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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: 

 
 

 
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 

Missiecomité Weert-Zuid Rabobank rek.nr NL43 RABO 0156 9387 82 

 

  

Periode Sluitingsdatum 
18 januari t/m 14 februari 2020 3 januari 
15 februari t/m 13 maart 31 januari 
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DANKWOORD INSTALLATIEVIERING 

Het is makkelijk om bij een dankwoord in clichés te vervallen. 

Maar natuurlijk is een DankJeWel 

op z’n plaats. Dank aan de Heer 

Deken voor de installatiemis en 

collegapriesters, de getuigen 

pastoor Tervoort en pastoor Amal. 

Dank aan de collegae van ons 

kerkbestuur voor een goede en 

prettige eerste maand 

samenwerken!  

 

 

Zeker heel hartelijk aan alle vrijwilligers, de kosteres, 

de dames en heren die de kerk versierd hebben en 

hard gewerkt hebben aan de ontvangst na de Viering, 

het was heel goed verzorgd!  

Het Koor, degenen die achter de schermen hebben 

gewerkt! Jullie zijn in alle drie de parochies en de vier 

kerken de onmisbare steunpilaren: dank voor jullie 

geweldige inzet. Dat heb ik de afgelopen maand 

zeker wel gezien… op jullie draait voor een groot deel 

alle werk in onze gemeenschappen! 

Dank verder aan iedereen die de tijd en de moeite genomen heeft als parochiaan, 

oud collega of vriend van dichtbij en verder weg om die zondagmiddag bij de 

pastoorsinstallatie te zijn. Het was ontzettend leuk iedereen bij koffie en vlaai en 

glas wijn of bier te ontmoeten en te spreken. 

Ik wilde ook iets méér zeggen dan alleen dankjewel… iets persoonlijks en iets in 

ieder geval voor mijzelf om over na te denken. 

De afgelopen weken heb ik er aan gedacht… wat zou je kunnen zeggen over de 

toekomst van de kerk, onze plaats in de wereld. Toen hoorde ik op de radio en las 

ik in de krant drie berichten over krimp. Een reportage over het schrijnend 

huisartsen tekort in de provincies Zeeland en Drenthe/Overijsel. Kort daarna een 

uitvoerig bericht over tekorten aan politieagenten in Amsterdam en over 

burgemeester Halsema die politiebureaus in de avonduren laat sluiten. Een heel 

groot artikel in Trouw over basisscholen in de Randstad die in december ook maar 

de deuren dicht houden vanwege een gebrek aan leerkrachten. 
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Dan zou ik – zo had ik gedacht – de overstap maken naar de kerk in Limburg en 

onze parochies in Weert. Maar wat voor een boodschap is dat nu van een nieuwe 

pastoor die al meteen begint met een krimpscenario. Dat doe ik dus niet… 

Ik wil u graag een gebeurtenis vertellen waar ik bij betrokken was in het ziekenhuis 

waar ik de afgelopen acht jaar heb gewerkt. 

Ik was er nog maar een paar maanden en zat op een middag bij een MDO (een 

grote patiëntenbespreking) op de afdeling urologie. Het ging over een moeilijke 

ontwikkeling rond een patiënt. Laten we hem meneer Pieters noemen. Iedereen 

was bezorgd om meneer Pieters, het ging niet goed met hem. Hij was neerslachtig, 

down, depri, sprak en at amper, maar hij moest wel voor de derde keer een grote 

operatie ondergaan. Hij had al twee stoma’s en kreeg nu nog een katheter om te 

plassen. Je zult het maar meemaken…  

We zaten dus met een groep van 7 mensen: de fysiotherapeut, de ergotherapeut, 

de verpleegkundige, de maatschappelijk werkster, de zaalarts en coassistent en ik, 

de ziekenhuispastor. Iedereen was oprecht bezorgd om meneer Pieters, laat dat 

duidelijk zijn! Met het bespreken van zijn casus en zijn gemoedstoestand leek het 

iedereen een goed idee om vóór de grote ingreep (die voor twee dagen erna 

gepland stond) de psychiater in consult te vragen om de klachten van meneer met 

medicatie (pillen) te behandelen. 

