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Belangrijke informatie:
• Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) en
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan:
▪
parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
parochie Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster
Mart Verheijden
Zie achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
• Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht:
▪
parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
parochie Leuken-Groenewoud: via de koster, Mart Verheijden
(tel. 539291 of kerk Leuken tel. 532214; dit nummer is
doorgeschakeld naar de koster)
Zie ook achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
• Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met
de sluitingsdatum van het parochieblad:
Periode
Sluitingsdatum
26 juni t/m 15 augustus
11 juni
14 augustus t/m 26 september
30 juli
Bank- en girorekeningen:
Parochie St. Joseph
Giften restauratiefonds
St. Josephkerk
Parochie De Verrezen Christus
Giften Moeselkapel
Parochie St. Matthias
& De Goede Herder

Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr.

NL56 RABO 0156 9065 38
NL94 RABO 0124 4833 13

ING rek.nr
Rabobank rek.nr
Rabobank rek.nr
ING rek.nr

NL05 INGB 0001 1904 11
NL12 RABO 0156 9095 61
NL49 RABO 0135 9032 54
NL79 INGB 0682 9624 06
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= prettig samen zijn
= inspiratie krijgen
= niemand uitsluiten
= kom in de kring
= spiegel aanreiken
= tongen van vuur
= eerlijk zijn
= respect hebben
= eenvoudig zijn
= nader bij elkaar/ nader tot Jezus

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Een dag waarop we vieren dat Jezus
niet dood en vergeten is, maar dat de Geest die Hem bezielde ook leeft in ons en in
heel de kerk. Een Geest die ons onvermoede kracht geeft om dingen te doen die
groter en sterker zijn dan wijzelf.
Spontaan denk ik dan aan een reportage die ik zag waarin een jongen van 12 jaar
werd voorgesteld die woonde in een van de arme sloppenwijken in Caracas.
Elke dag na school ging hij met een zak op zijn rug naar de groenten- en
fruitwinkels in de buurt, waar hij gratis het overrijpe fruit en vruchten meekreeg, die
hij dan bracht naar arme bejaarden. Veel van die mensen leefden in erbarmelijke
omstandigheden. Hij waste hen, maakte een praatje, gaf ze wat fruit te eten en ging
weer verder. Geleidelijk sloten zich bij hem nog andere jongeren aan, zodat ze in
heel de stad bekend werden. Al die bejaarde, eenzame mensen keken uit naar dat
mooie moment in hun dag.
Wat die jongen deed was onvoorstelbaar, zoveel kracht die hij uitstraalde en zoveel
energie die hij aan anderen gaf. Toen ik dit zag, dacht ik: misschien is er nog wel
Iemand anders die hem helpt om dit vol te houden. Zou dat niet een uitstraling zijn
van de heilige Geest?
Zo zijn er veel voorbeelden met elke keer de bedenking: misschien is hier de Geest
van Jezus werkzaam. De heilige Geest die wij allemaal met Pinsteren ontvangen en
die heel speciaal aan ons werd gegeven op de dag van ons vormsel.
Immers, in heel die zoekende weg die we in ons leven gaan is er altijd Iemand op
wie we mogen rekenen. Iemand die stil in ons is: de heilige Geest. Hij geeft kracht
als we droevig zijn, Hij geeft nieuwe gedachten om thuis of bij vrienden een nieuw
begin te maken. Zomaar, opdat door ons de Blijde Boodschap van Jezus overal zou
kunnen doordringen.
Ivo Krewinkel, pastoor
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PAROCHIEFUSIE 2022
Beste medegelovigen!
Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en
pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat
de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire
geloofsgemeenschappen. Ook roept hij op tot solidariteit tussen parochies.
De bisschop schrijft dat nu een inhaalslag nodig is om dat traject af te ronden.
Naar aanleiding van de Blauwdruk zijn er de afgelopen jaren allerlei varianten van
samenwerkingsverbanden en parochieclusters ontstaan. De bisschop wil dat deze
eind 2021 geformaliseerd zijn in officiële federaties, met één kerkbestuur, één
pastoraal team en één financiële exploitatie. Een volgende stap is een officiële
fusie, waarbij er één nieuwe parochie voor het hele gebied van de federatie
ontstaat.
Aangezien onze vier parochies (Sint Joseph, De Verrezen Christus, Sint Matthias
en De Goede Herder) al jaren reeds éénzelfde kerkbestuur hebben, er al jarenlang
één pastoor is voor het cluster, en er al een gezamenlijke website en parochieblad
bestaan, gaat, mede gelet op de voorkeur zoals uitgesproken in de beleidsnota van
de bisschop, de voorkeur uit naar een fusie en wordt afgezien van een tussenstap
van een federatie.
Het is voor onze parochies de beste mogelijkheid voor de lange termijn om te
overleven.
Mensen denken vaak dat bij een parochiefusie ook alle bankrekeningen en alle
vermogens op één hoop worden gegooid en dat alles nu uit één ruif betaald wordt,
maar dit is een misvatting. De vermogens blijven keurig gescheiden dan wel
geoormerkt voor de parochie waar ze nu voor zijn. Het enorme voordeel van een
fusie is dat er juridisch (op papier) één enkele rechtspersoon is.
De eerste grote stap die wij hierin gaan nemen is – zo gauw het vanwege de
Corona-maatregelen weer mogelijk is – een bijeenkomst te organiseren voor ALLE
parochianen om samen met mij en de andere leden van het kerkbestuur en
betrokken vrijwilligers en medewerkers hierover te spreken in een zogenoemde
hoorzitting; met koffie en vlaai en een goed glas bier of wijn!
Hebt u vragen over onze voorgenomen parochiefusie, stel ze gerust aan de pastoor
of een van de andere bestuursleden, of via het parochiekantoor.
Mgr. Smeets besluit zijn Beleidsbrief 2020 met de opmerking dat het nieuwe beleid
bedoeld is om parochies over een drempel heen te helpen naar een nieuwe
toekomst van missionaire geloofsgemeenschappen in Limburg.
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“Het oude en vertrouwde was niet slecht, maar soms moeten we ook nieuwe wegen
durven inslaan om ons doel te bereiken. En dat is: via liturgie, catechese/
verkondiging, diaconie en gemeenschapsopbouw zoveel mogelijk mensen in
contact brengen met Christus,” aldus de bisschop.
Met vriendelijke groet, ook namens medebestuursleden,
Ivo Krewinkel, pastoor-moderator

