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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 
26 oktober t/m 22 november 11 oktober 
23 november t/m 20 december 8 november 

 
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 
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Een terugblik …. 
                                   
Nu de tijd van verhuizen aanbreekt… een tijd van een nieuw begin, kan het niet 
anders of ik kijk terug naar de ruim 26 jaar dat ik in Weert mocht zijn en werken. 
Ik zie me nog op Moesel onthaald worden…het was een ‘warm bad’… 
ik heb nooit kunnen vermoeden dat ik me 26 jaar zou kunnen 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 dat nooit geambieerd heb! Ik ben priester geworden in een tijd dat je een keer 
pastoor zou worden van een parochie…U weet dat ik nu pastoor ben van drie 
parochies: vanaf 2002 ook van Keent en in 2013 tevens van Leuken/Groenewoud.  
 
Ik denk aan de verschillende kosters van de betreffende kerken en de Moeselkapel, 
die zich voor de parochies 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 parochies… ook toen het één bestuur 
werd voor Moesel-Keent en inmiddels naar een eenheid met het kerkbestuur van 
Leuken: één kerkbestuur voor drie parochies. 
Ik denk aan de emeriti-priesters, pastoor Slegers, pastoor Speckens, pastoor 
Geurts, die mij langere tijd terzijde hebben gestaan, aan kapelaan Simons,  
die dat een kortere tijd gedaan heeft en aan diaken Goos, die dat nog steeds  
doet en in november dat 25 jaar doet! 
Ik denk aan degenen, die de liturgie mee hebben gedragen in kerk(en) en 
kapel…; ik denk daarbij ook aan de verschillende koren, organisten en dirigenten. 
Ik denk terug aan de mensen, die actief waren en zijn in werkgroepen… 
Ik denk aan de fijne contacten met de scholen op Moesel en Keent (en op een 
andere manier met de scholen op Groenewoud/Leuken) …met leerkrachten en 
leerlingen, die mogelijk zijn geweest door de inzet van mijn voorgangers, maar ook 
door het schoolbestuur, dat daar een positieve bijdrage toe heeft geleverd. 
Na pastoor Geurts heb ik een tijd deel uit mogen maken van dat bestuur: 
vergaderingen op de Nassauhof, later bij mijn overbuurman, de heer Jan Muters. 
Die waren voor mij leerzaam en vaak heel gezellig… !  
Natuurlijk wil ik de prettige contacten met de OBS de Graswinkel in verband met de 
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en Vormsel niet onvermeld laten. 
Ik heb contact mogen hebben met verschillende verenigingen, variërend van 
de Verkusköp, de Zonnebloem tot de KBO. 
Ik denk ook aan de contacten met de P.K.N.- christenen en de christenen van 
Nieuw Leven, die hartverwarmend zijn geweest. 
Ik denk aan al degenen, die zich ingezet hebben voor de parochies en dat nog 
steeds doen…of het nu gaat om bloemversierders, mensen, die het parochieblad 
verzorgen, mensen die de grote of kleine stal voor Kerst opzetten, de poetsers van 
de kerken of de kapel, de mensen, die zich inzetten voor het kerkhof, de mensen 
van het parochie-kantoor, het missiecomité, de mensen die de koffiezondag 
verzorgen of het bloemetje van de maand… 
 

 - vervolg zie pagina 4 -  
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Ook al is er bij mij de pijn met betrekking tot de kerk van Keent, blijft dat ik ook 
dankbaar ben …ten opzichte van u, die soms 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!                             
 
Ik sluit graag af met een tekst die ik vond in het boekje van Sarah Young 
'Dicht bij Jezus. Dagelijks genieten van zijn nabijheid.' 
Uitgeverij Gideon Hoornaar, Nederland, ISBN 978-90-6067-944-9 
                                            

5 september 
  
Ik ben zowel je beste Vriend als je Koning. 
Loop hand in hand met Mij door het leven. 
Samen zullen we alles onder ogen zien wat de dag brengt: plezier, moeite, 
avontuur, teleurstelling. Wat je met Mij deelt, is niet voor niets. Ik geef vreugdeolie 
in plaats van het rouwgewaad van vervlogen dromen. 
Ik kan vreugde laten voortkomen uit verdriet, vrede uit tegenslag. 
Alleen een Vriend, die ook de Koning der koningen is, kan zulk een goddelijk 
vakmanschap laten zien. Er is niemand zoals Ik. 
De vriendschap, die Ik je aanbied, is praktisch en nuchter, en tegelijk doordrenkt 
van hemelse heerlijkheid. 
Leven in mijn nabijheid is leven in twee werelden tegelijk: de zichtbare wereld 
en de onzichtbare, eeuwige werkelijkheid. 
Ik heb je toegerust om je van mijn aanwezigheid bewust te zijn, terwijl je over 
stoffige aardse, wegen wandelt.   
 