Al die tijd had ik nog niks gezegd. Ik wilde even afwachten en eerst maar eens 

meemaken hoe het hier zo gaat. We maakten een laatste rondje en mij werd 

gevraagd wat ik er van vond. Toen stelde ik alleen maar de vraag of iemand al eens 

met meneer Pieters zelf had gesproken? Dat bleek niet het geval te zijn geweest…. 

Mijn voorstel was dat eerst maar eens te doen, voordat we de psychiater erbij 

zouden vragen. Eerst met meneer Pieters zelf in gesprek gaan. Wie dat zou doen 

maakte niet uit; de maatschappelijk werkster of ikzelf, of iemand van de verpleging. 

Gewoon tijd en aandacht voor de arme man. En dat was eigenlijk al voldoende. 

Meneer Pieters werd gehoord; we konden zijn problemen niet oplossen, niet 

wegnemen, niet genezen… maar we konden wel naar hem luisteren en misschien 

een beetje troosten. 

Als wij dat de komende jaren nu eens samen proberen. Niet het idee hebben als 

kerk, als gelovige gemeenschap van alles op te moeten lossen, te doen en te 

vluchten in activisme - ja natuurlijk moet er gewerkt worden op allerlei gebied - maar 

laten we vooral de tijd nemen voor elkaar en echte aandacht. Dat we naar elkaar 

luisteren en elkaar waar het nodig is, misschien ook troosten. 

Nogmaals aan iedereen heel hartelijk dank!  

En alvast een Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar.  

Ivo Krewinkel, pastoor      
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Dank, zeer geliefde parochianen. 
 
Zondag 24 november mocht ik mijn 25-jarig ambtsjubileum met u vieren, waarbij ik 
de gelegenheid heb genomen om met emeritaat te gaan. 
De Bisschop heeft mij inmiddels per 30 november ontslag verleend en mij met 
emeritaat doen gaan. 
Met veel pijn in het hart heb ik deze beslissing genomen, maar innerlijk weet ik dat 
het een goede beslissing is geweest. 
Enorm was ik verrast door de grote aanwezigheid van vele parochianen en ook 
tijdens de receptie. 
Graag zeg ik dank aan: 
- Christus Koning, de Heer die mij, onwaardige, met dit ambt heeft bekleed en mij 

in staat heeft gesteld de vele jaren de Kerk te mogen dienen; 
- Onze priester-zoon die hoofdcelebrant was en een zeer inspirerende preek heeft 

gehouden; 
- De pastoor, die mij de gelegenheid heeft gegeven dit feest met u te vieren, 

terwijl dit zijn beoogde installatie-datum was; 
- De vele hartelijke woorden, die naar mij en mijn vrouw zijn uitgesproken; 
- De vele attenties, die wij van u hebben gekregen; 
- De kaarten, enveloppen met inhoud, de flessen wijn en andere attenties, het 

was overstelpend voor ons; 
- Het Kerkbestuur, dat ons de receptie heeft aangeboden en het etentje bij de 

zusters voor ons heeft betaald; 
- En zo voorts 
In de parochie zal ik in liturgische zin niet meer aanwezig zijn.  
Het zal voor ons allen wennen zijn. 
Bidden we voor elkaar, bidden we voor onze parochie, bidden we om vernieuwing 
van onze parochie door de werking van de heilige Geest, bidden wij tot de H. 
Aartsengel Michael om de Kerk en onszelf te beschermen tegen alle kwaad. 
Tenslotte bid ik u de woorden toe die ik op het einde van elke Heilige Mis mocht 
uitspreken:  
‘Ga heen in vrede’.  

Diaken-emeritus Tony Goos 

 

“Geboorte” 
 
Door God worden wij geboren, geschapen 
de mens die kan lopen, denken, slapen 
“Zijn” wonder dat door man en vrouw 
ons geluk vinden, zoals Hij het wou. 
 
Ook Hij heeft zich als kind geopenbaard  
en zo ons Zijn Grote Liefde verklaard. 
 
