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MISSIO Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIË
God is ons een toevlucht en een sterkte
Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de
Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor
christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.
Katholieke minderheid
Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste
landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De
Rooms-katholieke Kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent
van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de
armen en hulp aan vluchtelingen.
Steun voor koffieboeren
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de
Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg
klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush
Wush hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas
aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.
Opvang van vluchtelingen
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op,
ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit ZuidSoedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die
hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven
en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.
Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad
inleveren vóór 4 november 2018

Missiezondag
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel
zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op zaterdag 20
oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Kerkbijdragemeter
Eind september staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ± € 9.000,--,
waarvoor onze hartelijke dank. Nog niet gedaan? Denk dan eens na om dit
alsnog te doen! De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor
onze parochie. Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!

Gastkoren in onze parochiekerk
- De H. Mis op zaterdag 27 oktober (Hoogfeest van Allerheiligen) wordt
opgeluisterd door Dameskoor ‘Animo’ uit Weert.
- De H. Mis op zaterdag 24 november wordt opgeluisterd door het
Gemengd Gregoriaans Zangkoor ‘Carmina Servata’ uit Sevenum.
- De H. Mis op zaterdag 1 december wordt opgeluisterd door het ‘Vocaal
Ensemble Leudal’ met hun wereldlijke Renaissance gezangen.

Overledenen Allerzielen 2017 - 2018
Met Allerzielen, zondag 28 oktober, gedenken wij allen die ons in de dood
zijn voorgegaan. Met name gedenken wij allen van wie wij het afgelopen
jaar in onze kerk afscheid hebben genomen en waarvan het gedachteniskruisje op het bord hangt, achter in onze kerk.
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Fien Hodselmans - Simon (87 jaar)
Wies van Andel - Michielsen (94 jaar)
Mia Martens - Bosch (78 jaar)
Stien Smeenk - te Brake (74 jaar)
Riek Moors - Linders (83 jaar)
Annie Scheepers - Meulen (90 jaar)
Dries van de Vorst (91 jaar)
Chel Hendriks (84 jaar)
Mia Verstappen - Janssen (74 jaar)
Nelie Pruijmboom - Wendels (72 jaar)
Anneke Stals - van Leeuwen (91 jaar)
Annie Schaeken - Stijnen (88 jaar)
Piërre Wijen (82 jaar)
Pier Tullemans (90 jaar)

VIERINGEN EN MISINTENTIES
Zaterdag 13 oktober
17.30 uur H. Mis
Gemengd zangkoor
• Jaardienst voor de ouders Van der Looy - Verstappen
• Jaardienst voor de overleden ouders Herman en Toke Coumans - Op den
Buijsch en dochter Wilhelmien
Maandag 15 oktober

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 20 oktober
17.30 uur H. Mis
Gemengd zangkoor/
2e Collecte voor Wereldmissiedag
Volkszang
• Jaardienst voor Mia Teeven - Seerden
• Jaardienst voor de ouders Reinders - Vossen en familie
• Voor Coen Luijten
Maandag 22 oktober

09.00 uur

Zaterdag 27 oktober

17.30 uur

H. Mis in de pastorie
H. Mis

Zangkoor ‘Animo’

Hoogfeest van Allerheiligen
2e Collecte groot onderhoud kerk
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen
13.30 uur Gebedsdienst Allerzielen
Gemengd zangkoor
• Na afloop zegening van de graven / strooiveldje op het parochiekerkhof
Zondag 28 oktober

Maandag 29 oktober

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Donderdag 1 november

Hoogfeest van Allerheiligen
09.00 uur H. Mis in de pastorie

Vrijdag 2 november

Allerzielen
09.00 uur H. Mis in de pastorie

Zaterdag 3 november
17.30 uur H. Mis
Volkszang
• Voor de overleden ouders Gonnie Thiessen-Verstappen en Toon Thiessen
Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel
Maandag 5 november

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 10 november
17.30 uur H. Mis
Gemengd zangkoor
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Maandag 12 november

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

OVERLEDEN:
† Op 19 augustus is op 82-jarige leeftijd overleden: Piërre Wijen. De uitvaartdienst was op 25 augustus, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.
† Op 16 september is op 90-jarige leeftijd overleden: Pier Tullemans. De uitvaartdienst was op 22 september, waarna crematie te Weert.
Onze oprechte deelneming
De MIVA-collecte (Missie Verkeersmiddelen Actie) heeft dit jaar € 75,85
opgebracht (vorig jaar € 65,50).

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 17 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!
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.
Bankrekeningnr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.

