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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
24 februari t/m 23 maart
24 maart t/m 20 april

Sluitingsdatum
9 februari
9 maart

Bank- en girorekeningen:
Parochie Sint-Joseph
Giften restauratiefonds
St. Josephkerk
Parochie De Verrezen Christus
Giften Moeselkapel

Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr.

NL56 RABO 0156 9065 38
NL94 RABO 0124 4833 13

Postbank rek.nr
Rabobank rek.nr
Rabobank rek.nr

NL05 INGB 0001 1904 11
NL12 RABO 0156 9095 61
NL49 RABO 0135 9032 54
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Dank u. Dank U!
De tijd vliegt… vind u ook niet ?
We hadden het afgelopen jaar een korte advent… de kersttijd praktisch een week
korter…het ‘carnavalsseizoen’ ook kort… 1 April Pasen…
Je zou bijna vergeten dat we mooie kerstdagen hebben gehad en een goede start
van het nieuwe jaar…: onze kerken en onze kapel zagen er prachtig versierd uit.
De liturgie met deze dagen was weer goed verzorgd!
U die zich daar weer voor heeft ingezet en met de voorbereiding er op ( lang ) bezig
is geweest… heel hartelijk bedankt!
Dank u ook voor uw financiële steun voor onze parochies, maar bovenal voor uw
gebed… voor het meevieren van de Eucharistie, waarin we de Vader ‘dank U!’
zeggen.
De tijd vliegt… dat vind ik ook… als ik me realiseer dat ik binnenkort 25 jaar op
Moesel pastoor ben…
Ik zie me nog hier onthaald worden…het was een ‘warm bad’…ik heb nooit kunnen
vermoeden dat ik me hier 25 jaar zou mogen blijven inzetten voor en in Gods kerk.
Natuurlijk heb ik geen moment er aan gedacht dat ik nog eens pastoor van drie
parochies zou worden…
Degenen, die mij beter kennen, weten dat ik nooit geambieerd heb!
Ik ben priester geworden in een tijd dat je een keer pastoor zou worden
van een parochie…
Ik denk aan de verschillende kosters in kerk en kapel, die zich voor de parochie
hebben in gezet en met wie ik mocht samenwerken, waarvan er een aantal al zijn
overleden…
Ik denk aan de verschillende kerkbestuursleden, die zich soms heel lang of voor
een kortere periode hebben ingezet voor de parochie… ook toen het één bestuur
werd voor Moesel-Keent…en nu naar een groeiende eenheid met het kerkbestuur
van Leuken…
Ik denk aan de emeriti-priesters, die mij langere tijd terzijde hebben gestaan,
aan onze diaken, die dat nog steeds doet.
Ik denk aan degenen, die de liturgie mee hebben gedragen in kerk(en) en kapel…
Ik denk terug aan de mensen, die actief waren in werkgroepen…
Ik denk aan de fijne contacten met de scholen op Moesel en Keent…met
leerkrachten en leerlingen…
Natuurlijk zijn er dingen, die mij zorgen baren, maar er is ook veel dat mij dankbaar
stemt…ten opzichte van u, die soms ook geduld met mij moest hebben… die mij
hebt vergeven, die trouw bent gebleven aan onze parochies… trouw aan de Heer
van de kerk…
Dank dus aan u, mede – gelovigen.
Dank aan U, Vader voor alles en allen, die die U mij hebt toevertrouwd!
Pastoor Jos Rosenhart
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Actie Kerkbalans 2018 – GEEF VOOR JE KERK
dé actie om aandacht te vragen voor de financiële ondersteuning
van de parochie
Al heel lang wordt jaarlijks in deze periode van alle kanten
aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans.
Dat is de landelijke actie om de gelovigen aan te sporen
om hun parochie financieel, naar ieders persoonlijke
omstandigheden, te ondersteunen.
Dat onze parochies er financieel niet heel erg goed voor staan, is eigenlijk wel
algemeen bekend. Helaas door de vergrijzing en het overlijden van parochianen,
die vaak jarenlang hun financiële steun hebben gegeven aan de parochie, vallen
steeds meer mensen weg. Ieders steun, jong én oud, is bitter hard nodig! Ook als je
zelf weinig in de kerk komt, is het nuttig om te geven. Zo kan jouw
geloofsgemeenschap blijven bestaan en tot steun zijn voor anderen.
Daarom doen we een dringend beroep op alle parochianen om financiële
steun.
Wanneer de jaarrekeningen van de parochies gereed zijn en door het Kerkbestuur
zijn vastgesteld, zal een overzicht van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen
jaar worden gepubliceerd.
Uit oogpunt van kostenbesparing is er voor gekozen om geen aparte
(bedank-)brieven meer te verspreiden. Aan al diegenen die het afgelopen jaar een
bijdrage hebben geleverd, willen we via deze weg onze hartelijke dank uitspreken!
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op de volgende bankrekeningen:
St. Jozefparochie (Keent)

