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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 
15 februari t/m 13 maart 31 januari 
14 maart t/m 10 april 28 februari 
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HOOFDARTIKEL PASTOOR KREWINKEL 

Verleden week ontmoette ik iemand die het op nieuwjaarsdag had aangedurfd een 

nieuwjaarsduik in zee te nemen. De man zei me: “Zoals veel mensen dat doen op 1 

januari, wilde ik dat dit jaar ook eens riskeren. Het was geweldig. Het oude jaar 

voorbij, alles afgespoeld, ondergedoken en weer overeind, tintelend en fris, als een 

nieuwe herboren mens eruit komen. Een nieuw jaar, een nieuwe toekomst 

tegemoet. Het gaf me nieuwe energie”. 

De doop van Jezus in de Jordaan was ook zoiets. Een 

onderdompeling in dat frisse water midden in de 

bloedhete dorre droge woestijn. Onderduiken en weer 

boven komen. Herboren uit dat water dat nieuw leven 

geeft. Dat water zo onmisbaar, zo kostbaar, zo 

sprankelend. "Gods Geest zweefde over de wateren", 

staat er aan het begin van het boek der schepping. Gods 

Geest daalde neer over Jezus, staat er in het evangelie. 

Jezus, vol van Gods Geest, zoals hij wordt genoemd: 

'liefste zoon van God, een man naar Gods hart'. Jezus: 

Gods geliefde Zoon. Menselijk evenbeeld van God. Een 

menselijk hart vol van Gods liefde. 

Zo'n nieuwjaarsduik in de zee, zo'n doop in de Jordaan, een veelzeggend 

gebeuren. Zoals de doop van een baby. Dat kan een mooie viering zijn. Een kind 

draagt iets voor. Iedereen staat lachend en blij rond de doopvont. De doopheer 

spreekt mooie beloftevolle woorden. Iedereen is gelukkig met het nieuwe leven. 

Maar welk leven zal dat zijn? Een echt christelijk, evangelisch leven? We kennen 

het antwoord. Meestal heeft zo'n doop weinig of geen impact op het leven. Niet op 

dat van het kind, noch op het leven van de ouders. Het kind zal zijn doopbeloften 

hernieuwen. Ook weer als kind. En alle christenen die met Pasen naar de 

paasviering gaan hernieuwen hun doopbeloften. Maar laten we wel wezen. Een 

bewuste, ingrijpende ‘herdoop’ als hergeboorte is ook dat niet. Dat is voor de 

meeste gelovigen geen begin van een nieuw leven met verregaande 

consequenties. Het is gewoon een onderdeel van de paasliturgie dat vroom wordt 

ondergaan. 

De doop van Jezus was wel eventjes anders! Het was het begin van zijn openbaar 

leven. We weten hoe dat geweest is. En hoe het is afgelopen. De doop maakte hem 

tot een herboren mens, een nieuwe mens, de geliefde van God. Een man naar 

Gods hart die dan ook zo geleefd heeft. Hij doorbrak een verstarde traditie, een 

benepen verstaan van de wet. Hij sprak vrijmoedig radicale taal tegen de 

Farizeeën. Hij stelde de liefde boven de sabbat. Hij nam het op voor zwakke, 

miskende, kleine mensen. Voor zondaars en onreine mensen.  

 - vervolg zie pagina 4- 
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Hij was de dienaar die de voeten waste. Hij ging het gruwelijke kruis niet uit de weg. 

De zending die hij kreeg bij het doopsel is hij trouw gebleven tot het uiterste. 

En dan rijst automatisch de vraag hoe onverschrokken wij de consequenties 

opnemen van onze zending als gedoopte christenen. Ook vandaag is er nog heel 

wat onrecht in de wereld, veraf, maar ook dichtbij huis. Er is de taal van haat die 

vlotjes de weg vindt op sociale media, waar mensen op een hedendaagse manier 

worden ‘gekruisigd’ en ‘afgemaakt’. Er is de onverdraagzaamheid, het egoïsme en 

individualisme van onze samenleving waar alles rond ons kleine ikje moet draaien. 