Mooie Kerstdagen 
       en Vredig 2020.                                                                      Truus Wering 
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VIERINGEN ROND KERSTMIS EN OUD EN NIEUW  
 
Kerstavond,  dinsdag 24 december 
 
Kerk van Leuken 17.30 uur Gezinsmis m.m.v. Jeugdkoren 
     Groenewoud en Swartbroek 
Keenterkerk  19.00 uur Kerstviering m.m.v. kinderen van 

       Basisschool Het Dal  
Keenterkerk   20.00 uur Gregoriaans Herenkoor Moesel 
     + Gemengd Koor Moesel 
Kerk van Leuken 21.30 uur Vocaal Ensemble Genti  

 Moeselkerk   23.00 uur Ray Stabbing Singers 
 
 
Eerste Kerstdag,  woensdag 25 december 
Géén H.Mis op Leuken 
 
Keenterkerk  09.30 uur koor Animo  
Moeselkerk  11.00 uur samenzang 
 
 
Tweede Kerstdag,  donderdag 26 december 
Géén H.Missen op Keent en Moesel 
 
Kerk van Leuken 09.30 uur Fluitensemble Sint Job/ 
     Gemengd Zangkoor 
 
 
Oudjaarsavond,  dinsdag 31 december  
 
Kerk van Leuken 17.30 uur samenzang 
Keenterkerk  19.00 uur samenzang 
 
 
Nieuwjaarsdag,  woensdag 1 januari 
 
Moeselkerk   11.00 uur samenzang; gezamenlijke 
     Nieuwjaarsviering, aansluitend 
     Nieuwjaarsreceptie in het zaaltje 

 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=4dq2cZAJfji4mM&tbnid=W8wJk0HxTr1cEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://25december.tipjes.nl/cat/kerstversiering.html&ei=ATWrUuvWFMjW0QWG4ICIAg&bvm=bv.57967247,d.d2k&psig=AFQjCNG12Fxh2wfVrkprUV2453VwFmoEoQ&ust=1387038327416776
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OECUMENISCHE KERSTSAMENZANGDIENST, 

zondag 22 december 16.00 uur, Bethelkerk 
 
Ook dit jaar organiseert de Oecumenische 
Werkgroep Weert, in de aanloop naar de 
Kerstdagen, weer de 
Kerst(samen)zangdienst.  De viering vindt 
plaats in de sfeervolle en intieme 
Bethelkerk, Maaspoort 30 in Weert op 
zondag 22 december om 16.00 uur. 
  
In deze viering staat het samen zingen van 
bekende kerstliederen centraal. 
Daarnaast kunt u luisteren naar mooie 
gedichten en koormuziek en wordt het 
Kerstevangelie voor-gelezen, dit jaar door 
wethouder Geert Gabriëls. 
 
Muzikale medewerking wordt verleend door 
het Bethelkoor o.l.v. Jefta van Garderen 
en Zanggroep Vocus o.l.v. Marijke 
Berkers.  Zij worden op de piano begeleid 
door Marius Reijnhoudt. Daarnaast treedt 
een samengesteld Kinderkoortje op o.l.v. 
Patricia van Reenen. Zij zullen het 
Vredeslicht uit Bethlehem binnenbrengen.  
 
Vorig jaar hebben alle bezoekers een lantaarntje mee gekregen, om het Vredeslicht 
ook mee te nemen naar huis. Dat kan dit jaar weer worden meegebracht om het 
licht opnieuw te ontsteken. Voor wie dit niet meer heeft is een alternatief kaarsje 
beschikbaar. 
 
Na afloop van de dienst is iedereen van harte uitgenodigd om bij (warme) 
chocolademelk met iets lekkers nog even gezellig samen te zijn. 
 

 

KERST-VARIA-NIEUWS 
 

ZIEKENCOMMUNIE MET KERST 

 
Als er mensen zijn, die met Kerstmis graag de ziekencommunie zouden ontvangen, 
dan kunt u dit doorgeven bij het Parochiekantoor (voor contactgegevens zie 
achterzijde). De ziekencommunie wordt rondgebracht op maandag 23 december 
vanaf 10.00 uur.  
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KERSTGROEP KEENT-WEERT 

 
Ook dit jaar zal hij er weer staan: de kerstgroep van 
de meer dan levensgrote heiligenbeelden en dieren 
die handmatig uit grote blokken hout vervaardigd zijn 
door Weertenaar Mies Gerads. De serene rust die 
deze beelden uitstralen is uniek. 
De groep wordt geëxposeerd in de St.Josephkerk in 
Keent-Weert (St. Josefskerkplein 1, 6006 ZH Weert).  
Openstellingstijden:  
1e Kerstdag van 9.30 tot 16.00 uur. 
2e Kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Nieuwjaarsdag gesloten. 
Na 1 januari op afspraak: telefoon 06-29144767 of 06-12576002. Meer informatie 
over deze bijzondere Kerst-expositie kunt u vinden op de website 
www.kerstgroepkeent.nl. 
 