: NL56 RABO 0156 9065 38

De Verrezen Christus (Moesel) : NL12 RABO 0156 9095 61
Wanneer u gebruik wilt maken van een automatische incasso dan kunt u hiervoor
een formulier aanvragen bij het parochiekantoor Weert-Zuid.
Laat uw parochie niet in de steek: samen zijn we verantwoordelijk voor het
voortbestaan van onze parochies!
Kerkbestuur Weert-Zuid
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Tarievenlijst parochies De Verrezen Christus en St. Joseph per 01-01-2018

€
€
€

400,00
400,00
250,00

€

50,00

* Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst €

400,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
10,00
1,00
50,00
100,00
200,00
125,00
250,00
500,00
0,50
5,00
0,50
0,30
50,00
50,00

* Uitvaartmis
* Huwelijksmis
* Jubileumdiensten
Begeleiding naar crematorium / begraafplaats elders met
voorafgaande kerkdienst

Stipendia H. Missen in weekend en feestdagen
Stipendia H. Missen op overige weekdagen
Plaatsengeld
Gestichte jaardienst door de week 5 jaar
Gestichte jaardienst door de week 10 jaar
Gestichte jaardienst door de week 20 jaar
Gestichte jaardienst weekend 5 jaar
Gestichte jaardienst weekend 10 jaar
Gestichte jaardienst weekend 20 jaar
Kaarsen
Noveenkaarsen
Devotielichtjes (groot)
Devotielichtjes (klein)

* Doopsel
* Deelname Eerste Heilige Communie of Vormselviering
De met een ster (*) gemerkte vergoedingen worden niet
gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaande
aan de kerkdienst gemiddeld tenminste de minimum
kerkbijdrage hebben betaald aan de parochie Keent of Moesel
of Leuken of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige
parochie zijn verhuisd.
In het jaar 2018 is de minimum kerkbijdrage € 100.
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TARIEVENLIJST KERKHOF PAROCHIE ST. JOSEPH

2018

Bij een nieuw graf worden de grafrechten voor 20 jaar vooruit in
rekening gebracht. 20 jaar is de minimale termijn voor een graf
of bijzetting.

Standaardgraf
Grafrechten eigen graf per 20 jaar (vak B,C,F,G en H)
Grafdelven en dichtmaken
Grafdelven en dichtmaken op zaterdag
Bijplaatsen van een urn in een bestaand graf.
Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld.
Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld.
Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat
door de parochie geleverd en geplaatst wordt toegelaten.
Onderhoud graf per jaar
Bijplaatsen van een urn in een standaardgraf
Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar

€
€
€
€
€
€

860,00
500,00
750,00
240,00
550,00
586,00

€
€
€
€

50,00
240,00
430,00
220,00

€
€
€
€
€

440,00
250,00
380,00
550,00
586,00

€
€
€

50,00
220,00
110,00

Kindergraf (jonger dan 12 jaar)
Grafrechten per 20 jaar (vak D)
Grafdelven en dichtmaken
Grafdelven en dichtmaken op zaterdag
Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld.
Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld.
Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat
door de parochie geleverd en geplaatst wordt toegelaten.
Onderhoud graf per jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar
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Urnengraf
Grafrecht urnengraf per 20 jaar.
Naamplaat urnengraf met inscriptie
Extra tekst wordt apart in rekening gebracht.