Samengevoegde jaarrekening
2019/2020
Parochies Weert Zuid/Oost
In de nabije toekomst gaan de parochies St.
Joseph (Keent), De Verrezen Christus
(Moesel), H. Matthias (Leuken) en De Goede
Herder (Groenewoud) fuseren.
Hierbij ontstaat één nieuwe parochie onder
een nieuwe naam met een gezamenlijke
boekhouding en volledige samenvoeging van
opbrengsten en kosten en bezittingen en schulden.
Hierop vooruitlopend presenteren wij nu al een samengevoegde jaarrekening over
de jaren 2019 en 2020.
Dat het verlies in 2020 iets minder is dan in 2019 komt voornamelijk door
verdergaande bezuinigingen en enkele toevallige meevallers. De financiële positie
van de vier parochies blijft onverminderd zorgelijk. Onze grootste zorg blijft de
gestage daling van de bijdragen van parochianen. De parochie is voor haar
voortbestaan volledig afhankelijk van deze bijdragen. Voor de kerkelijke
dienstverlening ontvangen wij geen subsidie van overheid en Bisdom.
Als u wilt dat de parochie en daarmee de dienstverlening blijft bestaan overweeg
dan eens een (extra) bijdrage.
Namens het kerkbestuur
Frans Meuwis, penningmeester.

Zie volgende pagina voor de samengevoegde jaarrekening.
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Samengevoegde jaarrekening Parochies Weert Zuid/Oost
Jaar 2020 Jaar 2019
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen / beleggingen
Functionele inkomsten
Inkomsten Kerkhof
Incidentele baten

139.795
20.183
500
84.439
2.405

154.009
19.915
882
53.868
-290

Totaal baten

247.322

228.384

Lasten
Persoonskosten
Kosten onroerend goed
Financiële lasten
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige afdrachten
Beheerskosten
Incidentele lasten
Kosten kerkhof

63.615
83.076
1.983
26.639
4.919
29.039
19.476
2.074
83.743

62.934
89.732
1.811
25.157
4.602
42.489
23.999
4.312
54.946

314.564

309.981

-67.242

-81.597

Totaal lasten
Saldo van de rekening (tekort)

