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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
14 augustus t/m 26 september
25 september t/m 7 november

Bank- en girorekeningen:
Parochie St. Joseph
Giften restauratiefonds
St. Josephkerk
Parochie De Verrezen Christus
Giften Moeselkapel
Parochie St. Matthias
& De Goede Herder

Sluitingsdatum
30 juli
10 september

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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Marcus 4:26-34 - Het Woord van God
In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het gaat met het rijk Gods als met een man die
zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het
zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten
voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra
de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.'
En verder: 'Welke vergelijking kunnen we vinden voor het rijk Gods en in welke
gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat
gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar
eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt
grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.'
In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij
konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal
met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg. (Marcus 4:26-34)
Een prachtig evangelie van anti-actie, van niks doen, dolce far niente, met de
armen over elkaar of op je handen zitten. Een gelijkenis die eindelijk eens laat zien
dat het nooit alleen aan ons zal liggen. Een vergelijking die al ons zwoegen,
inspannen, werken de juiste plaats geeft. Met al onze krachten kunnen we ons
inzetten voor van alles en nog wat. In het groot: een rechtvaardige wereld en meer
vrede op aarde. In het middelgroot: onze inzet voor ons werk, het gezin
(gastenverblijf, communiteit), misschien wel voor de kerk, voor een vereniging. Of in
het klein, het werken aan jezelf, wie je bent, of de relatie met de partner die je hebt.
Maar wat bevrijdend om uit het evangelie uit horen dat het uiteindelijke resultaat
niet van ons afhangt, dat wij het niet in de hand hebben. God zelf zal wel zorgen
voor zijn rijk, we mogen meedoen, maar het hangt vooral ook van Hem af.
Voor Ignatius van Loyola gaan menselijke inzet en godsvertrouwen hand in hand;
altijd samen. ‘Handel zo, alsof alles van jou alleen afhangt, zegt Ignatius en
vertrouw tegelijk op God, alsof alles van Hem alleen afhangt.’
De boer doet alles wat hij kan om zich van een rijke en goede oogst te verzekeren.
Maar hoe het zaad in de grond nu eigenlijk opschiet, weet hij niet. Dat gebeurt
buiten hem om. Ook wij mogen ons inspannen voor het komen van het Rijk van
God alsof dat alleen van ons afhangt, en tegelijk vertrouwen hebben alsof alleen
God dat Rijk kan doen komen.
Vergelijk het met elke avond als we slapen gaan. Dan stellen we een daad van
groot vertrouwen: wij laten onszelf en al onze activiteiten los in het vertrouwen dat
God over Zijn Schepping en over ons waakt. ‘Noctem quietam et finem perfectum’ –
een rustige nacht en een goed einde, bidt de kerk in de dagsluiting/completen.
- vervolg zie pagina 4 -
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Je valt niet in slaap als je krampachtig blijft vasthouden aan je bewustzijn. We
moeten niet altijd alles in de hand willen houden. Als je je zorgen niet kunt
neerleggen, zul je niet rustig slapen – en mensen die niet goed slapen, komen van
kwaad tot erger, slaapdeprivatie leidt tot ernstige psychische schade. Het is een
kunst om onszelf, ons leven, onze wereld iedere avond/nacht uit handen te geven,
in de handen van God.
Als paus Johannes XXIII (Angelo Roncalli) de verantwoordelijkheid voor de Kerk
zwaar op zich voelde wegen, zei hij voor het naar bed gaan tegen zichzelf: Ga maar
rustig slapen, Angelo. De heilige Geest bestuurt de Kerk, niet jij!
We hoeven niet te weten hoe het zaad ontkiemt en opschiet; of wanneer de oogst
rijp zal zijn. Wek, God, in ons het vertrouwen dat de goede grond zal opnemen wat
wij zaaien, dat zon en regen het zaad zullen koesteren. We hoeven het niet te
weten, maar we mogen hopen op een goede afloop van wat wij met U begonnen
zijn, en Gij met ons.
Ivo Krewinkel, pastoor

