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Geef voor je kerk !

Zoals gebruikelijk houden alle kerken in Nederland jaarlijks in de periode
van eind januari / begin februari gezamenlijk de Actie Kerkbalans, met
dit jaar als thema “Geef voor je kerk”.
Ook wij als kerkbestuur van de parochie St. Matthias & De Goede
Herder hebben uw bijdrage aan deze actie heel hard nodig. In het afgelopen jaar 2017 leverde de kerkbijdrage in onze parochie in totaal ruim
€ 13.000,- op. Wij danken de mensen, die hieraan bijdroegen van harte.
Dankzij uw bijdrage kan onze kerk voortbestaan, maar de situatie is
verre van rooskleurig.
Daarom onze oproep aan alle parochianen om financiële steun, ook zij
die nog niet deelnamen: Kerk zijn wij samen !
Alle parochianen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het in
stand houden van de plaatselijke geloofsgemeenschap en de
bekostiging van de daarbij horende priester en het kerkgebouw.
In het nieuwe jaar 2018 hebben wij naast onze vaste kosten extra
middelen nodig voor 2 zaken:
 Onderhoud en stemmen van ons kerkorgel: kosten ± € 600, Vervanging verwarmingsketel in de pastorie: kosten ± € 2.500,Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad
inleveren vóór 4 maart 2018

Geef daarom gul aan onze kerk, zodat de kerk kan blijven voortbestaan:
Uw bijdrage is hard nodig !
U kunt een (jaarlijkse) bijdrage overmaken op rekeningnummer NL79 INGB 0682 9624 06 t.n.v. Parochie St.
Matthias & De Goede Herder.
Pastoor en kerkbestuur parochie St. Matthias & De Goede Herder
*************

Terugblik op 43 jaar kerststal Leuken / Kerstmis 2017
Voor de 43ste keer werd er weer een geweldig mooie kerststal gebouwd - ook
dit jaar weer opgesierd met modelhuisjes uit vroeger tijden. De dagkapel was
weer mooi ingericht met kerstgroepen uit de verzameling van dhr. Jos
Moonen. Met name Eerste en Tweede Kerstdag was het gezellig druk in de
kerk. We mochten weer meer dan 1.000 bezoekers verwelkomen.
Dank aan: - de vele vrijwilligers die de kerststal hebben opgebouwd - de
bloemendames die weer prachtige bloemstukken hebben gemaakt - de
dames van het koperpoetsen - het Jeugdkoor Groenewoud en Swartbroek,
zangkoor Vocaal Ensemble “Genti” en zangkoor Giocoso o.l.v. Rita Scheffers
- het Gemengd Kerkelijk Zangkoor - het fluitensemble van St. Job - organiste
Lies Houben - dirigent/organist Lars Nelissen - lectoren en collectanten Rene Bocken voor de kerstbomen - Gerrit Pruijmboom voor het ophalen van
de kerstbomen - Ton v.d. Loo voor de opgezette dieren in de kerststal - de
maker van de prachtige modelhuisjes.
Het was geweldig! Danke - danke - danke!

De kerststal werd gesponsord door:
* Restaurant ‘De Tos’
* Gerrit Pruijmboom, oud ijzer/sloopauto’s
* Swinnen Vleesindustrie
* Hulsebos, plaagdieren beheersing
* Bakkerij Moonen
* Alarm Point, beveiligingstechniek
* Firma Frenken, sloperij
* Hoveniersbedrijf Maarse
* Happy Hair, kapper
* Van Kimmenade, accountantskantoor
* Cafetaria De Beemd
* Café De Moesdijk
* Café/Zaal Jonas
* Fruithal Princen
* Firma Daniëls, tuingroenten
* Wezolux zonwering
* Meulensteen, De Raedtgevers * Van Tuel, assurantiekantoor
* Vijvercentrum Flinsenhof
* Bej ós Thoes, hobbyart. gifts and more
* Bouwmans assurantiën
* Ton v.d. Loo, oude tv’s etc. / oud ijzer
* Gielis en Lenaers, accountant / belastingadviseur
Mochten we iemand vergeten zijn, die als vrijwilliger werkt aan de instandhouding van onze parochie, weet dat wij dit zeer waarderen. Wij stelden ook
uw belangstelling zeer op prijs. U allen van harte bedankt!

