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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 
19 mei t/m 15 juni 4 mei 
16 juni t/m 13 juli 1 juni 

 
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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Behoedzaam omgaan met de scherven van je leven                                         
 
In het boek van Anselm Grün "Met hart en zinnen, een dagboek van wijsheid en 
geloof" ( ISBN 90 209 41208 Lannoo; ISBN 90 259 5190 2 Ten Have ) trof ik een 
tekst aan met bovenstaande titel. ( 28 maart ) 
 
Schipbreuk lijden op jezelf kan leiden tot wanhoop aan jezelf. 
Maar deze wanhoop kan ons ook openen voor de genade van God, die ons opricht. 
Daarom noemt Benedictus ( stichter van de Benediktijner Orde waar Anselm Grün 
ook lid van is ) waarschijnlijk aan het einde van hoofdstuk vier, waarin hij alle 
werken opsomt, die we zelf kunnen doen om ons te vormen en ons klaar te maken 
voor Gods genade, het volgende het belangrijkste instrument van de geestelijke 
kunst: ‘Nooit wanhopen aan de barmhartigheid van God’. 
Hij heeft blijkbaar gemerkt dat de ascese ons gemakkelijk tot wanhoop kan brengen 
omdat we toch niet veroveren wat we graag willen. 
Maar gewoonlijk gaan we anders met onze fouten en onze mislukkingen om. 
We veroordelen onszelf of sluiten er onze ogen voor. 
Het is belangrijk behoedzaam de scherven van je leven in handen te nemen. 
Daaruit kan iets nieuws groeien. 
 
Veel mensen hebben juist 
halverwege hun leven de indruk dat 
ze er een puinhoop van hebben 
gemaakt. 
En meestal reageren ze berustend. 
Maar de scherven kunnen weer in 
elkaar gezet worden. 
Misschien was de oude schaal van 
ons leven te nauw geworden. 
Misschien moest hij wel stukgaan. 
De mislukking kan een uitdaging worden. 
We leren vaak meer van onze mislukkingen dan van onze successen. 
 
Een succesvol leven is volgens C. G. Jung de grootste vijand van verandering. 
Door pech en mislukkingen heen zien we dat alleen God uit de puinhopen van ons 
leven zijn huis kan bouwen, het huis van zijn heerlijkheid. 
Ik hoef immers helemaal niets te presteren. 
God is het die me verandert, die door mijn mislukking en mijn zonde, door mijn 
fiasco’s en teleurstellingen heen voor zichzelf openbreekt, zodat ik er eindelijk 
mee ophoud God te verwisselen met mijn eigen prestaties en me helemaal 
aan Hem overgeef. 
 

- vervolg zie pagina 4 - 
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Een andere tekst, die mij aansprak is de volgende 
 

Zachtmoedigheid – mildheid – ruimhartigheid  ( 29 maart ) 
 
In het Nieuwe Testament is deemoed niet alleen een houding tegenover God, 
maar ook tegenover de mensen. 
Daarom wordt deemoed in één adem genoemd met zachtmoedigheid –  mildheid – 
ruimhartigheid. 
‘Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, 
goedheid, nederigheid, zachtheid ( zachtmoedigheid) en geduld ( lankmoedigheid) 
– Kol 3, 12. 
Met deze vijf begrippen beschrijft Paulus Gods houding tegenover ons en tevens de 
werkzaamheid van de nieuwe mens, die door Christus is verlost. 
 
Wie deemoedig is, veracht zijn broeder en zuster niet, maar ziet Christus in hen. 
Daarom behoort bij de deemoed de eerbied voor het geheim van de ander en het 
ruime hart waarin ook plaats is voor de broeder en zuster. 
Voor wie zijn eigen menselijkheid heeft ontmoet, is niets menselijks meer vreemd. 
Hij is verzoend met al het menselijke dat op zijn weg komt, juist ook met het zwakke 
en zieke, met het onvolmaakte en het mislukte. 
Voor hem is alles omvat door de milde blik van God, door de barmhartige visie van 
Jezus. 
En zo kan hij ook zelf alleen maar barmhartig en mild naar alles kijken wat er in zijn 
eigen ziel en wat er in zijn eigen ziel en wat er in de mensen op hem afkomt. 
 