GROOT KERSTPANORAMA KERK LEUKEN 

 
Voor het 45ste jaar wordt het 
priesterkoor van de kerk op Leuken, 
door een grote groep vrijwilligers, 
weer omgetoverd tot een groot 
kerstpanorama. 
Omzoomd door grote en kleine 
kerstbomen, zoals ieder jaar weer 
door sponsoren ter beschikking 
gesteld, is een kerstlandschap 
gecreëerd met o.a. waterlopen, een 
vijver met vissen en opgezette dieren.  
 

Ook is weer gezorgd voor een prachtige bloemversiering. Het kerstlandschap wordt 
opgesierd met prachtige modelhuisjes (o.a. markante woningen uit de wijk). 
 
In de dagkapel wordt door Jos Moonen een tentoonstelling ingericht van 
internationale kerstgroepen, afkomstig uit privé-bezit. 
 
De kerk op Leuken is voor een bezichtiging (gratis) van de grote kerststal en de 
kerstgroepen tentoonstelling geopend op: 
• Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)  van 11.00 tot 17.00 uur; 
• Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag)  van 11.00 tot 17.00 uur; 
• Zaterdag 28 december    van 13.00 tot 17.00 uur; 
• Zondag 29 december     van 11.00 tot 17.00 uur; 
• Zaterdag 4 januari     van 13.00 tot 17.00 uur; 
• Zondag 5 januari     van 11.00 tot 17.00 uur.  
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GEZAMENLIJKE NIEUWJAARSVIERING KEENT, MOESEL EN LEUKEN 

 
Op Nieuwjaarsdag om 11.00 uur is er een gezamenlijke 
Nieuwjaarsviering, in de kerk van Moesel, voor alle parochianen van 
Keent, Moesel en Leuken. Na afloop van de mis is er in de zijzaal 
van de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een Zalig 
Nieuwjaar te wensen, onder het genot van een hapje en een drankje. 

  

 
PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden: 

 

 12 nov. : mevrouw Fien Slabbers-Strijbos, 105 jaar 

 23 nov. : mevrouw Annie Jalhay-Brugman, 99 jaar 

 26 nov. : mevrouw Annie van Nieuwenhoven-Verheijen, 91 jaar 

   7 dec. : mevrouw Liza Roosenstein-van der Poel, 85 jaar 
 
Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader. 
 
In de Moeselkapel werd gedoopt: 
 

  1 dec.: Siem Berends, zoon van Pim en Laura Berends-Neele  
 

Van harte proficiat voor deze dopeling en zijn ouders! 
 
En we feliciteren vanaf deze plaats ook: 

 diaken Tony Goos met zijn 25-jarig ambtsjubileum, dat hij op zondag 
24 november heeft gevierd 

 onze pastoor Ivo Krewinkel, met zijn officiële installatie op zondag 8 
december 

 

De volgende vieringen worden opgeluisterd door een koor: 
 

 
 

Dinsdag  24 dec. Keenterkerk 19.00 uur kinderen en kleuters 
   Basisschool Het Dal 

   20.00 uur Gregoriaans Herenkoor 
    en Gemengd Koor Moesel 
  Moeselkerk 23.00 uur Ray Stabbing Singers 
 
Woensdag 25 dec. Keenterkerk 09.30 uur Koor Animo   
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Liturgische agenda en misintenties 

 
 

 

 
Za.      21 dec. 21/22 dec. Vierde zondag van de Advent 

Evang. Mt. 1, 18-24 (A) 
Keenterkerk 19.00 uur: Ouders  Knippenberg-Clijsters (jaardienst) 
  Wiel Reijnders 
  (Zang: samenzang)  
Zo. 22 dec.   
Moeselkerk   11.00 uur: Jack Coppen (jaardienst) 
  Uit dankbaarheid voor een 85-jarige 
  (Zang: samenzang) 
    
Di. 24 dec. 24/25 dec. Kerstmis – Geboorte van de Heer 
Keenterkerk 19.00 uur: KINDERVIERING = géén H. Mis (!) 
  (m.m.v. kinderen en kleuters Basisschool Het Dal) 
   
