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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 Sluitingsdatum 
24 maart t/m 20 april 9 maart 
21 april t/m 18 mei 16 april 

 
 
Bank- en girorekeningen: 
 
Parochie Sint-Joseph Rabobank rek.nr. NL56 RABO 0156 9065 38 

Giften restauratiefonds  
             St. Josephkerk 

Rabobank rek.nr. NL94 RABO 0124 4833 13 

Parochie De Verrezen Christus Postbank  rek.nr NL05 INGB  0001 1904 11 

 Rabobank rek.nr NL12 RABO 0156 9095 61 

Giften Moeselkapel Rabobank rek.nr NL49 RABO 0135 9032 54 
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Toch een verrassing…  
 
Zondag 4 februari j.l. heb ik mijn 25 jarig jubileum als pastoor van Moesel mogen 
vieren: op mijn verzoek is dat in alle rust en eenvoud gebeurd. 
De Eucharistieviering was een intense viering… 
Natuurlijk vond ik het fijn te merken dat de kerk goed bezet was, maar belangrijker 
nog wie er waren…u, die er bij was. 
De kerk was mooi versierd…dank aan de heer Pierre Piepers, die ook het samen-
zijn na de Mis goed had georganiseerd. 
 
Natuurlijk ook een woord van dank aan de mensen, die voor de koffie, de vlaai, de 
drank en de snacks hebben gezorgd en die de enorme afwas hebben weggewerkt. 
Dank voor de cadeaus, die ik van het kerkbestuur en van u mocht ontvangen.  
U hebt mij echt verrast. Dank u wel. 

                                                         Pastoor Jos Rosenhart 
 

Leden van de kerkhofgroep gestopt… 
 
Op maandag 5 februari j.l. is er tijdens een informeel samenzijn afscheid genomen 
van de leden van de kerkhofgroep. 
Verschillende jaren hebben zij zich vrijwel wekelijks ingezet voor ons kerkhof, dat 
een belangrijke plaats inneemt in onze parochie. 
Het gaat om de heren Pierre Clement, Jo van Geldorp, Tjeu Houben, Harrie 
Nouwen en Zjef Zentjens onder de bezielende leiding van mevrouw Phil Meulen. 
Als blijk van waardering voor hun toewijding en hun trouw werden ze door leden 
van ons kerkbestuur in de bloemen gezet en kregen ze een attentie overhandigd. 
 
Tevens werd mevrouw Truus Moonen bedankt voor de meer dan twintig jaar dat zij 
voor de bloemversiering in de kerk heeft gezorgd en de heer Wim Salden, die 
samen met Truus de schouders er onder heeft gezet op hoogtijdagen van o.a. 
Kerstmis en Pasen. 

 

En hoe nu verder ? 
Wat de bloemversiering in de kerk betreft: mevrouw Vicky Camp, de heer en 
mevrouw Wil en Ilja Moris dragen daar nu zorg voor. 
Gelukkig zijn er ook een paar mensen, die het werk op het kerkhof willen 
voortzetten. Er kunnen er nog meer bij… 
Contactpersoon is mevrouw Vicky Camp ( tel: 06 – 21394913 ). 
Bij deze ook dank aan de nieuwe mensen, die hun bijdrage willen leveren. 
 

Namens het kerkbestuur, pastoor Jos Rosenhart 

VARIA NIEUWS UIT DE PAROCHIES 
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Een korte reactie op het artikel in de Limburger van 10 februari j.l. 
 
De mededeling als zou pastoor Tervoort gezegd hebben dat de kerk in Keent nog 
zeker tot september open blijft staat op gespannen voet met de werkelijkheid:  
de onttrekking aan de eredienst is nog helemaal niet in zicht! 
De verwarring en de onrust, die dit stuk met zich mee gebracht heeft onder 
mensen, die de Keenter kerk een warm hart toe dragen, betreur ik ten zeerste.                         
 