Zachtmoedigheid is geen houding, die uit je karakter voortkomt, het is geen uiting 
van tekort aan agressie, maar ten diepste een uiting van geloof in de barmhartige 
God, zie zijn Zoon Jezus Christus liet afdalen in de werkelijkheid van deze aarde.  
Jezus Christus heeft al het menselijke aangenomen en zo verlost. 
Hij heeft in zijn mensheid al onze zwakheden en menselijkheden mee opgenomen 
naar de hemel. 
We stijgen naar God op door af te dalen in ons mens-zijn. 
Dat is de weg van de vrijheid, dat is de weg van de liefde en de deemoed, de 
zachtmoedigheid en de barmhartigheid, de weg van Jezus ook voor ons.     
                              -------------------------------------------------  
  
Het kan best zijn dat u zich afvraagt: En pastoor, is het bovenstaande al helemaal 
werkelijkheid in uw leven ? 
Nee, dat weet ik wel zeker van niet, maar ik weet ook dat Jezus voor mij de Weg is 
en met mij op weg is…door het leven van elke dag… 
  
Een gezegende paastijd toegewenst!           
 

 Pastoor Jos Rosenhart  
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OVERZICHT BATEN EN LASTEN 
Parochie de Verrezen Christus Moesel 

 

BATEN 2017 2016 

Bijdragen parochianen  87.514 90.380 

Opbrengst Bezittingen/beleggingen 19.079 19.193 

Functionele inkomsten/incidentele baten 919 980 

Totale baten 107.512 110.553 

 

  

LASTEN 2017 2016 

Persoonskosten 23.435 23.176 

Kosten onroerend goed 32.617 34.612 

Financiële lasten 0 491 

Kosten eredienst 21.082 21.090 

Kosten pastoraal 810 512 

Verplichte en vrijwillige afdrachten  14.692 13.166 

Beheerskosten 5.361 6.409 

Incidentele lasten 0 390 

Totale lasten 97.997 99.846 

 

  

Saldo van de rekening (overschot) 9.515 10.707 

 
Enkele opmerkingen bij beide overzichten, ter toelichting: 
 
De bijdragen van parochianen (zowel Moesel als Keent) bestaan uit: 

 kerkbijdragen 

 plaatsengeld 

 collecten 

 stipendia 

 giften 

 offerblokken en kaarsen 
 
De opbrengst Bezittingen/beleggingen Moesel bestaat voor het grootste deel uit de 
verhuuropbrengsten van de voormalige pastorie/kapelanie. 
De post Kosten eredienst Moesel is t.o.v. Keent hoger, omdat hierin m.n. de 
inkoopkosten van de offerkaarsen voor de Moeselkapel zijn opgenomen.  
De verplichte en vrijwillige afdrachten zijn de (verplichte) afdrachten, die moeten 
worden gedaan aan het Bisdom. 
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OVERZICHT BATEN EN LASTEN 
Parochie St.Joseph Keent 

 

BATEN 2017 2016 

Bijdragen parochianen 51.801 57.721 

Opbrengst Bezittingen/beleggingen 2.131 2.303 

Functionele inkomsten 0 5.170 

Incidentele inkomsten 0 17 

Inkomsten kerkhof 42.361 51.168 

Totale baten 96.293 116.379 

   

LASTEN 2017 2016 

Persoonskosten 40.255 40.083 

Kosten onroerend goed 46.230 52.049 

Financiële lasten 512 519 

Kosten eredienst 5.462 5.118 

Kosten pastoraal 89 16 

Verplichte en vrijwillige afdrachten 12.568 11.270 

Beheerskosten 4.275 4.157 

Incidentele lasten  0 

Kosten kerkhof 31.651 33.684 

Totale lasten 141.042 146.896 

   

Saldo van de rekening (tekort) - 44.749 - 30.517 

 
 

Een overzicht van de ontvangen kerkbijdragen in de afgelopen jaren: 
 
 Moesel Keent 
   
2017 27.964 36.707 
2016 32.305 41.503 
2015 30.997 42.794 
2014 33.791 47.037 
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Lourdesbedevaarten 2018 
 
 
Het Dekenaal Lourdescomité Weert en omstreken biedt jaarlijks ondersteuning aan 
zieken en pelgrims uit de regio Weert die een bezoek willen brengen aan de 
bedevaartplaats Lourdes. De organisatie van de reizen in 2018 zijn in volle gang. 
Samen met de Organisatie Limburgse Bedevaarten worden dit jaar in totaal 6 
Lourdesreizen voorbereid.   
 
De ondersteuning van het Lourdescomité richt zich met 
name op de reis van 1 tot en met 6 september 2018. 
 
De reizen kunnen worden gemaakt per vliegtuig, 
zorgbus of nachtbus, mede afhankelijk van de mate van 
beperkingen van de deelnemers.  Ook is er nog een 9-
daagse busreis. Het verblijf in Lourdes vindt plaats in 
hotels, hotel met beperkte zorg of in het zorghotel 
Accueil Notre Dame. 
 
Het Dekenaal Lourdescomité verleent de deelnemers 
een financiële tegemoetkoming van € 150,--. Ook 
kunnen CZ verzekerden onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een financiële bijdrage. 
 