Keenterkerk 20.00 uur: Ouders Derckx - Knapen (jaardienst) en zonen 
  Toon en Lies Broers-Seerden (Kerst) 
  Tiny Janssen 
  Overleden ouders Cuppen-de Mol (v.w. verjaardag 

moeder) 
  (Zang: Gregoriaans Herenkoor Moesel 

en Gemengd Koor Moesel) 
   
Moeselkerk 23.00 uur: Linda Korten 
  Frans van Engelen 
   (Zang: m.m.v. Ray Stabbing Singers) 
    
Wo. 25 dec.   
Keenterkerk 09.30 uur: Wiel Moonen (verjaardag) 
  Echtgenoten Gerads-Bekelaar 
  (Zang: Koor ANIMO) 
   
Moeselkerk 11.00 uur: Fien Caelers-Lemmen (verjaardag) en Theu Caelers 
   Annette Smulders 
   Jo Meulensteen 
   (Zang: samenzang) 

  

21 december t/m 27 december 2019 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=9l47acEhONc1wM&tbnid=bt0L2KZRlYJX1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://winterwijs.wordpress.com/category/religie/&ei=izqrUo7lBoWf0QXI_4HIDw&psig=AFQjCNH1ytRAfHAE7wt4wZeWfqPEXaBe9g&ust=1387039744481444
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Do. 26 dec.  Tweede Kerstdag 

H. Stefanus, eerste martelaar 
  N.B.: H. Mis op Leuken, niet op Keent en Moesel 
Kerk Leuken 09.30 uur: (m.m.v. Fluitensemble Sint Job en Gemengd 

Zangkoor) 
   
Vr. 27 dec.  H. Johannes, apostel en evangelist 
Keenterkerk 08.30 uur:  
   

 
 
 

 
Za.      28 dec. 21/22 dec. H. Familie, Jezus, Maria, Jozef (Feest) 

Evang. Mt. 2, 13-15.19-23 (A) 
Keenterkerk 19.00 uur: Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn 
  (Zang: samenzang) 
Zo. 29 dec.   
Moeselkerk   11.00 uur:  
  (Zang: samenzang) 

 
Di. 31 dec.  Oudjaarsdag 
Keenterkerk 19.00 uur: Bèr Houben 
   (Zang: samenzang) 
    
Wo. 1 jan.  Nieuwjaarsdag 

Heilige Maria, Moeder van God (Hoogfeest) 
Moeselkerk 11.00 uur: (Zang: samenzang) 
    

Na de viering gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en een Zalig Nieuwjaar te wensen 

in de zijzaal van de kerk. 

    
Do. 2 jan.  HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, 

bisschoppen en kerkleraren (gedachtenis) 
Moeselkapel 19.00 uur: Lies Broers-Seerden (jaardienst) 
   
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 3 jan.  De heilige Naam van Jezus (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  
   

 

28 december 2019 t/m 3 januari 2020 
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Za.      4 jan. 4/5 jan. Openbaring des Heren (Hoogfeest) 

Evang. Mt. 2, 1-12 (A) 
Keenterkerk 19.00 uur:  
  (Zang: samenzang) 
Zo. 5 jan.   
Moeselkerk   11.00 uur: Mia Houben-Verdonkschot (verjaardag) 
  Voor ouders Meulen-Levels en alle overleden 

familieleden 
  (Zang: samenzang) 
   
Di. 7 jan.  H. Raimundus van Penyafort, priester 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur:  
    
Wo. 8 jan.   
Moeselkapel 08.30 uur:  
    
Do. 9 jan.   
Moeselkapel 19.00 uur: Annette Smulders 
   
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 10 jan.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

 

 

 

 
Za.      11 jan. 11/12 jan. Doop van de Heer (Feest) 

Evang. Mt. 3, 13-17 (A) 
Keenterkerk 19.00 uur: Gerrit van Diepen (jaardienst), Sjouke en Wim 
  Wim Camp (verjaardag) 
  (Zang: samenzang) 
Zo. 12 jan.   
Moeselkerk   11.00 uur: Piet Umans (verjaardag) en overleden familieleden 
  Annie Frissen - Gorissen (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 
Di. 14 jan.   
Keenterkerk 19.00 uur:  
    