Pastoor Jos Rosenhart     
  

  

Een paar vrijwilligers gevraagd… 
 
Sinds een paar maanden doe ik één keer in de twee weken op woensdagmiddag 
om 15.00 uur een heilige Mis op Zuyderborgh voor mensen van ‘de huisjes’ en 
anderen. 
Er zijn een paar vrijwilligers, die de bewoners van hun ‘huisje’ naar de zaal brengen 
en mee helpen in de heilige Mis. Een aantal bewoners zit in een rolstoel. 
Het zou fijn zijn als er een paar vrijwilligers bij zouden komen zodat het draagvlak 
wat verbreed wordt. 
Het is overigens zo dat er op de andere woensdag een sfeerviering gehouden 
wordt door de geestelijk verzorgster van Zuyderborgh. 
Ook dan zijn die vrijwilligers nodig… 
Voelt u zich er toe geroepen om mee te helpen…? 
Graag, kom maar eens kijken… 

                                                        Pastoor Jos Rosenhart  
 

VASTENACTIE 2018 
 
Dit jaar zijn er weer 2 aanvragen voor ondersteuning via de vastenactie. 
Dit hopen we te realiseren samen met de clusterparochies  
Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek, Tungelroy. Kelpen-Oler en Leuken. 
 
Zuster Bernarda Verheggen vraagt onze hulp voor het nieuwe ziekenhuis van 
Gombong, Midden Java, Indonesie. Er is een bedrag van € 4000 nodig voor de 
inrichting van een babykamer met bedjes en couveuse.  
De 2de aanvraag is ook voor het ziekenhuis: de operatiekamer moet nog worden 
ingericht, hier is ook een bedrag van € 4000 voor nodig. 
Het ziekenhuis is voor iedereen toegankelijk, ook voor arme mensen die een ander 
ziekenhuis niet kunnen betalen. 
 
We danken u voor uw ondersteuning. 

Het missiecomité.                                                   NL43 RABO 015 693 8782 
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Avond van de Martelaren 2018  
  
Vrijdag 9 maart 2018 in Maastricht 
Basiliek van Onze Lieve Vrouw - Sterre der Zee 
Onze Lieve Vrouweplein 7 
 
Vrijdag 23 maart 2018 in Amsterdam 
St. Nicolaasbasiliek  
Prins Hendrikkade 74-76 (tegenover Centraal Station) 
 
Programma: 18.30 uur                      Heilige Mis 

19.30 – 21.00 uur        Gebedsavond met getuigenissen en muziek 
 
Waar we vorig jaar nog ‘martelaren’ herdachten die in het nieuws kwamen, zoals de 
vermoorde Franse priester Jacques Hamel, lijkt het alsof er in afgelopen jaar geen 
Christenen zijn vermoord om hun geloof. Niets is echter minder waar. 
 
Op de Avond van de Martelaren brengen we u dit jaar de verhalen van onbekende 
Christenen die in 2017 het leven lieten vanwege hun roeping om de Heer na te 
volgen. Zoals de Franciscaanse pater Diego Bedoya, die in het door sociale onrust 
en armoede verscheurde Venezuela het leven liet. Hij gaf alles aan de armen, 
inclusief zijn leven. Ook bidden we voor martelaren uit Kenia en de Filipijnen, waar 
aanvallen op Christenen slachtoffers maakten. 
 
Dit jaar herdenken wij hen voor het eerst op twee plaatsen, in Amsterdam en 
Maastricht. Bidt u mee voor de martelaren, hun nabestaanden en vervolgers? 

 
 

Stille omgang Amsterdam 2018 
     
“Eucharistie = Liefde” is het thema van de komende Stille Omgang in de nacht van 
zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018. 
Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het Eucharistisch wonder dat op 15 
maart 1345 in Amsterdam plaatsvond. Het is thans een bidtocht in stilte waar 
jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland deelnemen.  
Ook Limburg is hier vertegenwoordigd: mgr. Dr. E de Jong, hulpbisschop van 
Roermond zal met ons meelopen. 
De vertrektijden zullen U t.z.t. worden doorgegeven. 
 
Om 1.30 uur is er een plechtige Eucharistie viering in de Krijtbergkerk vlakbij het 
Spui. Na de viering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een kop 
koffie/thee te drinken en een broodje te eten. 

- vervolg zie pagina 6 – 
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Om 3.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui om ons weer naar de 
opstapplaats te brengen. 
 