Wij bevelen de reizen van harte aan. Uit ervaring weten 
we dat de deelnemers er kracht uit putten en met een 
heel voldaan gevoel terugkeren. Het enorme 
solidariteitsgevoel in Lourdes biedt warmte en 
genegenheid. 
 
Voor vragen over de reizen of het aanvragen van een brochure kunt u bellen naar: 
Chrit Götzen – Weert   tel: 0495 530282 
Toos Tinnemans – Nederweert  tel: 0495 633421                    
Nelle Craemers – Stramproy  tel: 0495 563328 
Harrie Hanssen  - Weert  tel: 0495 542410 
 
Het comité biedt ook de mogelijkheid om een informatiebijeenkomst over de reizen 
in groepsverband te houden. U kunt daarvoor ook contact opnemen met een van 
bovenstaande personen                     
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VOORAANKONDIGING FIETSBEDEVAART 
Maandag 28 mei 2018 
 
Nu alvast om te noteren en u kunt zich al 
aanmelden: 
 
De fietsbedevaart naar de St. Servaaskapel vindt 
plaats op maandag 28 mei 2018 en wij vertrekken 
om 10.00 uur bij de kerk van Leuken. 
Het adres van de kapel is Servaasweg 44, Nunhem, 
naast restaurant Servaas. 
 
Voor informatie kunt u terecht bij de heer F. Meuwis, Kerkstraat 64, telefoon 0495-
539946. 
Aanmelding kan door het sturen van een e-mail naar: 
keent@parochiesweertzuidoost.nl of persoonlijk op het parochiekantoor, Sint 
Jozefskerkplein 2 (di-vr van 10.00-12.00 uur). 
 
Er zijn geen kosten aan verbonden, consumpties zijn voor eigen rekening.  

Een nieuwe kerkhofbeheerder… 

Sinds 2010 heeft de heer Dré van de Kruijs de taak van kerkhofbeheerder 
waargenomen: hij deed dat eigenlijk ad – interim. 
Toen de vorige kerkhofbeheerder was gestopt ontstond er een vacature… 
Ik ben er blij mee dat de heer van de Kruijs zich toen heeft aan geboden om in de 
nood te voorzien… 
Hij wist toen ook niet hoe lang hij dat zou gaan doen… 
Praktisch acht jaar heeft hij de nodige tijd en energie besteed aan het beheer van 
het kerkhof. Dat brengt ook het nodige contact met begrafenisondernemers en 
nabestaanden met zich mee. 
Kortom: veel werk speelt zich vooral af ‘achter de schermen’. 
We zijn Dré van de Kruijs dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren: 
                              Dré, hartelijk dank! 
 
Inmiddels heeft mevrouw Vicky Camp zich bereid verklaard om de nieuwe 
kerkhofbeheerder te worden. (Kerkstraat 185, telefoon: 06 – 21394913 )    
In de afgelopen maanden heeft zij zich mede door het contact met de heer 
van de Kruijs kunnen inwerken. 
Tevens was ze al contactpersoon voor de nieuwe kerkhofwerkgroep. 
We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking en hopen dat die 
lang mag duren. 
                               

Namens het kerkbestuur, pastoor Jos Rosenhart 

  

mailto:keent@parochiesweertzuidoost.nl
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PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden: 

 

 15 mrt. : mevrouw Leen Broens-Kirkels, 106 jaar 

 17 mrt. : de heer Wiel Reijnders, 85 jaar 

 19 mrt. : de heer Peter Thielens, 70 jaar 

 19 mrt. : mevrouw Mirjam Bergmans-Bouwmeesters, 85 jaar 

 27 mrt. : mevrouw Dora Tullemans-Haanen, 79 jaar 
 

Mogen zij nu thuis zijn bij onze Hemelse Vader. 
 
 
In de Moeselkapel werd gedoopt: 
 

1 april : Davin Kirkels, zoon van Kevin en Daphne Kirkels-Spetter 
 

Van harte proficiat voor deze dopeling en zijn ouders. 
 
 
 
 

De volgende viering wordt opgeluisterd door een koor:  
 
 
 
 
 
Zaterdag 12 mei 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.      21 apr. 21/22 apr. Vierde zondag van Pasen - Roepingenzondag 

Evang. Joh. 10, 11-18 
 

Keenterkerk 19.00 uur: Broeder Harrie Hermans (jaardienst) 
  Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel-Ariaens 

(verjaardag) 
  (Zang: samenzang) 
   
Zo.       22 apr.   
Moeselkapel 09.30 uur: Om Gods Zegen over een jarige zoon 
Moeselkerk 11.00 uur: 1e H. Communie Brede School Moesel 
   
   
   
   
   
Di. 24 apr.  H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur:  
   
Wo. 25 apr.  H. Marcus, evangelist (Feest) 
Moeselkapel 08.30 uur:  

   

Do. 26 apr.   