Er is de impasse die mensen meer vragen doet stellen dan dat ze antwoorden 

krijgen. Er is… er is… zoveel, maar waar is onze stem? Waar zijn onze daden? De 

wereld veranderen zal ons niet lukken, dat is ook Jezus niet gelukt. Maar het is hem 

wel gelukt een beweging op gang te brengen van mensen met andere idealen, met 

een andere levenshouding dan de gangbare, mensen met een opdracht.  

Die mensen, dat zijn wij. 

Ivo Krewinkel, pastoor 

Samenvatting/verslag hoorzitting St Josephkerk Keent 
 
Op woensdag 8 januari 2020 vond de hoorzitting plaats m.b.t. de onttrekking aan 
de eredienst van de St.Josephkerk in het wijkgebouw Keenter Hart. 
Aanwezig waren vicaris-generaal Maessen, econoom Hamers, pastoor Varela 
Gaviria namens de priesterraad van het bisdom Roermond, pastoor Tervoort, 
pastoor Krewinkel, kerkbestuur Weert Zuid-Oost (mevrouw Jongeling en de heren 
Essers, v.d. Kruijs, Meuwis), de werkgroep herbestemming, deken Franken, de 
investeerders en parochianen/belangstellenden (totaal aanwezig ca. 60 personen). 
 
Voorzitter de heer Van der Lee opende de hoorzitting door allen welkom te heten en 
vicaris-generaal Maessen te vragen om te beginnen met gebed. De voorzitter geeft 
een toelichting over de bedoeling van de hoorzitting en geeft aan dat iedereen de 
mogelijkheid heeft tot het stellen van vragen en /of opmerkingen. Hij benadrukt dat 
we hier zitten met gemengde gevoelens, dat het geen makkelijk traject is geweest  
en dat de belangen van de parochianen gedurende het gehele traject meegenomen 
en behartigd zijn. Een woord van dank was er voor de kerkbestuursleden van 
Keent, de heren v.d.Kruijs en Meuwis, voor hun voortdurende inzet.  
 
De voorzitter geeft aan welke procedure er gevolgd is en welke er gevolgd gaat 
worden m.b.t. de onttrekking van de kerk aan de eredienst; de priesterraad en de  
bisschop nemen het advies in beraad. Wanneer de bisschop besluit de kerk te 
onttrekken aan de eredienst zal er een decreet worden uitgevaardigd dat kenbaar 
gemaakt zal worden aan de parochianen. De parochianen hebben dan 10 dagen de 
tijd om in beroep te gaan. 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan pastoor Tervoort die dit traject op 
verzoek van het kerkbestuur begeleid heeft. 
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Pastoor Tervoort kenschetst het traject dat vanaf 2014 doorlopen is, onder andere: 

 het financieel jaarplan van de kerken Keent, Moesel en Leuken 

 het overleg met vicaris-generaal Schnackers en econoom Hamers en hun 
advies om naar de sluiting  van de kerk van Keent te kijken 

 de gesprekken met investeerders o.a. Quattro en Thallia 

 de informatie bijeenkomst van 6 oktober 2017 over de voortgang van het 
proces 

 het teruglopen van dopen, vormsel, uitvaarten, de tegenvallende financiële 
inkomsten en de participatie van 45 parochianen in de weekend mis 

 afspraken m.b.t. de toegankelijkheid van het kerkhof 

 de kerkelijke kunst en het exterieur en interieur van het kerkgebouw 

 de ondertekening van het koopcontract op 13 december 2019 
 
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan pastoor Krewinkel over het onderwerp 
“en hoe nu verder na de sluiting van de kerk”. Pastoor Krewinkel geeft aan dat er 
een bijeenkomst met de parochianen georganiseerd zal worden wanneer definitief 
bekend is dat de kerk aan de eredienst onttrokken wordt. We zullen dan als 
kerkgemeenschap bespreken hoe we de Keenter parochie gestalte kunnen geven 
en de herkenbaarheid van Keent in de Moesel-kerk (informatie delen en 
bespreken). 
 