Het ga u goed onder Gods zegen!     Pastoor Jos Rosenhart    
 

 
AFSCHEIDSVIERINGEN PASTOOR J. ROSENHART 

 
Leuken/Groenewoud:  zaterdag 28 september 17.30 uur 
 
Keent:    zaterdag 05 oktober 19.00 uur 
 
Moesel:    zondag 06 oktober  11.00 uur  
 

Aansluitend aan elke afscheidsviering is er een receptie, 
waar u persoonlijk afscheid kunt nemen van de Pastoor. 
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IVO KREWINKEL NIEUWE PASTOOR VAN  WEERT-ZUID 

 
De zeereerwaarde heer IVO KREWINKEL wordt de nieuwe pastoor van de wijken 
Moesel, Keent, Groenewoud en Leuken in Weert-Zuid. Bisschop Harrie Smeets van 
Roermond heeft hem met ingang van 1 november 2019 benoemd tot pastoor van 
het samenwerkingsverband van de parochies H. Jozef (Keent), De Verrezen 
Christus Moesel), H. Matthias (Leuken) en De Goede Herder (Groenewoud).  
De benoeming van pastoor Krewinkel is afgelopen weekeinde in de betreffende 
parochies bekend gemaakt. Hij volgt pastoor Jos Rosenhart op, die onlangs 
benoemd is tot pastoor van Beesel en Reuver.  
 
Ivo Krewinkel (Kerkrade, 1975) volgde de priesteropleiding aan het grootseminarie 
Rolduc. Hij werd in 2001 tot priester gewijd. Daarna werkte hij acht jaar als 
kapelaan in Sittard en Maastricht. Vervolgens was hij drie jaar pastoor van Eijsden 
en Oost-Maarland. Sinds 2012 is Krewinkel als rector verbonden aan het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch. 
 

 

EEN VLEUGJE LOURDES IN WEERT 
 
Overbekend is de lichtprocessie in Lourdes. Al die pelgrims die met  
brandende kaarsen door de avond lopen. Een prachtig gezicht.  
Ook in Weert wordt sinds enkele jaren een lichtprocessie gehouden  
met als eindbestemming de Lourdesgrot in de Moeselkapel.  
Toegegeven, het is niet zo indrukwekkend als de processie te Lourdes, maar alle 
deelnemers zijn het erover eens dat het een uiterst sfeervolle gebeurtenis is. 
 
Op woensdag 16 oktober vindt de lichtprocessie plaats, waarvoor alle parochies 
van het dekenaat zijn uitgenodigd. Om 19.30 uur beginnen we in de Moeselkerk 
met een korte gebedsdienst. U krijgt allemaal een kaarsje en we gaan in het duister 
van de vroege avond een lichtprocessie lopen van de kerk naar de Moeselkapel. 
Daar sluiten we de lichtprocessie af met een lied, een gebed en de plechtige zegen. 
Alles bij elkaar zijn we na 1 uur terug bij de Moeselkerk. 
 
U wordt allen uitgenodigd mee te lopen. Jong en oud. Er is parkeergelegenheid bij 
de Moeselkerk, waar we na afloop terug zullen komen. Het kerkbestuur zal u graag 
hartelijk ontvangen in de zaal naast de Moeselkerk voor nog een gezellig samenzijn 
met koffie, thee en cake.  
 
En… hoe meer deelnemers, hoe indrukwekkender en sfeervoller! 
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HERINNERING:  
Nu een beeld van een vrouw in de Moeselkapel!? 

 
In de vorige Parochiewijzer heeft u kunnen lezen over de actie voor 
een beeld van een vrouwelijke heilige in de Moeselkapel:  
de heilige ANNA. 
De prijs bedraagt ruim € 6000,00 euro BTW. 
 

Tot dusver is er plm. € 500,00 binnengekomen, 
daarom opnieuw onder uw aandacht aanbevolen!!! 

 
Doet u ook mee door een gift  
en draagt u zo bij aan een ‘vrouw in de kapel’ ?! 
 
 

U kunt uw bijdrage kwijt op het bankrekeningnummer NL49 RABO 0135 9032 54  
t.n.v.  parochie De Verrezen Christus onder vermelding van "beeld van Anna". 
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
__________________________________________________________________ 
 
PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden:  

 

 28 aug. : mevrouw Nellie Lormans-Schroeten, 89 jaar 

 11 sept.: de heer Hans Koolenbrander, 79 jaar 
 
Mogen zij nu voor altijd thuis zijn bij onze Hemelse Vader. 
 
In de Moeselkapel werd gedoopt: 
 

 8 sept.  : Jaydan Sint Jago, zoon van Ederson en  
      Jessica Sint Jago-Bax 

 
Van harte proficiat voor deze dopeling en zijn ouders! 
 

De volgende vieringen worden opgeluisterd door een koor: 
 

 
 
 

Zondag 6 oktober Moeselkerk 11.00 uur Gemengd Koor Moesel en 
     Gregoriaans herenkoor 
Zaterdag 12 oktober Keenterkerk 19.00 uur ANIMO 
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Biechtgelegenheid: 1
e
 zaterdag van de maand: Kerk Leuken 

     van 16.00 tot 17.00 uur 
 

I.v.m. het vertrek van pastoor Rosenhart vervalt hierna voorlopig  
de biechtgelegenheid! 

