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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 
23 november t/m 20 december 8 november 
21 december 2019 t/m 17 januari 2020 6 december 

 
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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In memoriam 2018-2019 
 
 
Truus van de Vin-Stijnen Lies Seegers-Jacobs 

Miem Sistermans-Smeets        Paula Dekkers-van Liempt 

Frits Weekers Diny Nijs 

Ron de Bruijn Annie Vandenhende-Kanters 

Sjef Tullemans Philip Schuurs 

Gerda Demelinne Jos Kil 

Sjera Geurtjens Jan Creemers 

Mia Roeffen-Peeters Paul Geraedts 

Martha Saes-Coumans Mies Truijen 

Tineke Vossen-Koenraads Gerda Schrijen-van den Ende 

Ricky van der Linden-Huisman Mia Loeff-Klein 

Bèr Halfers Thei Saes 

Adriënne Bus-Thijssen Agnes Kiggen-Niën 

Sjaak Keijers Nellie Lormans-Schroeten 

Annette Smulders Hans Koolenbrander 

Jacques Bergmans Jo Meulensteen 

Kay Pokorny Ankie Fonteijn-Kessels 

  

 
 

BIJZONDERE VIERINGEN: 
 

Vrijdag 1 november wordt het Hoogfeest van Allerheiligen  
gevierd in de kerk van Keent om 19.00 uur. 

 
Zaterdag 2 november is om 19.00 uur de ALLERZIELEN-MIS,  

dit jaar (omdat Allerzielen op een zaterdag valt) in de kerk van Keent!  
Hierin worden speciaal de overledenen  

van het afgelopen jaar uit beide parochies herdacht. 
 

Zondag 3 november is om 15.00 uur de ALLERZIELENGEBEDSDIENST 
in de kerk van Keent met medewerking van  

de Harmonie Weert-Zuid en aansluitend zegening van de graven. 
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Even voorstellen: 
pastoor Ivo Krewinkel 

 
Wij zijn een soort zielenarts maar dan 
zonder medicijnen. 
Waarom overkomt mij dit? en Waarom ik?  
Het zijn de levensvragen van veel mensen, 
zeker de vragen van ernstig zieke 
patiënten. 
Iedereen – met name de mens die ziek is - 
stelt zich vragen over zingeving. 
 
 

Graag stel ik mij aan u voor met deze citaten uit een interview over geestelijke 
gezondheidszorg dat ik onlangs heb gegeven. 
 
Mijn personalia zijn minder interessant, denk ik: 44 jaar, opgegroeid in Kerkrade, 
naar school gegaan op College Rolduc; filosofie en theologie gestudeerd aan de 
priesteropleiding; doctoraal in dogmatiek gedaan aan de Lateraanse Universiteit in 
Rome; psychologie gestudeerd en nu nog bezig met een studie medische en zorg- 
ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Priester gewijd in 2001. Kapelaan 
in Sittard en Maastricht, pastoor in Eijsden en Oost-Maarland en de afgelopen acht 
jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt in het ziekenhuis in Den Bosch. 
 
De ervaring in het ziekenhuis heeft mij als mens en zeker als priester sterk 
veranderd. Juist mensen ontmoeten in de crisissituaties van hun leven of dat van 
hun dierbaren doet veel aan je eigen binnenkant. De technische wereld van zo’n 
ziekenhuis zegt niets over zingeving, terwijl mensen vooral dan daarnaar op zoek 
zijn. Veel mensen/patiënten gaven aan niet veel meer met het geloof te hebben. 
Maar bij doorvragen blijkt dat geloof iets anders is dan kerk en dat er wel 
degelijk een diep verlangen in ieder mens schuilt, een verlangen naar toekomst en 
perspectief. Heel vaak weten die mensen geen woorden aan hun gevoel te geven, 
en daar helpen wij dan bij. Acht jaar in een omgeving als een ziekenhuis leert dat er 
eigenlijk geen pasklare antwoorden zijn op onze vragen en dat je God in alle dingen 
kunt zoeken en vinden. In gebed en Schrift, Sacrament en een kaarsje, een goed 
gesprek en zwijgend aanwezig zijn. 
 
Het is een bijzondere leerschool van het leven geweest. En van alles wat ik daar 
heb mogen leren (en misschien ook wel heb mogen afleren) wil ik graag gebruik 
maken in mijn nieuwe taak – samen met u! In vertrouwen op de Eeuwige heb ik 
tegen die nieuwe uitdaging ‘ja’ gezegd zoals destijds bij mijn priesterwijding. Maar ik 
kan dat niet alleen! Naast alle bijstand van de Almachtige heb ik uw hulp heel hard 
nodig! Tot spoedig ziens in Weert! 
 