De voorzitter geeft aan dat het woord nu is aan de parochianen. 
 
Dertien parochianen nemen afzonderlijk het woord waarbij tal van onderwerpen aan 
bod komen en worden besproken: de positie van pastoor Rosenhart, de opheffing 
van het zangkoor, het financieel overzicht, het bedrag van de verkoop (€ 200.000), 
wat is er precies verkocht aan onroerend goed, de belangen van het Keenter Hart, 
de bestemming van het orgel, de kerkramen, zijn er nog zaken die de verkoop 
kunnen tegen gaan, hoe om te gaan met een gebouw als rijksmonument, hoe 
worden de appartementen in het kerkgebouw gerealiseerd, bestemming “Teunis”-
altaar, het uurwerk en de klokken, de kruiswegstaties, bouw van een gedachtenis 
kapel, behoud dagkapel, is het mogelijk om iets te kopen van de inboedel als 
aandenken, wat te doen met kerken die onttrokken zijn aan de eredienst, andere 
alternatieven voor kerkgebouwen, visie van de paus, vademecum bisdom 
Roermond gedragslijnen m.b.t. de verkoop (taxatierapport, openbare inschrijving, 
maximale opbrengst en de bodemprijs).  
Alle vragen zijn ter vergadering beantwoord. 
 
Tot slot dankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid, voor de serieuze bijdragen 
en de betrokkenheid. Een woord van dank voor pastoor Tervoort voor zijn grote 
inzet waarna vicaris-generaal Maessen afsluit met gebed. 

 
Kerkbestuur Weert Zuid-Oost 

 

  



6 

 

TARIEVENLIJST PAROCHIES DE VERREZEN CHRISTUS EN ST. JOSEPH 
PER 01-01-20 

 
* Uitvaartmis  €     440,00  
* Huwelijksmis  €     440,00  
* Jubileumdiensten  €     275,00  
 Begeleiding naar crematorium / begraafplaats elders met 

voorafgaande kerkdienst  €       60,00  
* Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  €     440,00  
 Stipendia H. Missen in weekend en feestdagen  €       27,50  
 Stipendia H. Missen op overige weekdagen  €       12,50  
 Plaatsengeld  €         1,00  
 Gestichte jaardienst door de week 5 jaar  €       62,50  
 Gestichte jaardienst door de week 10 jaar  €     125,00  
 Gestichte jaardienst door de week 20 jaar  €     250,00  
 Gestichte jaardienst weekend 5 jaar  €     137,50  
 Gestichte jaardienst weekend 10 jaar  €     275,00  
 Gestichte jaardienst weekend 20 jaar  €     550,00  
 Kaarsen  €         0,50  
 Noveenkaarsen  €         5,00  
 Devotielichtjes (groot)  €         0,50  
 Devotielichtjes (klein)  €         0,30  
* Doopsel  €       55,00  
* Deelname Eerste Heilige Communie of Vormselviering  €       55,00  
   

 De met een ster (*) gemerkte vergoedingen worden niet gevraagd aan 
parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de kerkdienst gemiddeld 
tenminste de minimum kerkbijdrage hebben betaald aan de parochie Keent of 
Moesel of Leuken of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie 
zijn verhuisd.  
In het jaar 2020 is de minimum kerkbijdrage € 110 per jaar. 

   

 TARIEVENLIJST KERKHOF PAROCHIE ST. JOSEPH   

 Bij een nieuw graf worden de grafrechten voor 20 jaar vooruit in rekening 
gebracht.  20 jaar is de minimale termijn voor een graf of bijzetting. 