€

800,00

€

550,00

Bijplaatsen van een tweede urn in een bestaand urnengraf

€
€
€

240,00
400,00
200,00

€
€
€
€

2.700,00
5.400,00
500,00
750,00

€

130,00

Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar

Familiegraf
Grafrechten familiegraf per 20 jaar (vak A en E)
a. Groot 200 X 100 cm
b. Groot 200 X 200 cm
Grafdelven en dichtmaken
Grafdelven en dichtmaken op zaterdag
Het aanbrengen van een grafzerk en / of grafkelder dient u zelf te
regelen met een leverancier van grafmonumenten.
Deze moeten voldoen aan de voorschriften van het
kerkhofreglement. Dit is beschikbaar op het parochiekantoor.

Asverstrooiing

25 JARIG JUBILEUM PASTOOR ROSENHART OP MOESEL
Op 1 februari 2018 is het precies 25 jaar geleden,
dat Pastoor Rosenhart werd benoemd tot pastoor op Moesel.
Dit zilveren "dienst"-jubileum willen wij als kerkbestuur
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Het wordt gevierd in de H.Mis van 11.00 uur op Moesel,
op zondag 4 februari.
Aansluitend is er, zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de maand,
Koffiezondag.
Die willen we deze keer een extra feestelijk tintje geven, o.a. met iets lekkers bij de
koffie. En uiteraard kan de zilveren jubilaris daar dan gefeliciteerd worden.
Iedereen is van harte welkom!
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OECUEMENISCHE VIERING
IN DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID,
Zondag 21 januari 2018, 16.00 uur
Moeselkerk
De derde week van januari is traditioneel de
week van gebed voor de eenheid. Het thema is
dit jaar: "Recht door zee".
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht
door zee en bevrijdde het daardoor uit slavernij.
In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes
samen met de Israëlieten hierover zong. Dit
lied is het uitgangspunt voor het thema van dit
jaar.
Elk jaar verzorgt een ander land de uitwerking
van het materiaal.
Deze keer zijn dat de kerken uit het Caribisch
gebied.
In het kader hiervan zal op zondag 21 januari om 16.00 uur in de parochiekerk
"De Verrezen Christus" op Moesel een oecumenische dienst worden gehouden,
onder leiding van dominee Jolien Leeffers, pastoor Jos Rosenhart en pastoor Jan
Braun.
Naast samenzang zal ook het Jeugd- en jongerenkoor Franciscus uit Breda, o.l.v.
Paul Jankowski hieraan hun medewerking verlenen. Kinderen zijn van harte
welkom, zij zullen worden betrokken bij de viering en er is kindernevendienst.
We hopen dat u, Rooms Katholieken en Protestanten, ook dit jaar weer aanwezig
kunt zijn en dat we zo samen een heel bijzondere viering mogen hebben.
Na afloop van de viering is iedereen welkom om bij een kopje koffie of thee nog
even na te blijven praten.
Mocht u deze zondag niet in de gelegenheid zijn, dan is er op zaterdag 27 januari
om 19.00 uur in de kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie aan de Kerkstraat in Budel
een oecumenische vesperviering. Voorgangers in dit avondgebed zijn dominee
Jolien Leeffers en pastoor Ton Sip. Ook het Bethelkoor van de Protestantse
Gemeente Weert – Budel verleent haar medewerking.
Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.
De oecumenische werkgroep Weert.
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Bomenkap bij de St. Josephkerk
De kastanjebomen voor de kerk zijn allemaal aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De drie bomen die tegen het kerkplein staan zijn er het slechtst aan toe.
Om te voorkomen dat deze een gevaar kunnen opleveren is er een kapvergunning
aangevraagd. Waarschijnlijk zal deze midden februari worden verleend. De bomen
zullen dan zo snel mogelijk gerooid worden.
Hoe het met de andere bomen zal gaan is nog even afwachten.
Alle kastanjebomen zijn een tijd geleden gesnoeid in de hoop dat deze dan konden
herstellen. Dit blijkt tot nog toe niet te gebeuren. Waarschijnlijk zullen deze ook
gerooid moeten worden.

PERSONALIA
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden:
 13 dec. : de heer Harrie Scheepers, 84 jaar
 21 dec. : mevrouw Mieke van Kimmenade-Huijsmans, 95 jaar
 22 dec. : mevrouw Jacqueline de Borgie, 92 jaar
Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader.

De volgende vieringen worden opgeluisterd door een koor:

Zaterdag 20 jan.
Zaterdag 10 feb.

