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Vastenaktie 2018 
 
 
 

De parochies van Weert-Zuid (Keent, Moesel en Leuken) en de cluster-

parochies Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek, Tungelroy en 

Kelpen-Oler willen dit jaar met de opbrengst van de Vastenaktie twee 

projecten van zuster Bernarda Verheggen ondersteunen. Zuster 

Bernarda Verheggen is geboren in 1966 in Nederweert. Zij vertrok naar 

Java, Indonesië in 1993. Nu is ze terug in Nederland en helpt van hieruit 

haar medezusters op Java.  
 

Zuster Verheggen vraagt onze hulp voor de inrichting van een baby-

kamer met bedjes en couveuse (€ 4.000,--) en voor de inrichting van 

een operatiekamer (€ 4.000,--). Zowel de babykamer als de operatie-

kamer zijn onderdeel van een ziekenhuis in de stad Gombong op 

Midden Java, Indonesië. 
 

Het nieuwe ziekenhuis van Gombong is voor iedereen toegankelijk. Het 

is bedoeld voor opvang en begeleiding van zwangere vrouwen en 

vrouwen die pas bevallen zijn alsmede voor het opereren van patiënten. 

Ook arme mensen, die een behandeling in een ander ziekenhuis niet 

kunnen betalen, worden hier geholpen. 
 

Ook in onze parochie worden in de Vastentijd een drietal extra collectes 

gehouden, waarvan de opbrengst besteed wordt aan beide projecten.  
 

Door uw bijdrage aan de vastenaktie ondersteunen we deze projecten. 

Hiervoor bij voorbaat onze welgemeende dank !  
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Zaterdag 17 maart  17.30 uur H. Mis      Gemengd zangkoor 
• Jaardienst voor Annie van den Boogaert - Schreurs en voor de ouders 

Schreurs - Mertens  
• Jaardienst voor Thieu van Geneijgen, voor de ouders van Geneijgen - 

Jacobs, dochter en schoondochter, en voor de ouders Broens - Caelers, 
dochter, zoon en schoondochter 

• Voor Betsie Vaes - Janssen wegens verjaardag 
• Voor Theu Thijs wegens verjaardag 
 

Maandag 19 maart    09.00 uur     H. Mis in de pastorie 
• Voor het welzijn van de parochies in Weert Zuid-Oost 
 
Zaterdag 24 maart  17.30 uur     Palmzondag              Volkszang  

Palmpasenviering / gezinsmis met de communicanten 
Tweede Collecte Vastenactie 

• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder 
 

Maandag 26 maart    09.00 uur     H. Mis in de pastorie 
• Voor pastoor W. Cornel  
 
Donderdag 29 maart 17.30 uur     Witte Donderdag 
• Avondmis van Witte Donderdag (in de dagkapel)    Gemengd zangkoor 
Viering van het instellen van de H. Eucharistie, van het Sacrament van het 
priesterschap en van het gebod van de naastenliefde 
 

Vrijdag 30 maart 15.00 uur     Goede Vrijdag                  Volkszang 
• Herdenking van het lijden en sterven van de Heer (in de dagkapel) 
 

Zaterdag 31 maart 17.30 uur   Hoogfeest van Pasen - ‘Paaswake’ 
   2e Collecte groot onderhoud kerk              Gemengd zangkoor 

• Zeswekendienst voor Mia Verstappen - Janssen 
• Jaardienst voor de ouders Coolen - Peeters 
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
• Uit dankbaarheid voor een gezin 
 

Zondag 1 april  Hoogfeest van Pasen - Geen H. Mis 
 

Maandag 2 april Tweede Paasdag - Geen H. Mis 
 

Zaterdag 7 april  17.30 uur H. Mis               Volkszang 
• Jaardienst voor de ouders Reinders - Vossen en familie 
 

Tussen 16.00 - 17.00 uur is er gelegenheid om te biechten in de dagkapel 
 

Maandag 9 april    09.00 uur     H. Mis in de pastorie 

VIERINGEN EN MISINTENTIES  
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Zaterdag 14 april  17.30 uur H. Mis      Gemengd zangkoor 
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder 
 

Maandag 16 april    09.00 uur     H. Mis in de pastorie 
 

Vrijdag 20 april  19.00 uur     H. Vormsel        Gemengd zangkoor 
2e Collecte groot onderhoud kerk 

• Toediening H. Vormsel door vicaris Drs. E. Smeets 
 

Zaterdag 21 april  17.30 uur H. Mis           Volkszang 
Gezinsmis - presentatie van de communicanten 

• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder 
 

Maandag 23 april    09.00 uur     H. Mis in de pastorie 

 
  OVERLEDEN: 

†  Op 1 februari is op 84-jarige leeftijd overleden: Chel Hendriks. De avond-

mis was op 7 februari, crematie te Weert op 8 februari.  