VIERINGEN EN MISINTENTIES
Zaterdag 3 februari
17.30 uur H. Mis
Gemengd zangkoor
• Zeswekendienst voor Riek Moors - Linders en voor Jac Moors wegens
verjaardag
Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel
Maandag 5 februari

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 10 februari
17.30 uur
• Jaardienst voor Coen Luijten

H. Mis

Maandag 12 februari

H. Mis in de pastorie

09.00 uur

Woensdag 14 februari
19.00 uur
• Voor het welzijn van onze parochie

Aswoensdag

Volkszang

Volkszang

Tijdens de H. Mis wordt het askruisje uitgereikt
Zaterdag 17 februari
17.30 uur H. Mis
Volkszang
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Maandag 19 februari

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 24 februari

17.30 uur H. Mis
Volkszang
Tweede collecte Vastenactie
• Zeswekendienst voor Annie Scheepers - Meulen
• Jaardienst voor de ouders Lowie Bocken en Miet Bocken - Schreurs
• Voor Mia Teeven - Seerden wegens verjaardag
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen
Maandag 26 februari

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 3 maart
17.30 uur H. Mis
Gemengd zangkoor
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel
Maandag 5 maart

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 10 maart

17.30 uur H. Mis
Volkszang
Tweede collecte Vastenactie
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Maandag 12 maart

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

OVERLEDEN:
† Op 7 dec. is op 74-jarige leeftijd overleden: Stien Smeenk - te Brake.
De uitvaartdienst was op 13 dec., waarna crematie te Weert.
† Op 19 dec. is op 83-jarige leeftijd overleden: Riek Moors-Linders. De uitvaartdienst was op 23 dec., waarna begrafenis op het parochiekerkhof.
† Op 30 dec. is op 90-jarige leeftijd overleden: Annie Scheepers-Meulen.
De uitvaart was op 4 jan., waarna begrafenis op het parochiekerkhof.
† Op 8 jan. is op 91-jarige leeftijd overleden: Dries van de Vorst. De uitvaartdienst was op 13 jan., waarna begrafenis op het parochiekerkhof.
Onze oprechte deelneming

DOOPSEL:
Op 16 december is gedoopt METTE: kind van de ouders De Jong - Heijnen.
Ouders van harte gefeliciteerd.

Over het Vormsel …
Vrijdag 20 april a.s. zal vicaris Drs. E. Smeets het Vormsel toedienen in de
kerk van Leuken. De heilige Mis begint om 19.00 uur. Voor de carnavalsvakantie zal op het I.K.C. Leuken en basisschool Aan de Bron aan leerlingen van
groep 8 een aanmeldingsformulier worden meegegeven. Mochten er kinderen
op andere scholen (bijv. van speciaal onderwijs) zitten en dat sacrament ook
willen ontvangen, zouden dan de ouders zo goed willen zijn om hun kind daarvoor bij mij aan te melden. Na de carnaval start de voorbereiding.
Pastoor Rosenhart

Poetshulp gevraagd !
Het kerkbestuur zoekt met onmiddellijke ingang een poetshulp voor het poetsen van de kerk op Leuken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg
met koster Mart Verheijden, dan wel het kerkbestuur en vinden plaats om de
14 dagen gedurende 3 uur. U ontvangt hiervoor uiteraard een vergoeding.
Bent u geïnteresseerd: reacties via koster Mart Verheijden (tel. 539291 of
532214), via e-mail leuken@parochiesweertzuidoost.nl of via de secretaris van
het kerkbestuur: dhr. Jo Theunissen, tel. 536699.
Emailadres parochiekerk Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl
Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl
Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.
U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via
koster Mart Verheijden - tel. 539291 of kerk Leuken - tel. 532214.
Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: Pastoor Rosenhart - tel. 533560.
Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.