Opbrengst Vastenactie 2021
De Vastenactie heeft dit jaar op Leuken/Groenewoud € 314,30 opgebracht (vorig
jaar € 275,85). De parochies Keent en Moesel hebben samen € 6.181 bij elkaar
gebracht (vorig jaar € 5.056,53).
Een heel mooi resultaat dus, waar we heel blij mee zijn
Door uw bijdrage ondersteunen we de Blauwe Zusters met hun project om jonge
vrouwen uit de stad Guayaquil (Ecuador) voor te bereiden op een plaats op de
arbeidsmarkt of als zelfstandige, waardoor ze o.a. hun families op een waardige
manier financieel kunnen helpen.
Hartelijk dank voor uw ondersteuning!
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VORMSEL 2021
Langs deze weg een update voor de vormselviering.
Vanwege de versoepelingen rondom de Corona-maatregelen die ook voor de
kerken gelden, mogen we meer mensen in grote kerkgebouwen toelaten. In onze
Sint-Jozefkerk op Keent mogen nu zo’n 200 mensen per viering in het kerkgebouw
zijn. Zodoende dat we meteen met de bisschop een datum voor het uitgestelde
Vormsel hebben gepland.
Onze bisschop Harrie Smeets zal op zaterdag 5 juni aanstaande in de viering om
18.00 uur het sacrament van het heilig Vormsel toedienen!
Evenals de vorige Vormselviering zal Martin Wilbers met gitaar en zang de viering
begeleiden. We vragen ouders en vormelingen om 17.30 uur in de kerk aanwezig te
zijn. De vormelingen mogen hun eigen doopkaars meenemen. Als ze die niet
(meer) hebben, zorgen wij voor een kaarsje.
Per vormeling mogen 6 volwassen personen meekomen (broertjes en zusjes tellen
daarbij niet mee, die mogen gewoon meekomen)!
Met ALLE vormelingen wil ik de viering graag doornemen en als praktische les
oefenen en wel op donderdag 3 juni van 15.00 tot 16.00 uur in de Sint-Jozefkerk op
Keent.
Ivo Krewinkel, pastoor

Gebedsprentjes Heilige Jozef ter ere van jaar van Sint Jozef 2021
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Sint-Jozef werd
uitgeroepen tot patroonheilige van de Kerk. Om dat te
herdenken heeft paus Franciscus 2021 uitgeroepen tot
een Jaar van Sint Jozef. Bij gelegenheid daarvan geeft
het bisdom Roermond een nieuw gebedsprentje uit
van Sint Jozef. Op de voorkant staat een afbeelding
van het beeld van Sint Jozef met het Kind Jezus, zoals
dat te vinden is in de kapel van het bedevaartoord van
Sint Jozef in Smakt, bij Venray. Dit is het enige bedevaartoord in Nederland dat is
toegewijd aan de heilige Jozef. Op de achterkant van het prentje staat een nieuw
gebed ter ere van Sint Jozef. De prentjes worden via alle kerken in Limburg
verspreid. Ook in onze kerken kunt u zo’n prentje vinden.
Heilige Jozef,
geliefde vader, teder en liefhebbend,
zuiver en sober, bescheiden en moedig tegelijk,
gehoorzaam en ontvankelijk voor wat van God komt,
leer ons geduldig onze roeping aanvaarden en Gods wegen te gaan.
(Deel van het gebed dat op het nieuwe Jozefprentje van 2021 staat)
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PERSONALIA
Overleden:
KEENT/MOESEL:
•
•
•
•

5 april
14 april
18 april
26 april

: de heer Sjack Keijers, 63 jaar
: mevrouw Gaby Garnier, 84 jaar
: mevrouw Angelien Geene - Peeters, 98 jaar
: de heer Jac Leenen, 96 jaar

Mogen zij nu voor altijd thuis zijn bij onze Hemelse Vader.

MEIMAAND
Nog de hele maand mei in de Moeselkapel: een extra H. Mis op maandagochtend
en het bidden van de rozenkrans.
Dus:
maandag tot en met vrijdag om 08.30 uur samen bidden rozenkrans
om 09.00 uur heilige Mis ter ere van O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten.

MEDEDELING n.a.v. de corona-maatregelen:
Alle eucharistievieringen gaan in onze parochies,
de Moeselkapel en de kerken onverminderd door.
Als u gezondheidsklachten hebt, blijf dan thuis!
Houd in de kerken en kapel de anderhalve meter regel in acht.
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Liturgische agenda en misintenties
15 mei t/m 21 mei 2021
Za.

15 mei

Kerk van
Leuken
Zo.
16 mei
Keenterkerk

15/16 mei
17.30 uur:

Zevende zondag van Pasen
Evang. Joh. 17, 11b-19
Het welzijn van onze parochie

10.00 uur: Rien van Summeren en Marian van Summeren van Run

Ma.
17 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.30 uur: Rozenkrans bidden
09.00 uur: Tot zekere intenties

Di.
18 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.30 uur:
09.00 uur:

Wo.
19 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.30 uur:
09.00 uur:

Do.