 
 

 
VOORAANKONDIGING 

ALLERZIELENGEBEDSVIERING KEENT 
MET AANSLUITEND ZEGENING VAN DE GRAVEN:  

 
ZONDAG 3 NOVEMBER 15.00 UUR 

 

 
Liturgische agenda en misintenties 

 
 

 

 
Za.      28 sept. 28/29 sept. Zes-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Lc. 16, 19-31 (C) 
Keenterkerk 19.00 uur: Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn. 
  (Zang: samenzang) 
Zo. 29 sept.   
Moeselkerk   11.00 uur: (Zang: samenzang) 
    
Di. 1 okt.  H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en 

kerklerares (gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur:  
    
Wo. 2 okt.  HH. Engelbewaarders (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur: Feest van de Engelbewaarders 
   Annette Smulders (verjaardag) 
    
Do. 3 okt.   
Moeselkapel 19.00 uur: Overleden ouders Brouwer-Franssen 
  Martha Saes-Coumans v.w. verjaardag 2 oktober 
  Voor Gods zegen over ons huwelijk en gezin 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 4 okt.  H. Franciscus van Assisi (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

28 september t/m 4 oktober 2019 
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Za.      5 okt. 5/6 okt. Zeven-en-twintigste zondag door het jaar 
Evang. Lc. 17, 5-10 (C) 

Keenterkerk 19.00 uur: Afscheidsviering Pastoor J. Rosenhart 
  Fien Leeuwen-Dörenberg (jaardienst) 
  Harrie en Truus Ariaens-Vossen (jaardienst) 
  Voor de overleden familieleden Janssen - Jacobs 
  Agnes Kiggen-Niën (6 wekendienst) 
  (Zang: samenzang) 
   
Zo. 6 okt.  Afscheidsviering Pastoor J. Rosenhart 
Moeselkerk   11.00 uur: Gonnie Smolenaers-Verdonkschot (verj.) en Wiel 

Smolenaers 
Koffiezondag (Zang: m.m.v. het Gemengd Koor Moesel en 

Gregoriaans Herenkoor) 
    

LET OP: i.v.m. het vertrek van pastoor Rosenhart zijn er vanaf deze week 
minder door-de-weekse vieringen en zal ook de aanbidding op 

donderdagavond niet meer elke week doorgaan. 
 

Dit zal per viering op de hierna volgende misintentie-pagina's  
worden aangegeven. 

    
Di. 8 okt.   
Keenterkerk 19.00 uur: Vervalt! 
    
Wo. 9 okt.   
Moeselkapel 08.30 uur: Vervalt! 
    
Do. 10 okt.  H. Maagd Maria, Sterre der Zee (gedachtenis) 
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
   
Vr. 11 okt.  H. Johannes XXIII, paus (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
 

 

 
Za.      12 okt. 12/13 okt. Acht-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Lc. 17, 11-19 (C) 

5  oktober t/m 11 oktober 2019 

12  oktober t/m 18 oktober 2019 
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Keenterkerk 19.00 uur: Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn. 
  Jaardienst Harrie Moonen en Mia Moonen - Hendrix 
  (Zang: ANIMO) 
Zo. 13 okt.   
Moeselkerk   11.00 uur:  
 (Zang: samenzang) 
   (KINDERNEVENDIENST)  
    
Di. 15 okt.   
Keenterkerk 19.00 uur: Vervalt! 
    
Wo. 16 okt.   
Moeselkapel 08.30 uur: Vervalt!  
Moeselkerk 19.00 uur: Lichtprocessie! (zie ook pagina 4) 
   
Do. 17 okt.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: Vervalt! 
Vr. 18 okt.   
Keenterkerk 08.30 uur: Vervalt! 

 

 

 

 
Za.      19 okt. 19/20 okt. Negen-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Lc. 1, 1-9 (C) 
Keenterkerk 19.00 uur: Willem Moonen (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 
Zo. 20 okt.   
Moeselkerk   11.00 uur:  
Bloemetjeszondag (Zang: samenzang) 
    
Di. 22 okt.   
Keenterkerk 19.00 uur: Vervalt! 
    
Wo. 23 okt.   
Moeselkapel 08.30 uur: Vervalt! 
    
Do. 24 okt.   
Moeselkapel 19.00 uur: Vervalt! 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
Vr. 25 okt.   
Keenterkerk 08.30 uur: Vervalt! 

 

19  oktober t/m 25 oktober 2019 
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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 

   

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.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: 
 

 
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 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 

mailto:info@geuns.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, Nassaulaan 55, 6006 CN  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 
(N.b.: i.v.m. vertrek pastoor  woensdagmorgen 08.30 uur Moeselkapel 
minder door de weekse vieringen donderdagavond 19.00 uur Moeselkapel 
vanaf 1 oktober 2019,   vrijdagmorgen  08.30 uur Keenterkerk 

zie misintentiepagina's) 

      
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 (tot 1 oktober 2019, per 1 november I.Krewinkel) 

  Middelstestraat 63, 6004 BH  Weert tel. 533560 
Diaken  A. Goos 

  Nassaulaan 55, 6006 CN  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-OOST:  
voorzitter: pastoor J.Rosenhart (tot 1 oktober 2019, per 1 november 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/