Biechtgelegenheid:

Keenterkerk
Keenterkerk

19.00 uur
19.00 uur

e

Koor ANIMO
Koor ANIMO

1 zaterdag van de maand:
Kerk Leuken
e
2 zaterdag van de maand:
Moeselkerk
e
3 zaterdag van de maand:
Keenterkerk
telkens van 16.00 tot 17.00 uur
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Liturgische agenda en misintenties
20 januari t/m 26 januari 2018
Za.

20 jan.

20/21 jan.

Keenterkerk

19.00 uur:

Zo.
21 jan.
Moeselkerk

11.00 uur:

Derde zondag door het jaar
Evang. Mc. 1, 14-20 (B)
Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel-Ariaens
(jaardienst)
Oma Tran (jaardienst)
Lies Heussen - Smeets (jaardienst)
(Zang: m.m.v. koor ANIMO)

(Zang: samenzang)
(KINDERNEVENDIENST)
(Zang: samenzang)
16:00 uur: Oecumenische gebedsdienst
Viering voor de eenheid van de Christenen

Bloemetjeszondag
Moeselkerk
Di.
23 jan.
Keenterkerk
Wo.

19.00 uur:

24 jan.

H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
(gedachtenis)
Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus

Moeselkapel

08.30 uur:

Do.
25 jan.
Keenterkerk

Bekering van de heilige apostel Paulus (Feest)
19:00 uur: VORMSELVIERING

Moeselkerk

20.30 22.00 uur:

Vr.
26 jan.
Keenterkerk

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vervalt!
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen (gedachtenis)

08.30 uur:
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27 januari t/m 2 februari 2018
Za.

27 jan.

27/28 jan.

Vierde zondag door het jaar
Evang. Mc. 1, 21-28 (B)
Ouders Geraerts-Slaats (jaardienst)
Ouders Camp-v.Goor, kinderen en kleinkinderen
(jaardienst)
Sophie Coenen
(Zang: samenzang)

Keenterkerk

19.00 uur:

Zo.
28 jan.
Moeselkerk

11.00 uur:

Pastoor Jan Slegers (jaardienst)
Margriet Cox-Kneepkens
Overleden ouders Kluskens-van
de Kruijs
(Zang: samenzang)

Di.
30 jan.
Keenterkerk

19.00 uur:

Vervalt!

Wo.
31 jan.
Moeselkapel

08.30 uur:

H. Johannes (Don) Bosco, priester (gedachtenis)
Vervalt!

Do.
1 feb.
Moeselkapel
Moeselkerk
Vr.
2 feb.
Keenterkerk
Keenterkerk

19.00 uur:
20.30 22.00 uur:

Vervalt!
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) (Feest)
08:30 uur: Vervalt!
19.00 uur: H.Mis met lichtprocessie naar de stal

3 februari t/m 9 februari 2018
Za.

3 feb.

3/4 feb.

Keenterkerk

19.00 uur:

Zo.
4 feb.
Moeselkerk

11.00 uur:

Koffiezondag

Vijfde zondag door het jaar
Evang. Mc. 1, 29-39 (B)
Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn
(Zang: samenzang)
25-jarig jubileum pastoor Rosenhart op Moesel
(Zang: samenzang)
(KINDERNEVENDIENST)
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Di.

HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
(gedachtenis)

6 feb.

Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
7 feb.
Moeselkapel

08.30 uur:

Do.
8 feb.
Moeselkapel

19.00 uur:

Moeselkerk

Vr.
9 feb.
Keenterkerk

20.30 –
22.00 uur:

Maria van Fatima, voor vrede in de Wereld
H. Hieronymus Emiliana (gedachtenis)
Rieky Clerx-Roselle (jaardienst)
Toon en Lies Broers-Seerden
Mariet Liebens
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

08.30 uur:

10 februari t/m 16 februari 2018
Za.

10 feb.

10/11 feb.

Zesde zondag door het jaar
Evang. Mc. 1, 40-45 (B)
Jacq Stals (verjaardag)
Dora Hendrikx - Mennen (jaardienst i.v.m. overlijden
op 9-2-2017)
(Zang: m.m.v. koor ANIMO)

Keenterkerk

19.00 uur:

Zo.

O.L. Vrouw van Lourdes – werelddag voor de
zieken
11.00 uur: Wiel Peeters (verjaardag)
(Zang: samenzang)

11 feb.

Moeselkerk

Di.
13 feb.
Keenterkerk

08.30 uur: Voor een zekere intentie (gedachtenis overledenen)
19:00 uur: Vervalt!