20 mei

Moeselkapel
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.

08.30 uur:
09.00 uur:
19.00 20.00 uur:

21 mei

Moeselkapel
Moeselkapel

08.30 uur:
09.00 uur:

H. Johannes I, paus en martelaar (gedachtenis)
Rozenkrans bidden
Annie Vandenhende - Kanters (jaardienst)
Rozenkrans bidden
Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel
H. Bernardinus van Siëna, priester (gedachtenis)
Z. Josefa Stenmanns, maagd (gedachtenis)
Rozenkrans bidden
Familie Stroucken
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
HH. Christophorus Magallaen, priester en gezellen
(gedachtenis)
Rozenkrans bidden
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
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22 mei t/m 28 mei 2021
Za.
22 mei
Kerk van
Leuken
Zo.
23 mei
Keenterkerk

Ma.

Pinksterzondag (Hoogfeest)
Bèr van de Kerkhof
(2e Collecte voor het groot onderhoud
van onze kerk)

10.00 uur: Michel Vanderfeesten (jaardienst) en voor de
overledenen van de familie Vanderfeesten - Kunnen
Overleden ouders Smolenaers-Verdonkschot

24 mei

Moeselkapel
Moeselkapel
Di.

22/23 mei
17.30 uur:

08.30 uur:
09.00 uur:

Moeselkapel
Moeselkapel

08.30 uur:
09.00 uur:

H. Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar
(gedachtenis)
H. Gregorius VII, paus (gedachtenis)
H. Maria Magadalena de’Pazzi, maagd (gedachtenis)
Rozenkrans bidden
Voor een bijzondere intentie

Wo.
26 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.30 uur:
09.00 uur:

H. Filippus Neri, priester (gedachtenis)
Rozenkrans bidden
Jaardienst Jan Willems

Do.

25 mei

Tweede Pinksterdag
Heilige Maria, Moeder van de Kerk (gedachtenis)
Rozenkrans bidden
Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om
goede christelijke samenwerking

27 mei

Moeselkapel
Moeselkapel

08.30 uur:
09.00 uur:

Moeselkapel

19.00 20.00 uur:

Vr.
28 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.30 uur:
09.00 uur:

Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
(Feest)
Rozenkrans bidden
Toon van Diepen (jaardienst)
Familie Stroucken
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Rozenkrans bidden
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en
het godgewijde leven
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29 mei t/m 4 juni 2021
Za.

29 mei

Kerk van
Leuken
Zo.
30 mei
Keenterkerk

29/30 mei
17.30 uur:

10.00 uur: Voor christenen die zich inzetten in de catechese en
als ondersteuning in de parochie

Ma.
31 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.30 uur:
09.00 uur:

Di.
1 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.

2 juni

Moeselkapel
Do.

Heilige Drie-Eenheid (Hoogfeest)
Mt. 28, 16-20
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

09.00 uur:

3 juni

Maria Visitatie (Feest)
Rozenkrans bidden
Truus Goos - Lases (verjaardag)
H. Justinus, martelaar (gedachtenis)
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons
ziekenhuis en verzorghuizen
HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
(gedachtenis)
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
(gedachtenis)
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus
Franciscus

Moeselkapel

09.00 uur:

Moeselkapel

19.00 20.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

09.00 uur:

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Vr.
4 juni
Moeselkapel

5 juni t/m 11 juni 2021
Za.

5 juni

Kerk van
Leuken
Keenterkerk

5/6 juni
17.30 uur:

Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus (Hoogfeest)
Evang. Mc. 14, 12-16.22-26
Het welzijn van onze parochie

18.00 uur: Vormselviering met Mgr. Harrie Smeets
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Zo.
6 juni
Keenterkerk

10.00 uur:

Harrie van Pol (verjaardag en jaardienst)
Gaby Garnier (zeswekendienst)
Luc Hotterbeekx (1e jaardienst), Jan en Betsy
Hotterbeekx - Schmeitz en Jos en Fien Verspagen van Tuel

Di.
8 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Alph. en Maria Baetens - Hilhorst (jaardienst)

Wo.
9 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Efrem, diaken en kerkleraar (gedachtenis)
Om Gods Zegen over onze parochies

Do.
10 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Moeselkapel
Vr.
11 juni
Moeselkapel

19.00 20.00 uur:
09.00 uur:

Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open
blijven staan voor Gods Geest
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
H. Hart van Jezus (Hoogfeest)
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze
parochies

12 juni t/m 18 juni 2021
Za.