De deelnemersprijs bedraagt € 24 per persoon. 
Aanmelding en kaartverkoop t/m 9 maart bij de plaatselijke correspondent, Chrit 
Götzen tel. 0495-530282 of bij diaken A. Goos, tel. 0495-520882 
 
*********************************************************************************************** 
 
PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn 
overleden: 

  23 jan. : Jan Heijkers, 90 jaar   13 feb. : Linda Korten, 25 jaar 
 

Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader. 
 
In de Moeselkapel werd gedoopt: 
  4 feb. : Kailey Kessels, dochter van  

     Patrick Kessels en Gulay Murat 
 

Van harte proficiat voor deze dopeling en haar ouders! 
 
En we feliciteren ook de jongens en meisjes, die op donderdag 25 januari het 
sacrament van het H. Vormsel mochten ontvangen. 
 
 

De volgende viering wordt opgeluisterd door een koor:  
 
 
 
 

Zaterdag     10 mrt. Keenterkerk      19.00 uur Koor ANIMO 
 

  

Biechtgelegenheid: 1
e
 zaterdag van de maand: Kerk Leuken 

 2
e
 zaterdag van de maand: Moeselkerk 

   3
e
 zaterdag van de maand: Keenterkerk 

telkens van 16.00 tot 17.00 uur 
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Liturgische agenda en misintenties 
 

 

  
 
Za.      24 feb 24/25 feb. Tweede zondag van de veertigdagentijd 

Evang. Mc. 9, 2-10 (B) 
Keenterkerk 19.00 uur: Voor overleden parochianen van Keent en Moesel 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       25 feb.   
Moeselkerk 11.00 uur: (Zang: samenzang) 
   
Di. 27 feb.   
Keenterkerk 19.00 uur: Paul Hensels sr. (jaardienst) 
   
Wo. 28 feb.   
Moeselkapel 08.30 uur: Truce Stroucken (jaardienst) 

   

Do. 1 mrt.   

Moeselkapel 19:00 uur: Jos Geenen (vanwege een oud-leerling) 

   
Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
    
Vr. 2 mrt.   
Keenterkerk 08.30 uur: Hans Wiebenga (oud-leraar Kennemer Lyceum) 

 
 
 
 
 

Za.      3 mrt. 3/4 mrt. Derde zondag van de veertigdagentijd 
Evang. Joh. 2, 13-25 (B) 

Keenterkerk 19.00 uur: Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn 
  Jac Peeters (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       4 mrt.   
Moeselkerk  11.00 uur: Presentatieviering  E.H.C. Brede School Moesel 
Koffiezondag  (Zang: samenzang) 
  (KINDERNEVENDIENST) 
Di. 6 mrt.   
Keenterkerk 19.00 uur: Jacqueline De Borgie (J.R.) 
    

24 februari t/m 2 maart 2018 

3 maart  t/m 9 maart 2018 
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Wo. 7 mrt.  HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen 
(gedachtenis) 

Moeselkapel 08.30 uur: Juffrouw van Tienen 
   
Do. 8 mrt.  H. Johannes de Deo, kloosterling (gedachtenis) 
Moeselkapel 19.00 uur: Harrie Peeters 
  overleden ouders Nouwen-Kneepkens en dochter Els 
   
Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
    
Vr. 9 mrt.  H. Francisca Romana, kloosterlinge (gedachtenis) 
Keenterkerk 08:30 uur: Juffrouw Delsing 
   
Za. 10 mrt.   
Moeselkapel 14.00 uur: 50-jarig huwelijk echtpaar Wiermans-Moonen 
 
 
 
 
 

  

Za.       10 mrt. 10/11 mrt. Vierde zondag van de veertigdagentijd – zondag 
‘Laetare’ 
Evang. Joh. 3, 14-21 (B) 

Keenterkerk 19.00 uur: Jacq Stals (jaardienst) 
  Echtgenoten Gerads-Bekelaar 
  Jan Hendrikx (jaardienst i.v.m. overlijden op 

11-3-1986) 
  (Zang: m.m.v. koor ANIMO) 
Zo.       11 mrt.   
Moeselkerk  11.00 uur: Presentatieviering  E.H.C. OBS De Graswinkel 
  Tjeu Houben (jaardienst) 
   (Zang: samenzang) 
Di. 13 mrt.   
Keenterkerk 19.00 uur:   

 

Wo. 14 mrt.   
Moeselkapel 08.30 uur:  

    