   

 Standaardgraf  

 Grafrechten eigen graf per 20 jaar (vak B,C,F,G en H)   €     950,00  
 Grafdelven en dichtmaken  €     550,00  
 Grafdelven en dichtmaken op zaterdag  €     830,00  
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 Entreekosten van een biologisch afbreekbare urn in een 
bestaand standaardgraf  €     260,00  

 Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld  €     550,00  
 Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld  €     586,00  
 Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat door de parochie 

geleverd en geplaatst wordt toegelaten. 
 Onderhoud graf per jaar   €       70,00  
 Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar  €     475,00  
 Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar  €     240,00  
   

 Kindergraf (jonger dan 12 jaar)  

 Grafrechten per 20 jaar (vak D)  €     485,00  
 Grafdelven en dichtmaken   €     280,00  
 Grafdelven en dichtmaken op zaterdag   €     420,00  
 Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld.  €     550,00  
 Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld.  €     586,00  
 Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat door de parochie 

geleverd en geplaatst wordt toegelaten. 
 Onderhoud graf per jaar  €       70,00  
 Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar  €     240,00  
 Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar  €     120,00  
   

 Urnengraf  

 Grafrecht urnengraf per 20 jaar.  €     880,00  
 Naamplaat urnengraf met inscriptie 

Extra tekst wordt apart in rekening gebracht.  €     600,00  
 Bijplaatsen van een tweede urn in een bestaand urnengraf  €     260,00  
 Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar  €     440,00  
 Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar  €     220,00  
   

 Familiegraf  

 Grafrechten familiegraf per 20 jaar (vak A en E)   

 a.  Groot 200 X 100 cm  €  3.000,00  
 b.  Groot 200 X 200 cm  €  6.000,00  
 Grafdelven en dichtmaken  €     550,00  
 Grafdelven en dichtmaken op zaterdag  €     830,00  
 Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar   

200 X 100 cm  €  1.500,00  
 Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar   

200 X 200 cm  €  3.000,00  
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 Het aanbrengen van een grafzerk en/of grafkelder dient u zelf te regelen met 
een leverancier van grafmonumenten. Deze moeten voldoen aan de voor-
schriften van het kerkhofreglement. Dit is beschikbaar op het parochiekantoor.  

   

 Asverstrooiing  €     150,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dé actie om aandacht te vragen 
voor de financiële ondersteuning 
van de parochie. 

 
 
 

Al heel lang wordt jaarlijks in deze periode van alle kanten aandacht gevraagd voor 
de actie Kerkbalans. 
Dat is de landelijke actie om de gelovigen aan te sporen om hun parochie 
financieel, naar ieders persoonlijke omstandigheden, te ondersteunen. 
Dat onze parochies er financieel niet heel erg goed voor staan, is eigenlijk wel 
algemeen bekend. Helaas door de vergrijzing en het overlijden van parochianen, 
die vaak jarenlang hun financiële steun hebben gegeven aan de parochie, vallen 
steeds meer mensen weg. Ieders steun, jong én oud, is bitter hard nodig!  
Ook als je zelf weinig in de kerk komt, is het nuttig om te geven. Zo kan jouw 
geloofsgemeenschap blijven bestaan en tot steun zijn voor anderen. 

Daarom doen we een dringend beroep op alle parochianen 
om financiële steun. 

Wanneer de jaarrekeningen van de parochies gereed zijn en door het Kerkbestuur 
zijn vastgesteld, zal een overzicht van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen 
jaar worden gepubliceerd. 
Uit oogpunt van kostenbesparing is er voor gekozen om geen aparte (bedank-) 
brieven meer te verspreiden. Aan al diegenen die het afgelopen jaar een bijdrage 
hebben geleverd, willen we via deze weg onze hartelijke dank uitspreken! 

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op de volgende bankrekeningen: 

St. Josephparochie (Keent) : NL56 RABO 0156 9065 38 

De Verrezen Christus (Moesel) : NL12 RABO 0156 9095 61 

 

Wanneer u gebruik wilt maken van een automatische incasso dan kunt u hiervoor 
een formulier aanvragen bij het parochiekantoor Weert-Zuid. 
 