Thuiscommunie en ziekenbezoek
De pastoor is van harte bereid de parochianen die – ook vanwege de Coronaepidemie – noodgedwongen aan huis gebonden zijn de Heilige Communie op
regelmatige basis aan huis te brengen; op een Corona-veilige manier. Aanmelden
kan via het parochiebureau of bij direct bij de pastoor.
Dit geldt ook voor mensen in onze parochies die ziek zijn of eenzaam. De pastoor
komt graag bij u op bezoek. U kunt contact opnemen met het parochiekantoor.

PERSONALIA
Overleden:
LEUKEN/GROENEWOUD:
•
20 mei : mevrouw Alda van de Kerkhof-Clement, 84 jaar
KEENT/MOESEL:
•
15 mei
•
18 mei
•
24 mei
•
30 mei
•
31 mei
•
3 juni

: mevrouw Tonny de Waal, 84 jaar
: de heer Harry Bruekers, 64 jaar
: de heer Gerard Sauvé, 67 jaar
: mevrouw Eunice Deslorieux-Williams, 95 jaar
: mevrouw Mia van de Put-Spreeuw, 80 jaar
: de heer Wiel Steijvers, 90 jaar

Mogen zij nu rusten in de vrede van onze Hemelse Vader.
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Doopjes:
In de Moeselkapel:
• 23 mei
: Celesta Barents, dochter van Dave Barents
en Mariska Pruijmboom
Van harte proficiat voor deze dopelinge en haar ouders!
En we feliciteren ook alle jongens en meisjes, die op 5 juni uit
handen van Mgr. René Maessen het sacrament van het
H.Vormsel ontvingen.

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.

I.v.m. de vakantie is er in de maand juli
GÉÉN AANBIDDING op de donderdagavond

Liturgische agenda en misintenties
26 juni t/m 2 juli 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: Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

Di.
29 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.
30 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

HH. Petrus en Paulus, apostelen (Hoogfeest)
Om Gods Zegen over onze
parochiegemeenschappen
HH. Eerste martelaren van Rome (gedachtenis)
Tot zekere intenties
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Do.
1 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Jan en Dora Hendrikx - Mennen (dienst i.v.m.
huwelijk op 2-7-1955)

Vr.
2 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel

3 juli t/m 9 juli 2021
Za.

3 juli

Kerk van
Leuken
Zo.
4 juli
Keenterkerk

3/4 juli
17.30 uur:

Veertiende zondag door het jaar
Evang. Mc. 6, 1-6
Thieu Coumans (verjaardag) en voor de overleden
familie Coumans en de overleden familie Moorees

10.00 uur: Harrie Bruekers (zeswekendienst) en Marietje
Bruekers - de Haas (verjaardag)
Tonny de Waal (zeswekendienst)

Di.
6 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Maria Goretti, maagd (gedachtenis)
José Bongers - Vossen (jaardienst)

Wo.
7 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Jac Metsemakers

Do.
8 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

José Bongers - Vossen

Vr.
9 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

HH.. Martelaren van Gorcum (Feest)
Michel Vanderfeesten (verjaardag) en voor de
overledenen van de familie Vanderfeesten - Kunnen

10 juli t/m 16 juli 2021
Za.

10 jul.

Kerk van
Leuken
Zo.
11 jul.
Keenterkerk
Di.
13 jul.
Moeselkapel

10/11 jul.
17.30 uur:

Vijftiende zondag door het jaar
Evang. Mc. 6, 7-13
Alda van de Kerkhof - Clement (zeswekendienst)

10.00 uur: Jos Meulen (jaardienst)
Jac Leenen
09.00 uur:

H. Henricus (gedachtenis)
H. Mis uit dankbaarheid
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Wo.
14 jul.
Moeselkapel
Do.

15 jul.

Moeselkapel
Vr.

09.00 uur:

09.00 uur:

16 jul.