12 juni

Kerk van
Leuken

12/13 juni
17.30 uur:

Elfde zondag door het jaar (B)
Evang. Joh. 12, 24-26
Ter ere van het H. Hart van Jezus en voor Tjeu
Beeren

Zo.
13 juni
Keenterkerk

10.00 uur:

Sjaak Janssen (jaardienst)

Di.
15 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers
en allen die meehelpen in onze kerken

Wo.
16 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor een bijzondere intentie

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

09.00 uur:

Tot zekere intenties
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Do.
17 juni
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
18 juni
Moeselkapel

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

19 juni t/m 25 juni 2021
Za.

19 juni

Kerk van
Leuken
Zo.
20 juni
Keenterkerk

Di.

19/20 juni
17.30 uur:

10.00 uur:

22 juni

Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.
23 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Do.

24 juni

Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
25 juni
Moeselkapel

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:
09.00 uur:

Twaalfde zondag door het jaar
Evang. Mc. 4, 35-41
Het welzijn van onze parochie

Tina Nies - Driessen (verjaardag)
Wiel Reijnders (verjaardag) en Mien Reijnders Vervuurt
Nellie Verkennis (verjaardag)
H. Paulinus van Nola, bisschop (gedachtenis)
HH. Johannes Fisher, bisschop, en Thomas More,
martelaren (gedachtenis)
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt
werden God in hun leven mogen ervaren
Voor een bijzondere intentie
Geboorte van de H. Johannes de Doper
(Hoogfeest)
Mia Stals - Clijsters (verjaardag)
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus

26 juni t/m 27 juni 2021
Za.

26 juni

Kerk van
Leuken
Zo.
27 juni
Keenterkerk

26/27 juni
17.30 uur:

Dertiende zondag door het jaar
Evang. Mc. 5, 21-43 of 5, 21-24.35b-43
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

10.00 uur: Om Gods Zegen over onze
parochiegemeenschappen
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Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein
Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815

Friture De Köster
543815
Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon
537333

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

www.frituredekoster.nl

Herenkapsalon Jos
Kruisstraat 1
6006 ZJ Weert
Telefoon
541762

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084

www.herenkapsalon-jos.nl/

www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert
BV grafmonumenten -

Elektro Peulen B.V.

Nass

Elektrotechnisch Installatiebureau

marmerwerken

Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529

St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651

www.kanters-weert.nl

www.peulenbv.nl

Jac Ruyters
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon
549630

www.ruyters.nl

www.geuns.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12/Kerkstraat 94
6001 SJ / 6006 KR Weert
Telefoon 085 053 00 33

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…

www.podotherapiehermanns.nl
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5496

Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot

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

Vogelsbleek 18/A, 6001 BE WEERT
Telefoon (0495) 549 630
E-mail: info@geuns.nl

Patersveld 19
6001 SN Weert
Tel: (0495) 54 38 15

ABONNEMENTEN PAROCHIENIEUWS
Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:
1. het Parochienieuws 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
parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

15

PAROCHIECLUSTER WEERT ZUID-OOST
Parochies De Verrezen Christus Moesel, St. Joseph Keent
en St. Matthias & De Goede Herder Leuken/Groenewoud
Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl
Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
e-mail: parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
Vieringen:

in het weekend zaterdagavond
zondagmorgen
door de week dinsdag t/m vrijdag

Kerkgebouwen: St. Josephkerk Keent
De Verrezen Christus, Moesel
Moeselkapel
St. Matthiaskerk Leuken

17.30 uur Kerk van Leuken
10.00 uur Keenterkerk
09.00 uur Moeselkapel

Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Irenelaan 93, 6006 HC Weert
Voorstestraat 36, 6004 CD Weert

PAROCHIEKANTOOR:
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
of mailen
keent@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 534609

Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar
of mailen
moesel@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 541609

Voor zaken van de parochie St. Matthias & De Goede Herder kunt u bellen naar tel. 532214
of mailen
leuken@parochiesweertzuidoost.nl
KERKBESTUUR WEERT ZUID-OOST:
voorzitter:
Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert
secretaris:
de heer Henk Houben
Herenstraat 223, 6004 XJ Weert
penningmeester: de heer Frans Meuwis
Kerkstraat 64, 6006 KR Weert
KOSTERS:
MOESELKAPEL: mevrouw Maria Vossen
Willem de Zwijgerstraat 8 B, 6006 CL Weert
KEENTERKERK: mevrouw Marianne Camp
Parklaan 7, 6006 NT Weert
KERK LEUKEN: de heer Mart Verheijden
Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert

tel. 533560
tel. 524346
tel. 539946
tel. 06 50470103
tel. 06 27475386
tel. 539291