Laat uw parochie niet in de steek: samen zijn we verantwoordelijk voor het 
voortbestaan van onze parochies! 
 

Kerkbestuur Weert Zuid-Oost 
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OECUMENISCHE VIERINGEN  
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID, 19-26 januari 2020 
 

"Buitengewoon" is het thema voor de Week van 
Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. 
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en 
met 26 januari.  
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken 
in Malta. In het Bijbelboek Handelingen (28) lezen 
we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden 
op het eiland. Daar worden zij 'met buitengewone 
vriendelijkheid' opgevangen.  
 
Geïnspireerd hierdoor daagt de Week van Gebed 
deelnemers uit om te streven naar meer dan het 
gewone. Het is een oproep tot buitengewone 
vriendelijkheid, maar ook een uitdaging om te 
durven ontvangen van mensen die anders zijn dan 
wij. Om te komen tot ontmoeting en het vieren van 
eenheid.  

Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. 
 
De Oecumenische Werkgroep Weert organiseert jaarlijks een aantal vieringen in 
deze Week van Gebed. Dit jaar op de volgende data, tijden en locaties: 
 

 zondag 19 januari om 16.00 uur in de parochiekerk "De Verrezen 
Christus" Moesel, Nassaulaan 1, Weert: een oecumenische dienst met 
samenzang en muzikale medewerking van het Sint Janskoor o.l.v. Michel 
van Dooren 
 

 woensdag 22 januari om 19.00 uur in de kapel van de Zusters 
Birgittinessen, Maasstraat 17, Weert: een oecumenische vesperviering 
 

 zaterdag 25 januari om 19.00 uur in de kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie 
aan de Kerkstraat 10 in Budel: een oecumenische dienst met zang door 
Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van der Kaaij.  
 

 op de overige dagen worden er in De Link, Molenpoort 13, Weert, 
gebedsbijeenkomsten georganiseerd door leden van Christengemeente 
Nieuw Leven; deze zijn op: 

o maandag 20 januari,  20.00 uur 
o dinsdag 21 januari,  20.00 uur 
o donderdag 23 januari,  10.00 uur en 20.00 uur 
o vrijdag 24 januari,  20.00 uur 
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Alle vieringen en bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 
 
Na afloop van de vieringen is iedereen uitgenodigd om bij een kopje koffie of thee 
nog even na te blijven praten. 
 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 
De Oecumenische Werkgroep Weert. 
 
 
PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden: 

 

 18 dec. : mevrouw Sarah Rada, 91 jaar 

 21 dec. : mevrouw Lies Ariaens-Peerlings, 84 jaar 

 23 dec. : mevrouw Toos Houben-Coenen, 92 jaar 
 

Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader. 
 
 
In de Moeselkapel werd gedoopt: 
 

 12 jan : Tess van Dooren, dochter van Rob van Dooren  
      en Joyce Wilmsen  
 

Van harte proficiat voor deze dopeling en haar ouders! 
 
 
 

De volgende vieringen worden opgeluisterd door een koor: 
 

 
 

 
Zondag  19 jan. Moeselkerk 16.00 uur Sint Janskoor o.l.v. 
     Michel van Dooren 
     (Oecumenische viering Week 
    van Gebed voor de eenheid) 
Zaterdag   8 feb. Keenterkerk 19.00 uur Koor ANIMO 
Zaterdag    9 feb. Moeselkerk 11.00 uur Gregoriaans Herenkoor 
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Liturgische agenda en misintenties 

 

 

 

 
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) 
Bloemetjeszondag  
   
Moeselkerk   16.00 uur: Openingsviering Week van Gebed 
  (Zang: Sint Janskoor o.l.v. Michel van Dooren) 
   
Di. 21 jan.  H. Agnes, maagd en martelares (gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur:  
    
Wo. 22 jan.  H. Vincentius, diaken en martelaar (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur:  
    