Moeselkapel
Kerk Leuken

Aswoensdag
Verplichte vasten- en onthoudingsdag
09.00 uur: voor de zielen in het Vagevuur
19:00 uur:

Do.
15 feb.
Moeselkapel

19.00 uur:

Wo.

14 feb.

voor de priesters in deze moeilijke tijd
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Moeselkerk

Vr.
16 feb.
Keenterkerk

20.30 –
22.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

08.30 uur:

17 februari t/m 23 februari 2018
Za.

17 feb.

Keenterkerk

17/18 feb.
19.00 uur:

Zo.
18 feb.
Moeselkerk
11.00 uur:
Bloemetjeszondag

Di.
20 feb.
Keenterkerk
Wo.

Moeselkapel

08.30 uur:

Do.
22 feb.
Moeselkapel

19.00 uur:

Vr.

20.30 –
22.00 uur:

H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
(gedachtenis)
voor een bijzondere intentie
Sint Petrus’ Stoel (feest)
Mieke van Kimmenade - Huijsmans
(zeswekendienst)
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
H. Polycarpus, bisschop en martelaar
(gedachtenis)

23 feb.

Keenterkerk

(Zang: samenzang)
(KINDERNEVENDIENST)

19.00 uur:

21 feb.

Moeselkerk

Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Evang. Mc. 1, 12-15 (B)
Ouders Smeets-Nijsen
(Zang: samenzang)

08.30 uur:
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Ons parochieblad wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein
Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel

Elektro Peulen B.V.
Elektrotechnisch Installatiebureau
St.Luciastraat 18
Telefoon 534651

Patersveld 19
Telefoon 543815

Topslagerij Rob Smeets

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging

Maaspoort 50
Telefoon
532288

Vogelsbleek 18 A
Telefoon
549630

Steenhouwerij Kanters Weert BV

Friture De Köster

grafmonumenten - marmerwerken
Hoolstraat 3
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl

Kruisstraat 7
Telefoon
537333
www.frituredekoster.nl

Jac Ruyters

Apotheek Zuijdgeest

Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2, Echt
Telefoon 0475 483400
www.ruyters.nl

Oudenakkerstraat 57
6006 BB Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuijdgeest.nl

Herenkapsalon Jos

Isidorus

Kruisstraat 1
Telefoon
541762

Mastenbroekweg 2
Telefoon 532511

Ziekenvervoer Weert
Meldpost Weert e.o. B.V.

Café Zaal Catering
Dennenoord

Maaseikerweg 155
6005 AD Weert
Telefoon
547403

Voorhoeveweg 2
6006 SV Weert
Telefoon
532884

ma t/m vr 08.00 t/m 17.00 uur

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…
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Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot

“adverteerders van de maand”.
Deze keer zijn dit:

Mastenbroekweg 2
6006 PT Weert
Tel: 0495-532511

Vogelsbleek 18/A, 6001 BE WEERT
Telefoon (0495) 549 630
E-mail: info@geuns.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
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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,
e-mail: parochiewijzer.weertzuid@gmail.com
Vieringen:

in het weekend zaterdagavond

door de week

zondagmorgen
maandagmorgen
dinsdagavond
woensdagmorgen
donderdagavond
vrijdagmorgen

tel. 520882

17.30 uur kerk van Leuken
19.00 uur Keenterkerk
11.00 uur Moeselkerk
09.00 uur kerk van Leuken
19.00 uur Keenterkerk
08.30 uur Moeselkapel
19.00 uur Moeselkapel
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,
p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
penningmeester: mevr. C.Heijmans-Reijnders,
Paulinestraat 17, 6006 GA Weert
Keent:
secretaris:
(interim) de heer J.Theunissen,
p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
penningmeester: de heer F.Meuwis, Kerkstraat 64, 6006 KR Weert
KOSTERS:
MOESELKAPEL: mevr. R.van Engelen,
Beatrixlaan 24, 6006 AJ Weert
MOESELKERK: mevr. R.Gijsen-van Helden,
Eindhovenseweg 89, 6002 TB Weert,
KEENTERKERK: de heer M. Bongers,
Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,

tel. 536699

tel. 542744
tel. 536699
tel. 539946

tel. 548840
tel. 534272
tel. 539353