Ivo Krewinkel, pastoor 
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Een afscheid met verrassingen… 
 
Zoals u gelezen of zelf ervaren hebt had ik er voor gekozen om het afscheid te laten 
plaats vinden in de drie kerken ( parochies ) waar ik pastoor van heb mogen zijn. 
Het eerste afscheid vond plaats op Leuken: ik vond een echte verrassing dat de 
schutterij Sint Job aan het begin van de Mis de kerk binnen kwam. 
Dat was zes jaar geleden zo bij mijn installatie en nu ook bij mijn afscheid. 
Daar was ik echt blij mee! 
Het samenzijn in de dagkapel van de kerk was hartelijk en gezellig. 
 
In de week erop heb ik afscheid genomen van de Dalschool en de Brede School 
Moesel: elke school op zijn eigen manier…ik kijk er met dankbaarheid op terug! 
Dank aan de beide directeuren, die het een en ander vorm hebben gegeven. 
 
Zaterdag 5 oktober was het afscheid op Keent: wat voor mij een grote verrassing 
was, was de aanwezigheid van verschillende leden van de evangelische gemeente 
‘Nieuw Leven’ en natuurlijk ook de aanwezigheid van dominee Jolien Leeffers. 
Vlak voor de zegen heeft Benno van Mersbergen van Nieuw Leven een toespraak 
gehouden: een hartverwarmende speech, die mij goed heeft gedaan. 
Het samenzijn in het Keenter Hart was goed georganiseerd en de aanwezigheid 
van de nodigen van u maakte het tot een mooi geheel. 
Toen de ‘receptie’ bijna ten einde was hebben leden van Nieuw Leven nog met mij 
gebeden… Samenwerken prachtig, elkaar ontmoeten bij de werkgroep oecumene, 
maar samen bidden helemaal top!!! 
 
Op zondag was het afscheid van Moesel… de parochie waar ik vanaf 1993 heb 
mogen werken: ik was met name verrast door de aanwezigheid van mensen, die ik 
helemaal niet verwacht had, leuk en mooi. 
De receptie in het zaaltje van onze kerk was zoals vanouds, fijn! 
Natuurlijk was ik verrast door het cadeau dat ik namens de parochies mocht 
ontvangen: een mooi kazuifel met het Lam er op afgebeeld! 
 
Bij de verschillende Missen is er ook gespeecht door de heer Houben en de heer 
Meuwis van het kerkbestuur en diaken Goos. Dank daarvoor! 
Ik was ook verrast door de geschenken, die ik van u mocht ontvangen en fijne 
teksten op mooie kaarten. Bedankt! 
Dat ik het een en ander nog moet verwerken ( een plaats moet geven in mijn leven ) 
is mij heel duidelijk geworden… 
 
Graag sluit ik af met een tekst van de apostel Paulus, die tegelijk een wens voor u 
inhoudt: 
“Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader  
 naar wie alle vaderschap in de hemel  
 en op aarde genoemd wordt:  

  - vervolg zie pagina 6 - 
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 moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven 
 dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest, 
 dat Christus door het geloof woont in uw hart 
 en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 
 Moogt gij in staat zijn, met alle heiligen te vatten 
 wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,  
 en te kennen de liefde van Christus 
 die alle kennis te boven gaat. ( Efese 3, 14 – 19 ) 
 

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

 

 26 sept. : de heer Jo Meulensteen, 94 jaar 

 5 okt. : mevrouw Ankie Fonteijn-Kessels, 53 jaar 
 
Mogen zij nu voor altijd thuis zijn en rusten in vrede bij onze Hemelse Vader. 
 
In de Moeselkapel werden gedoopt: 
 

  7 sept.  : Evy Haex, dochter van Jeroen en  
      Ineke Haex-Kok 

 22 sept. : Viv Reemers, dochter van Roy en Kelly  
     Reemers-van Kampen 

 29 sept. : Lilly Nies, dochter van Frank en  
     Denise Nies-van den Einden 

    6 okt. : Maria Rubinska, dochter van Bozena, Joanna  

  13 okt. : Scott Maas, zoon van Ronald en Ilse Maas -Claessens 
 

Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders! 
 