Do. 23 jan.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 24 jan.  H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

 

 

 

 
Za.      25 jan. 25/26 jan. Derde zondag door het jaar 

Evang. Mt. 4, 12-23 of: 4, 12-17 (A) 
Keenterkerk 19.00 uur: Sophie Coenen 
  Harrie Hendrikx (verjaardag) 
  Lies Heussen - Smeets (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 

18 januari t/m 24 januari 2020 

25 januari t/m 31 januari 2020 
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Zo. 26 jan.   
Moeselkerk   11.00 uur: Ouders  Camp-v.Goor, kinderen en kleinkinderen 

(jaardienst) 
  Overleden ouders Kluskens-van de Kruijs 
  (Zang: samenzang) 
   
Di. 28 jan.  H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur: Paul Hensels sr. (jaardienst) 
    
Wo. 29 jan.   
Moeselkapel 08.30 uur:  
    
Do. 30 jan.   
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 31 jan.  H. Johannes (Don) Bosco, priester (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
 
 
 

Za.      1 feb. 1/2 feb. Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 
Evang. Lc. 2, 22-40 of: 2, 22-32 (A) 

Keenterkerk 19.00 uur: Voor overleden parochianen van Keent en Moesel 
  (Zang: samenzang) 
   
Zo. 2 feb.   
Moeselkerk   11.00 uur: Martha Saes-Coumans (1ste jaardienst) 
Koffiezondag  (Zang: samenzang) 
   
Di. 4 feb.   
Keenterkerk 19.00 uur:  
    
Wo. 5 feb.  H. Agatha, maagd en martelares (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur:  
    
Do. 6 feb.  HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 19.00 uur: Vervalt i.v.m. Vormselviering op Keent 
   
Keenterkerk 19.00 uur: Viering H. Vormsel  

(Vormheer: Mgr. E.de Jong) 
(N.B.: géén Aanbidding deze avond!) 

1 februari t/m 7 februari 2020 
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Vr. 7 feb.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
 
 
 

Za.      8 feb. 8/9 feb. Vijfde zondag door het jaar 
Evang. Mt. 5, 13-16 (A) 

Keenterkerk 19.00 uur: Jacq Stals (verjaardag) 
  Dora Hendrikx - Mennen (jaardienst i.v.m. overlijden 

op 9-2-2017) 
  (Zang: m.m.v. Koor ANIMO) 
Zo. 9 feb.   
Moeselkerk   11.00 uur: (Zang: m.m.v. Gregoriaans Herenkoor) 
   
Di. 11 feb.  Onze Lieve Vrouw van Lourdes (gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur: Voor een zekere intentie (gedachtenis overledenen) 
    
Wo. 12 feb.   
Moeselkapel 08.30 uur:  
    
Do. 13 feb.   
Moeselkapel 19.00 uur: Toon en Lies Broers-Seerden 
   
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 14 feb.  HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, 

patronen van Europa (Feest) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
 
 
 

Za.      15 feb. 15/16 feb. Zesde zondag door het jaar 
Evang. Mt. 5, 17-37 of: 5, 20-22a.27-28.33.-34a (A) 

Keenterkerk 19.00 uur: Ouders Smeets-Nijsen 
  (Zang: samenzang) 
   
Zo. 16 feb.   
Moeselkerk   11.00 uur: Linda Korten 
  Overleden ouders Smolenaers-Verdonkschot 
Bloemetjeszondag (Zang: samenzang) 
   

 
  

8 februari t/m 14 februari 2020 

weekend 15/16 februari 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 
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Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot 

“adverteerders van de maand”. 

Deze keer zijn dit: 

    

Gezamenlijke winkeliers Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 
 

 
 
 
 

Kruisstraat 7 | 6006 ZJ Weert | 

0495 537 333 

www.frituredekoster.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 



 

 

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 
  P.S. Mogelijk valt een door de weekse dienst uit i.v.m. een begrafenis 

      
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 

 

 


