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Je moet het maar weten: Het einde van het kerkelijk jaar
Het jaar loopt ten einde. Niet alleen het kalenderjaar, maar ook het
kerkelijk jaar. Dat is zelfs een maand eerder afgelopen. Op zondag 25
november vieren we het feest van Christus Koning. Dat is meteen de
laatste zondag van de kerkelijke kalender. Een week later begint de
Adventstijd. Dat is de voorbereidingstijd op Kerstmis en tevens het begin
van een nieuw kerkelijk jaar. Vooruitlopend op de geboorte van Christus
begint de kerk elk jaar in de Advent opnieuw te tellen.
Advent komt van het Latijnse woord ‘adventus’ dat letterlijk ‘eraan
komen’ betekent. Het verwijst naar de menswording van God op aarde,
in de gedaante van het kind dat met Kerstmis geboren wordt. In de
donkerste tijd van het jaar brengt dat kind letterlijk licht in de duisternis.
Vandaar dat in de Advent elke week een kaarsje meer op de adventskrans wordt aangestoken. De adventstijd is als voorbereiding op het
kerstfeest een tijd van boete en inkeer. Daarom is de kleur van de
liturgische gewaden paars - de kleur van boetvaardigheid - en wordt de
liturgie uiterst sober gevierd.
Bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar begint ook een heel nieuwe
cyclus van lezingen. In 2018 werd op de zondagen door het jaar
hoofdzakelijk uit het Marcusevangelie gelezen. Komend jaar staat het
evangelie van Lucas centraal. In de Adventstijd hebben de lezingen ook
allemaal te maken met wachten en verwachtingen.
Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad
inleveren vóór 9 december 2018

VIERINGEN EN MISINTENTIES
Zaterdag 17 november

17.30 uur

H. Mis

Volkszang met
Gemengd zangkoor
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Maandag 19 november

09.00 uur

H. Mis in de Pastorie

Zaterdag 24 november
17.30 uur
H. Mis
Carmina Servata
Hoogfeest Christus Koning van het Heelal
2e Collecte groot onderhoud kerk
• Jaardienst voor Trees en Giel Stoopen - Groenen
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen
Maandag 26 november

09.00 uur

H. Mis in de Pastorie

Zaterdag 1 december
17.30 uur
H. Mis
Vocaal Ensemble
Eerste zondag van de Advent
Leudal
• Voor Gerrie Meulen - Stijnen wegens verjaardag
• Voor Mia Janssen en Frans Peeters wegens verjaardag
• Voor Coen Luijten wegens verjaardag
Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel
Maandag 3 december

09.00 uur

H. Mis in de Pastorie

Zaterdag 8 december
17.30 uur
H. Mis Gemengd zangkoor
Tweede zondag van de Advent
• Jaardienst voor Stien Smeenk - te Brake
• Jaardienst voor Jan Verwijlen
Maandag 10 december

09.00 uur

H. Mis in de Pastorie

Zaterdag 15 december
17.30 uur
H. Mis
Derde zondag van de Advent
• Zeswekendienst voor Mia Paulussen
Maandag 17 december

09.00 uur

Volkszang met
Gemengd zangkoor

H. Mis in de Pastorie

OVERLEDEN:

† Op 30 september is op 85-jarige leeftijd overleden: Truus TullemansTimmermans. De uitvaartdienst was op 6 oktober waarna crematie te
Weert.
† Op 25 oktober is op 78-jarige leeftijd overleden: Mia Paulussen. De uitvaartdienst was op 30 oktober waarna begrafenis op het parochiekerkhof.
Onze oprechte deelneming

Kerkbijdragemeter

Begin november staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ± € 9.500,--.
We zijn nog een eind verwijderd van het eindbedrag van vorig jaar (was
± € 13.000,--)! Hebt u uw bijdrage al overgemaakt - hartelijk dank daarvoor.
Nog niet gedaan? Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!
Overmaken kan op rekeningnr. NL79 INGB 0682 9624 06 t.n.v. Parochie
St. Matthias & De Goede Herder (denk bij overboeking ook aan het vermelden van uw adres!).
Het Kerkbestuur.