†  Op 18 feb. is op 74-jarige leeftijd overleden: Mia Verstappen - Janssen. 

De uitvaartdienst was op 22 februari, waarna crematie te Weert.  

Onze oprechte deelneming 
 

************  
                                      

Een prachtige tekst … 
 

Een boekje dat mij heel goed heeft gedaan is Cappuccino van Max Lucado, 
Bijbelse reflecties voor bij de koffie, uitgegeven door Ark Media 
(ISBN 978 90 33814 754). Ik citeer er een tekst uit en hoop, dat u daardoor 
gemotiveerd zult worden om het boekje zelf aan te schaffen. 
Het is een tekst, die hoort bij de Veertigdagentijd en de Goede Week…. 

 

Christus betaalde onze schuld 
Jezus deed wat ik voor één van mijn dochters deed in een winkel in New 
York. Er hing een bordje boven de afdeling souvenirs van keramiek: 
‘verboden aan te raken’. Maar het zag er wel heel aanlokkelijk uit en dat 
sprak sterker dan de waarschuwing. Dus raakte ze het toch aan. Het viel.  
 

Toen ik opkeek, zag ik de tien jaar oude Sara met de brokstukken van 
een New Yorkse wolkenkrabber in haar handen staan.  
Naast haar een boze winkelchef. Het bordje ‘verboden aan te raken’ hing 
pal boven hun hoofd. Er hing een akelige stilte.  
Mijn dochter had geen geld. De chef kende geen genade. Dus ik deed wat 
elke vader zou doen. Ik stapte naar voren en vroeg: ‘hoeveel zijn we u 
schuldig?’ Hoezo we? Ik was hem niets schuldig.  
 



 

Maar zij was mijn dochter en omdat zij niet kon betalen, deed ik het. 
Omdat jij niet kunt betalen, heeft Christus het gedaan. 
Wij hebben veel meer gebroken dan souvenirs. 
Wij hebben beloftes gebroken en ons niet gehouden aan geboden en het 
ergste van alles: we hebben Gods hart gebroken. 
Christus kent onze situatie. De wet hangt wel aan de muur, maar de 
geboden liggen in brokstukken op de grond.  
Hij komt tussenbeide als onze naaste en geeft ons een geschenk als onze 
Redder. Wat zijn we Hem schuldig? Wij horen ons volledig aan God te 
geven. Volledige gehoorzaamheid aan zijn opdrachten. 
Niet alleen maar de opdracht ons te laten dopen, maar ook de opdracht 
om nederig te zijn, eerlijk en integer. Daar kunnen we niet aan voldoen. 
Maar Christus kan het wel en Hij heeft het gedaan.        

                                                                                        (blz. 159/160) 

 
Ik wens u een goede voortzetting van de Veertigdagentijd toe, een heel 
goede Goede Week en uiteraard een gezegend Paasfeest! 
Ik nodig u van harte uit om die zo belangrijke dagen van Palmzondag, 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijke de Paaswake mee te 
maken, mee te vieren. 
                                                 Pastoor J. Rosenhart  

 

Kerkbijdragemeter 
Achterin de kerk hangt ook dit jaar weer het bord, gemaakt door een groep 

vrijwilligers, waarop wordt aangegeven hoeveel de 

parochianen dit jaar samen hebben bijgedragen aan de 

kerkbijdrage van onze parochie. Begin maart is dat een 

bedrag van ± € 3.500,--. Zoals bekend is de kerkbijdrage 

de belangrijkste bron van inkomsten voor onze parochie. 

Hebt u uw bijdrage al overgemaakt - hartelijk dank 

daarvoor. Nog niet gedaan? Denk dan een na om dit 

alsnog te doen (bankrekeningnr. NL79 INGB 0682 9624 06). Wij hebben uw 

(financiële) steun hard nodig!   

 
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. 
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