 

De volgende viering wordt opgeluisterd door een koor: 
 
Zaterdag 2 november Keenterkerk 19.00 uur ANIMO 
 

    
De Biechtgelegenheid komt voorlopig te vervallen!! 
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Liturgische agenda en misintenties 
 
 

 

 
Za.      26 okt. 26/27 okt. Dertigste zondag door het jaar 

Evang. Lc. 18, 9-14 (C) 
Keenterkerk 19.00 uur: Voor overleden parochianen van Keent en Moesel 
  (Zang: samenzang) 
    

LET OP: EINDE ZOMERTIJD (de klok gaat 1 uur terug) 
Zo. 27 okt.   
Moeselkerk   11.00 uur: (Zang: samenzang) 
   (KINDERNEVENDIENST) 
Di. 29 okt.   
Keenterkerk 19.00 uur:  
    
Wo. 30 okt.  Z. Maria Teresa van de Heilige Jozef, 

maagd (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur:  
    
Do. 31 okt.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 1 nov.  Allerheiligen (Hoogfeest) 
Keenterkerk 08.30 uur: géén H.Mis! 
Keenterkerk 19.00 uur:  

 
 
 
 

Za.      2 nov. 2/3 nov. Allerzielen – gedachtenis van alle overleden 
gelovigen 

Keenterkerk 19.00 uur: Fien Verspagen-van Tuel (verjaardag) en Jos 
Verspagen 

  Echtgenoten Gerads-Bekelaar 
  Ouders Salmans-Jacobs (jaardienst) 
  Opa & Oma Tong Nguyen (jaardienst) 
  Harrie van Tuel  (verjaardag) en ouders Gielen - 

Gerritsen en familie 
  (Zang: Koor ANIMO) 

26 oktober t/m 1 november 2019 

2 november t/m 8 november 2019 
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Zo. 3 nov.   
Moeselkerk   11.00 uur:  
Koffiezondag  (Zang: samenzang) 
   
Keenterkerk 15.00 uur: ALLERZIELENGEBEDSDIENST  

met zegening van de graven 
    
Di. 5 nov.   
Keenterkerk 19.00 uur: Jos Hensels (jaardienst) 
    
Wo. 6 nov.  Alle heilige verkondigers van het geloof in onze 

streken (Feest) 
Moeselkapel 08.30 uur:  
    
Do. 7 nov.  H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons 

geloof. Patroon van de Nederlandse 
Kerkprovincie (Hoogfeest) 

Moeselkapel 19.00 uur: Annette Smulders 
  Annie van Diepen-Seerden (verjaardag) 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
Vr. 8 nov.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
 

 

 
Za.      9 nov. 9/10 nov. Twee-en-dertigste zondag door het jaar 

Evang. Lc. 20, 27.34-38 (C) 
Keenterkerk 19.00 uur: Bèr Houben (jaardienst) 
  Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel-Ariaens 
  (Zang: samenzang) 
Zo. 10 nov.   
Moeselkerk   11.00 uur: Annette Smulders 
  Piet Umans (trouwdag) 
  Jo Meulensteen (zeswekendienst) 
   (Zang: samenzang) 
   (KINDERNEVENDIENST) 
    
Di. 12 nov.  H. Josafat, bisschop en martelaar (gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur: J. Hensels-Tiggeler (verjaardag) 
    
Wo. 13 nov.   
Moeselkapel 08.30 uur:  

9 november t/m 15 november 2019 
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Do. 14 nov.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 15 nov.  H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur: Wilma Van Beers (jaardienst) 

 

 

 

 
Za.      16 nov. 16/17 nov. Drie-en-dertigste zondag door het jaar 

Evang. Lc. 21, 5-19 (C) 
Keenterkerk 19.00 uur: Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn. 
  Tinus, Mieke, Pietje, Sjaak en Harrie Mertens-Custers 
  Mis ter gelegenheid van de opening van het 

Vastelaovundjseizoen van VV de Vêrkusköp. 
Tevens wordt deze mis opgedragen voor alle leden 
en overleden leden van VV de Vêrkusköp. 

  (Zang: samenzang) 
Zo. 17 nov.   
Moeselkerk   11.00 uur: Piet Umans (jaardienst) en overleden familieleden 
Bloemetjeszondag (Zang: samenzang) 
    
Di. 19 nov.   
Keenterkerk 19.00 uur: Uit dankbaarheid 
    
Wo. 20 nov.   
Moeselkapel 08.30 uur: Overleden familie Moonen - Vaessen 
    
Do. 21 nov.  Opdracht van de heilige Maagd Maria 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 22 nov.  H. Cecilia, maagd en martelares (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
  

16  november t/m 22 november 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: 
 

 
 

 
          

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, 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 
    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 (vanaf 1 november 2019) 

  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 I. Krewinkel (vanaf 1 november 2019) 
  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/