Do. 15 mrt.   
Moeselkapel 19.00 uur: Pierre Kirkels 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
Vr. 16 mrt.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

10 maart t/m 16 maart 2018 
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Za.      17 mrt. 17/18 mrt. Vijfde zondag van de veertigdagentijd 

Evang. Joh. 12, 20-33 (B) 
Keenterkerk 19.00 uur: Jos Verspagen (verjaardag) en Fien Verspagen-van 

Tuel 
  Echtgenoten Gerads-Bekelaar 
  Pastoor J. Geurts 
  (Zang: samenzang) 

   

Zo.       18 mrt.   
Moeselkerk   11.00 uur: Overleden ouders Vermeulen-Dirckx 
 (Zang: samenzang) 
Bloemetjeszondag (KINDERNEVENDIENST) 
  
Ma.      19 mrt. H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria 

(Hoogfeest) 
Keenterkerk        19.00 uur: Voor de parochie 
 Na afloop samenzijn in de ruimte van het 

parochiekantoor 
Di. 20 mrt.   
Keenterkerk 19.00 uur:  
   
Wo. 21 mrt.   
Moeselkapel 08.30 uur: Har Stroucken (jaardienst) 
   
Do. 22 mrt.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 23 mrt.  H. Turibus de Mogrovejo, bisschop (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

  

17 maart t/m 23 maart 2018 
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Ons parochieblad wordt mede mogelijk gemaakt door:  
 

 
 
 
 
 

Uitvaartverzorging  
Van Gansewinkel 
Patersveld 19 
Telefoon     543815                     

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

   Topslagerij Rob Smeets 
 
Maaspoort 50 
Telefoon        532288 

 Laurens Geuns  

Uitvaartverzorging 
Vogelsbleek 18 A 
Telefoon        549630        

   Steenhouwerij Kanters Weert BV 
grafmonumenten - marmerwerken  
Hoolstraat 3  
Telefoon    535529  
www.kanters-weert.nl 

 Friture De Köster  
 
Kruisstraat 7  
Telefoon       537333    
www.frituredekoster.nl                  

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

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

   Herenkapsalon Jos  
 
Kruisstraat 1 
Telefoon      541762       

 Café Zaal Catering 
Dennenoord 
Voorhoeveweg 2 
6006 SV Weert  
Telefoon        532884 

 

 
 

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 

  

 
Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 

   
 

 
 

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 

  

 
Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 

 
  

Gezamenlijke winkeliers 
Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 

http://www.ruyters.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
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Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot 

“adverteerders van de maand”. 

 
Deze keer zijn dit: 

 

 

 
 

          
Pastoor Cramerstraat 2,  

6102 AC Echt   

Telefoon 0475 483400 

    

www.ruyters.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  

http://www.ruyters.nl/
mailto:parochiewijzer.weertzuid@gmail.com


 

   

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,  tel. 520882 
e-mail: parochiewijzer.weertzuid@gmail.com 

 
Vieringen: in het weekend zaterdagavond  17.30 uur kerk van Leuken 

19.00 uur Keenterkerk 
    zondagmorgen  11.00 uur Moeselkerk  
  door de week maandagmorgen 09.00 uur kerk van Leuken 

dinsdagavond  19.00 uur Keenterkerk 
    woensdagmorgen 08.30 uur Moeselkapel  
    donderdagavond 19.00 uur Moeselkapel 
    vrijdagmorgen  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,     tel. 536699 

p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert        
penningmeester: mevr. C.Heijmans-Reijnders,  

Paulinestraat 17, 6006 GA Weert     tel. 542744 
Keent:  
secretaris: (interim) de heer J.Theunissen,     tel. 536699 

p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert        
penningmeester: de heer F.Meuwis, Kerkstraat 64, 6006 KR Weert  tel. 539946 
  
KOSTERS: 
MOESELKAPEL: mevr. R.van Engelen,  
  Beatrixlaan 24, 6006 AJ  Weert     tel. 548840 
MOESELKERK: mevr. R.Gijsen-van Helden,      
  Eindhovenseweg 89, 6002 TB  Weert,    tel. 534272 
KEENTERKERK: de heer M. Bongers,       
  Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,    tel. 539353 

http://www.parochiesweertzuidoost.nl/