4 januari t/m 10 januari 2020 

11 januari t/m 17 januari 2020 
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Wo. 15 jan.  H. Arnold Janssen, priester (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur:  
    
Do. 16 jan.   
Moeselkapel 19.00 uur: Toon en Annie van Diepen-Seerden 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 17 jan.  H. Antonius, abt (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur: Annie Vandenhende-Kanters verjaardag 
 

(Op verzoek van parochianen worden, bij wijze van proef, ook de misintenties  
van het eerste weekend van de volgende Parochiewijzer hier al opgenomen) 

 
   
   
   
   
Za.      18 jan. 18/19 jan. Tweede zondag door het jaar 

Evang. Joh. 1, 29-34 (A) 
Keenterkerk 19.00 uur: Tina Nies-Driessen (jaardienst) 
  Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel-Ariaens 

(jaardienst) 
  Oma Tran Zaterdag (Jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 
Zo.      19 jan.   
Moeselkerk 11.00 uur:  
  (Zang: samenzang) 
Moeselkerk 16.00 uur:  Oecumenische viering voor de eenheid van de 

Christenen  
(meer informatie in de volgende Parochiewijzer) 

 
 
 

De redactie van de Parochiewijzer 
wenst u  

een Zalig Kerstfeest  
en een Gezegend 2020 ! 

 
  

weekend 18/19 januari 2020 
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Ons parochieblad wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 
 
 
 
 
 

Uitvaartverzorging  
Van Gansewinkel  543815 
Groenewoudlaan 4 
6004 VE Weert 
Telefoon     543815 
www.uitvaart-
vangansewinkel.nl 

 Friture De Köster  
 
Kruisstraat 7 
6006 ZJ Weert  
Telefoon       537333    
www.frituredekoster.nl 

   Herenkapsalon Jos  
Kruisstraat 1 
6006 ZJ Weert 
Telefoon      541762   
www.herenkapsalon-jos.nl/ 

 Apotheek Zuijdgeest Nassaulaan 62 524084 www.apotheekzuijdgeest.nl 
Oudenakkerstraat 57 
Weert 
Telefoon    524084     
www.apotheekzuijdgeest.nl                

   Steenhouwerij Kanters 
Weert BV grafmonumenten - 
marmerwerken  

Hoolstraat 3  
6006 SL Weert 
Telefoon    535529  
www.kanters-weert.nl 

 Elektro Peulen B.V. 
Elektrotechnisch Installatiebureau 

 
St.Luciastraat 18 
6002 BP Weert 
Telefoon    534651 
www.peulenbv.nl 

   Jac Ruyters 
Allround painting 
Pastoor Cramerstraat 2 
6102 AC Echt  
Telefoon 0475 483400 
www.ruyters.nl  

 Laurens Geuns  549630 
Uitvaartverzorging 
Vogelsbleek 18 A 
6001 BE Weert 
Telefoon        549630        
www.geuns.nl 

   Podotherapie Hermanns 
Herstraat 20 
5961 GJ Horst  
Telefoon 085 053 00 33 
www.podotherapiehermanns.nl 

 

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 

 
  

Gezamenlijke winkeliers 
Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 

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

“adverteerders van de maand”. 

Deze keer zijn dit: 
 

 
 

          
Herstraat 20 

5961 GJ Horst  
Telefoon 085 053 00 33 

www.podotherapiehermanns.nl 

         
   

 

 

Kruisstraat 1 

6006 ZJ WEERT 

tel. (0495)-54 17 62 

email: info@herenkapsalon-jos.nl 

website:www.herenkapsalon-jos.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. Jozefskerkplein 2 – 6006 ZH  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 

mailto:info@herenkapsalon-jos.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: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert 
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  I. Krewinkel 

  Middelstestraat 63, 6004 BH  Weert   tel. 533560 
  

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-OOST:  

voorzitter: pastoor I. Krewinkel 
  Middelstestraat 63, 6004 BH  Weert   tel. 533560 
secretaris:  de heer Henk Houben,       
  Herenstraat 223, 6004 XJ Weert    tel. 524346 
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 
 
KEENTERKERK: de heer M. Bongers,       
  Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,    tel. 539353 

http://www.parochiesweertzuidoost.nl/