Moeselkapel 19:00 uur: Harrie Peeters (verjaardag) 

   
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 27 apr.  H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur: José Bongers – Vossen 
   

 
  

21 april t/m 27 april 2018 
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Za.      28 apr. 28/29 apr. Vijfde zondag van Pasen 
Evang. Joh. 15, 1-8 

Keenterkerk 19.00 uur: Truus Stals-Hoeben (jaardienst) 
  Tjeu van Tuel (verjaardag) en Anneke van Tuel-

Ariaens 
  Wiel Reijnders (zeswekendienst) 
  (Zang: samenzang) 
   
Zo.       29 apr.   
Moeselkerk  11.00 uur: Linda Korten 
 Paula Knoops-van Baren 
 Frans van Engelen vanwege sterfdatum 
  (Zang: samenzang) 
   
Di. 1 mei  H. Jozef, arbeider (gedachtenis) 
Moeselkapel 07.00 uur:  
Keenterkerk 19.00 uur: Geen H. Mis 
    
Wo. 2 mei  H. Athanasius, bisschop en kerkleraar 
Moeselkapel 07.00 uur: Familie Stroucken 
   
Do. 3 mei  HH. Filippus en Jakobus, apostelen (Feest) 
Moeselkapel 07.00 uur: Ter ere van O.L. Vrouw van Fatima  (N. Ell) 
  Maria Gerits-Kuppens (verjaardag) 
  Maria Weekers-Briels (verjaardag) 
Moeselkapel 19.00 uur:  
   
   
Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
    
Vr. 4 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
   
Za.       5 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  

  

28 april  t/m 5 mei 2018 
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Za.       5 mei 5/6 mei Zesde zondag van Pasen 
Evang. Joh. 15, 9-17 

Keenterkerk 19.00 uur: Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn 
  (Zang: samenzang) 
   
Zo.       6 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
Moeselkerk  11.00 uur: (Zang: samenzang) 
(Koffiezondag) (KINDERNEVENDIENST) 
   
Ma. 7 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
   
Di. 8 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
Keenterkerk 19.00 uur: Paul Hensels sr. (verjaardag) 

 
Wo. 9 mei   
Moeselkapel 07.00 uur: Familie Stroucken 
  Voor de zielen in het vagevuur  (N. Ell) 

    

Do. 10 mei  Hemelvaart van de Heer 
(Hoogfeest) 

Moeselkapel 07.00 uur:  
Kerk Leuken 09.30 uur:  

    

Vr. 11 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
   
Za. 12 mei  HH. Nereus en Achilles, martelaren (gedachtenis) 
Moeselkapel 07.00 uur: Nico Knoops en Paula Knoops-van Baren (65-ste 

trouwdag 12 mei 1953) 
   

  

5 mei t/m 12 mei 2018 
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Za.      12 mei 12/13 mei Zevende zondag van Pasen 

Evang. Joh. 15, 9-17 
Keenterkerk 19.00 uur: Lien Keijers - Frenken (jaardienst) 
  Mijn moeder Godelieve Koolen-Gaspar en mijn 

overleden man Guus van der Leest 
  (Zang: m.m.v. Koor  ANIMO) 

   

Zo.       13 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
Moeselkerk   11.00 uur: Margriet Cox-Kneepkens 
  Linda Korten 
 (Zang: samenzang)  
  
Ma. 14 mei  H. Mattias, apostel (Feest) 
Moeselkapel 07.00 uur:  
   
Di. 15 mei  Alle heilige Bisschoppen van Maastricht 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 07.00 uur:  
Keenterkerk 19.00 uur:  
   
Wo. 16 mei   
Moeselkapel 07.00 uur: Familie Stroucken 
   
Do. 17 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
Moeselkapel 19.00 uur: Toon Broers (jaardienst) 
  Dora Tullemans-Haanen (zeswekendienst) 
  Voor de wereldvrede  (N. Ell) 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 18 mei  H. Johannes I, paus en martelaar (gedachtenis) 
Moeselkapel 07.00 uur:  
   
Za. 19 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
   

 
  

12 mei t/m 19 mei 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: 
 

 
Café Zaal Catering 

Dennenoord 

Voorhoeveweg 2 

6006 SV Weert 

Telefoon    532884 

 
 

 

 

Kruisstraat 1 

6006 ZJ WEERT 

tel. (0495)-54 17 62 

email: info@herenkapsalon-jos.nl 

website:www.herenkapsalon-jos.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  
 

 

mailto:info@herenkapsalon-jos.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/