Bezoektijden aan kerststal voor groepen
Dit jaar wordt alweer voor de 44ste keer door een grote groep vrijwilligers
een prachtige kerststal gebouwd in onze parochiekerk. Ook wordt er in de
dagkapel door Jos Moonen weer een kerstgroepen tentoonstelling
ingericht. Tijdens vastgestelde openingstijden (m.n. tijdens de Kerstdagen
en in de weekenden) is dit prachtige panorama door parochianen en
andere bezoekers te bewonderen. Het is echter ook mogelijk om als
groep buiten de vastgestelde openingstijden de kerststal te bezoeken.
Daarvoor kunt u een afspraak maken met Peter van Dooren, tel. 521587.

Misintenties voor de feestdagen
Wilt u voor de komende feestdagen (Kerstmis t/m Driekoningen) nog misintenties bespreken, gelieve dit dan vóór 9 december te doen (dit i.v.m.
plaatsing in het parochieblad).

Gastkoren in onze parochiekerk

• De H. Mis van zaterdag 24 november a.s. wordt opgeluisterd door
‘Carmina Servata’, een regionaal Gemengd Gregoriaans Koor uit
Sevenum. ‘Carmina Servata’ is vertaald uit het Latijn en betekent:
‘liederen die bewaard zijn gebleven’. De Gregoriaanse muziek heeft een
cultuurhistorische waarde. Het koor heeft zich ten doel gesteld om het

culturele erfgoed "Gregoriaans" te behouden en op verschillende
manieren te stimuleren.
• De H. Mis van zaterdag 1 december a.s. wordt opgeluisterd door het
‘Vocaal Ensemble Leudal’. Het Vocaal Ensemble Leudal richt zich op
het a-capella zingen van voornamelijk religieuze Renaissance en laatmiddeleeuwse liederen. Deze liederen worden gezongen door koorleden, afkomstig uit diverse dorpen van de gemeente Leudal en
omgeving. Ook in het buitenland zijn zij graag geziene gasten!

Kerstmis 2018
Overzicht van de kerkdiensten zoals die rond Kerstmis 2018 plaatsvinden.
• Maandag 24 dec.
17.30 uur Kerstavond - Gezinsmis (‘Herdertjesmis’)
Jeugdkoor Groenewoud en Jeugdkoor Swartbroek o.l.v. Rita Scheffers
• Maandag 24 dec.
21.30 uur Kerstavond - Plechtige H. Mis
Vocaal Ensemble Genti o.l.v. Rita Scheffers
• Dinsdag 25 dec.
Eerste Kerstdag - GEEN H. Mis
• Woensdag 26 dec. 09.30 uur Tweede Kerstdag - Plechtige H. Mis
Fluitensemble St. Job / Gemengd zangkoor o.l.v. Lies Houben
• Zaterdag 29 dec.
17.30 uur H. Mis
Volkszang met kerstliederen o.l.v. Lies Houben
• Maandag 31 dec.
17.30 uur Oudejaarsdag - H. Mis
Volkszang met kerstliederen o.l.v. Lies Houben
• Zaterdag 5 jan.
17.30 uur Hoogfeest van Driekoningen - H. Mis
Gemengd zangkoor o.l.v. Lars Nelissen
• Zaterdag 12 jan.
17.30 uur Feest Doop van de Heer - H. Mis
Volkszang o.l.v. Lies Houben

Opbrengst collecten

* De collecte voor Wereldmissiedag heeft dit jaar € 121,18 opgebracht (vorig
jaar € 79,55).
* De extra collecte voor ‘Sulawesi’ heeft € 136,51 opgebracht.
Waarvoor hartelijk dank!
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.