Moeselkapel

09.00 uur:

H. Camillus de Lellis, priester (gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
(gedachtenis)
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest
Heilige Maagd Maria van de berg Karmel
(gedachtenis)
Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus

17 juli t/m 23 juli 2021
Za.

17 juli

17/18 juli

Kerk van
Leuken
Zo.
18 juli
Keenterkerk

10.00 uur:

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Di.
20 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Apollinaris, bisschop en martelaar (gedachtenis)
Voor christenen die zich inzetten in de catechese en
als ondersteuning in de parochie

Wo.

17.30 uur:

Zestiende zondag door het jaar
Evang. Mc. 6, 30-34
Alle overledenen van de parochie St. Matthias & De
Goede Herder

21 juli

Moeselkapel

09.00 uur:

Do.
22 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Vr.

23 juli

Moeselkapel

09.00 uur:

H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
(gedachtenis)
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons
ziekenhuis en verzorghuizen
H. Maria Magdalena (Feest)
Toon en Lies Broers - Seerden
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
(Feest)
Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun
leven verbonden blijven

24 juli t/m 30 juli 2021
Za.

24 juli

24/25 juli

Zeventiende zondag door het jaar
Evang. Joh. 6, 1-15
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Kerk van
Leuken
Zo.
25 juli
Keenterkerk
Di.

17.30 uur:

Mia Stals - Clijsters en overleden familieleden

10.00 uur:

Jac Leenen

27 juli

Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
(gedachtenis)
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat
en het godgewijde leven

Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.
28 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Do.
29 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Martha (gedachtenis)
Har Stroucken (verjaardag)

09.00 uur:

H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
(gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie

Vr.

30 juli

Moeselkapel

Om Gods Zegen over de gezinnen van onze
parochies

31 juli t/m 6 augustus 2021
Za.

Kerk van
Leuken
Zo.
1 aug.
Keenterkerk

31 jul/
1 aug.
17.30 uur:

Achttiende zondag door het jaar
Evang. Joh. 6, 24-35
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

10.00 uur:

Bèr Houben (verjaardag)

Di.
3 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor de intenties van onze
heilige Vader, paus Franciscus

Wo.

31 juli

4 aug.

Moeselkapel
Do.

09.00 uur:

5 aug.

Moeselkapel
Moeselkapel

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:

H. Johannes Maria Vianney – Pastoor van Ars
(gedachtenis)
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in
hun leven mogen ervaren
Kerkwijding van de Basiliek van Maria de
Meerdere (gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
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Vr.
6 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

Gedaanteverandering van de Heer (Feest)
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

7 augustus t/m 13 augustus 2021
Za.

7 aug.

7/8 aug.

Kerk van
Leuken
Zo.
8 aug.
Keenterkerk

10.00 uur:

Di.
10 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.
11 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

Do.

12 aug.

Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.

17.30 uur:

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:

13 aug

Moeselkapel

09.00 uur:

Negentiende zondag door het jaar
Evang. Joh. 6, 41-51
Het welzijn van onze parochie
Annie Vandenhende - Kanters (trouwdag)
Frits Meulen (jaardienst)
Lies Heussen - Smeets (verjaardag)
H. Laurentius, diaken en martelaar (Feest)
J. Hensels-Tiggeler (jaardienst)
H. Clara, maagd (gedachtenis)
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die
meehelpen in onze kerken
H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
(gedachtenis)
Tot zekere intenties
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
HH. Pontianus, paus, en Hippoytus, priester,
martelaren (gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie

14 augustus t/m 15 augustus 2021
Za.

14 aug.

Kerk van
Leuken
Zo.
15 aug.
Keenterkerk

14/15 aug. Maria ten Hemelopneming (Hoogfeest)
Evang. Lc. 1, 39-56
17.30 uur: Ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende
Bijstand en voor Tjeu Beeren
10.00 uur: Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om
goede christelijke samenwerking
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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

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

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084

www.podotherapiehermanns.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

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…
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5496

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 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
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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

