt. 24/25 mrt. Palmzondag van het Lijden van de Heer 
Keenterkerk 19.00 uur: Echtgenoten Blommers-Janssen (jaardienst) 
  Echtgenoten Vermeulen-Gijsen en kinderen 

(jaardienst) 
  Wiel Coenen 
  Bèr Houben 
  (Gezinsviering m.m.v. kinderen van de Dalschool) 
   

BEGIN VAN DE ZOMERTIJD (de klok gaat een uur vóóruit!) 

   
Zo.       25 mrt.   
Moeselkerk 11.00 uur: Overleden ouders Vleeshouwers - Brunenberg 
  Ger van de Groes (jaardienst) 
  Jan Hennissen (v.w. sterfdag 24-03-2013) 
  (Gezinsviering met samenzang) 
Ma. 26 mrt.   
Moeselkapel 19.30 uur: Oecumenische vesperdienst (zie pagina 6) 

Di. 27 mrt.   
Keenterkerk 19.00 uur: J. en S. Leers-Hensels (jaardienst) 
   
Wo. 28 mrt.   
Moeselkapel 08.30 uur:  

Do. 29 mrt.  Witte Donderdag 
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van 
het sacrament van het priesterschap en van het 
gebod van de naastenliefde 

Moeselkerk 19:00 uur: (Gregoriaans Herenkoor en Gemengd Koor 
Moesel) 

  Aansluitend aan deze viering is er stille 
aanbidding in de achterzaal tot plm. 21.00 uur 

    
Vr. 30 mrt.  Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de 

Heer (geboden vasten- en onthoudingsdag) 
Keenterkerk 15.00 uur: Kruisweg 
   
Keenterkerk 19.00 uur Kruisverering 
  (Zang: samenzang) 

 

24 maart t/m 30 maart 2018 
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Za.      31 mrt. 31 mrt/ 
1 apr. 

Heilige Paasnacht 

Keenterkerk 19.30 uur: Echtgenoten Gerads-Bekelaar 
  Toon en Lies Broers-Seerden 
  (Gregoriaans Herenkoor en Gemengd Koor 

Moesel) 
   
Zo.       1 apr.  Paaszondag – Verrijzenis van de Heer (Hoogfeest) 
Keenterkerk 09.30 uur: (Zang: m.m.v. koor ANIMO) 
   
Moeselkerk  11.00 uur: Fien Caelers-Lemmen (verjaardag) en Theu Caelers 
 Margriet Cox-Kneepkens 
  Els van den Bergh-de Bruijckere (verjaardag) 
  Linda Korten (zeswekendienst) 
  (Zang: samenzang) 
   
Ma. 2 apr.  Maandag onder het octaaf van Pasen (Tweede 

Paasdag) 
Moeselkapel 09.30 uur:  
   
Di. 3 apr.  Dinsdag onder het octaaf van Pasen 
Keenterkerk 19.00 uur:  
    
Wo. 4 apr.  Woensdag onder het octaaf van Pasen 
Moeselkapel 08.30 uur:  
   
Do. 5 apr.  Donderdag onder het octaaf van Pasen 
Moeselkapel 19.00 uur: Voor Gods zegen over een jarige en haar gezin 
   
   
Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
    
Vr. 6 apr.  Vrijdag onder het octaaf van Pasen 
Keenterkerk 08:30 uur:  
   

31 maart  t/m 6 april 2018 
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Za.       7 apr. 7/8 apr. Tweede zondag van Pasen  
Beloken Pasen en zondag van de goddelijke 
Barmhartigheid 
Evang. Joh. 5, 1-6 

Keenterkerk 19.00 uur: Voor overleden parochianen van Keent en Moesel 
  Tea Voermans (jaardienst) en Peter Voermans en 

kinderen 
  (Zang: samenzang) 
   
Zo.       8 apr.   
Moeselkerk  11.00 uur: Pastoor Jan Slegers (wijdingsdag) 
(Koffiezondag) (Zang: samenzang) 
   
Ma. 9 apr.  Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) – 

Hoogfeest 
Evang. Lc. 1, 26-38) 

Moeselkapel 07.00 uur:  
   
Di. 10 apr.   
Keenterkerk 19.00 uur:  

 
Wo. 11 apr.  H. Stanislaus, bisschop en martelaar 
Moeselkapel 08.30 uur:  

    

Do. 12 apr.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 

    

Vr. 13 apr.  H. Martinus I, paus en martelaar 
Keenterkerk 08.30 uur:  
   
Za. 14 apr.   
Moeselkerk 09.30 uur: Open ontmoetingsdag Charismatische 

Vernieuwing  (zie pagina 5) 
   

7 april t/m 14 april 2018 
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Za.      14 apr. 14/15 apr. Derde zondag van Pasen 

Evang. Lc. 24, 35-48 
Keenterkerk 19.00 uur: Miet Moonen-Verstappen (jaardienst) 
  (Zang: m.m.v. koor ANIMO) 

   

Zo.       15 apr.   
Moeselkerk   11.00 uur:  
(Bloemetjeszondag) (Zang: samenzang) 
 (KINDERNEVENDIENST) 
  
Di. 17 apr.  Hannie Hensels (jaardienst)  
Keenterkerk 19.00 uur:  
   
Wo. 18 apr.   
Moeselkapel 08.30 uur:  
   
Do. 19 apr.   
Moeselkapel 19.00 uur: Pastoor Jan Slegers (verjaardag) 
  Truus Goos-Lases (5e jaardienst) 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 20 apr.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

  

14 april t/m 20 april 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       

 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… 

   
 

 
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”. 

 
Deze keer zijn dit: 

 

 
 
 

 
 

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

 
            

Elektrotechnisch Installatiebureau 
      St.Luciastraat 18, Weert 
      Telefoon   0495- 53 46 51    
      www.peulenbv.nl 
    

 

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:  (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/

