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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 maart t/m 19 april 8 maart 
20 april t/m 17 mei 15 april 

 
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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Allerhande… 
 
Toen ik als tiener de bakker, die aan de deur kwam, hielp, leerde ik ook het begrip 
‘Allerhande’ kennen: een pakje met zeer verschillende koekjes… 
Dit keer ga ik het niet hebben over verschillende soorten koekjes, maar over een 
paar teksten, die ik tegenkwam… die mij goed deden…die mij bemoedigden… 
en ook een gebeurtenis, die bij mij wat beweging bracht… 
 
Eerst een tekst, die ik afgelopen vrijdag aantrof in het Katholiek Nieuwsblad. 
Voor degenen, die het nog niet kennen: het is een weekblad met nieuws 
uit en over onze wereldkerk… 
Om maar eens een indruk te geven van het nummer van afgelopen vrijdag:  
Een artikel over een ‘kledingbus’ voor mensen in Zuidwest-Friesland, 
een stuk van priester Albert van der Woerd in de Verenigde Staten,                                         
een stuk over huwelijk en gezin, een artikel van Andres Knevel, een artikel 
over moslims die christen werden en bedreigd worden in Nederland(!), 
over de situatie van de kopten in Egypte, maar ook over iconografie, 
films en boeken… 
Zo stond er ook een artikel in over mystica Maria van Hout, afkomstig uit Udenhout. 
Zij leefde in de zestiende eeuw en had een grote invloed op bekende jezuïeten 
zoals Petrus Canisius. 
De volgende tekst is van haar: 

“Laten we ons geloof en onze liefde geheel op God richten. 
 Als de vijand ons kwelt of de mensen ons in het nauw brengen, 
 of als ons lichamelijk iets ontbreekt, tot wie zullen we dan gaan ? 
 Zullen we er bij de mensen over klagen of iets van hen verlangen ? 
 Nee, nee, volstrekt niet. Is onze Vader immers niet almachtig ? 
 Laten we tot Hem gaan en Hem onze nood klagen en zeggen: 
 ‘O allerliefste Vader, ik ben uw kind. En U bent mijn vader. 
 Ik klaag mijn nood bij U. U weet wat ik nodig heb. 
 Ik vraag U, wil zorg voor me dragen.’ 
 Vertrouw daarom standvastig op Hem.  
 Hij zal aan alle wanhoop tegemoet komen als Hij de tijd gekomen 

    acht.” (Maria van Hout uit: de rechte weg )  
Ik vind het een prachtige tekst, omdat het mij aanspoort om te vertrouwen op mijn 
hemelse Vader. 
Ik ben ook blij met het Katholiek Nieuwsblad waarin vaak artikelen staan, 
die bemoedigen, die een bredere kijk geven op wat er zoal in onze kerk 
wereldwijd gebeurt. 
 
Een andere tekst, die bij mij binnenkwam was een gedeelte van het evangelie van 
de dinsdag in de vierde week door het jaar: Marcus, hoofdstuk 5, vers 21 – 43. 
Ik ga niet het hele stuk weergeven, maar ik neem er een paar verzen uit: 

 
 - vervolg zie pagina 4 - 
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“Hij ( = Jezus) was nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de  
 overste van de synagoge met de boodschap: 

   “Uw dochter is gestorven. Waartoe zoudt ge de Meester nog langer 
  lastig vallen ?“  
 Jezus ving op wat er bericht werd en zei tot de overste van de synagoge: 
 “Wees niet bang, maar blijft geloven”     

 Als u het verhaal doorleest zult u merken dat Jezus totaal anders naar 
 de situatie van het meisje kijkt…  
 Jezus spreekt dan bijzondere woorden: “Talita koemi”( Meisje, ik zeg je, sta op). 
 Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond want het was twaalf jaar. 
 En ze stonden stom van verbazing” 
  
Die aansporing weerklonk ook in mijn eigen hart toen ik nadacht over de situatie 
van onze parochies. 
Jezus’ aansporing klonk en klinkt: ”Wees niet bang, maar blijf geloven”. 
Jezus kan heel anders naar onze situatie kijken dan ik. 
Ik hoop zijn bijzondere woorden nog mee te gaan maken… zodat er een opstanding 
ten leven in onze parochies mag plaatsvinden. 
 
Iets anders is: soms kan er een verandering van denken, van handelen plaats 
vinden… gewoon door een alledaags voorval… 
Het moet ergens in augustus geweest zijn toen ik met iemand een fijne wandeling 
had gemaakt bij de IJzeren Man… 
Op de parkeer plaats zag ik jonge kerels, die ik ooit bij mij in de klas had gehad: ze 
hadden gerend of zouden dat gaan doen… 
“Ha, pastoor, doet u met ons mee ?” 
Mijn antwoord laat zich wel raden: ”Ik word dit jaar zestig en heb een overgewicht 
van tussen de tien en vijftien kilo… dus dat gaat het niet worden” 
We hebben nog even een leuk staan praten… 
Ik ben er over na gaan denken: …in september heb ik een paar sportschoenen 
gekocht… sportkleren…ook voor bij regen… 
Eind september begonnen… op mijn eigen manier: de eerste anderhalve maand 
dagelijks drie kwartier een stukje rennen afgewisseld met lopen. 
Dat dagelijks is er van af: daar speelt drukte in de parochie en bepaalde 
weersomstandigheden een rol in… 
Kunt u het zich voorstellen: op maandag 24 december voor de vijf kerstvieringen in 
de middag gerend en gelopen…; vorige week vrijdag na de tweede uitvaart op die 
dag ‘gesport’ op mijn manier en mijn tempo !?                     
Vaak ren/loop ik alleen…soms met één van de naaste medewerkers. 
Ik heb nooit kunnen vermoeden dat ik er zo’n plezier in zou krijgen… 
Natuurlijk zie ik mij niet mee rennen met die jonge kerels… 
Dan kun je 112 bellen als dat tenminste nog nodig is ! 
 
Jongens, hartstikke bedankt!                  Pastoor Jos Rosenhart  
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Vastenactie 2019. 
 

Nu alvast een aankondiging voor de Vastenactie.  
Dit jaar hebben we twee projecten. 
 
Het eerste project bestaat uit renovatiewerkzaamheden aan de H. Driekoningenkerk 
in Paramaribo, Suriname. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3.300. Dit project is 
aangedragen door pater Jan Verboogen, afkomstig uit Nederweert. 
Het tweede project komt van de Blauwe zusters van zr. Maria de Anima Christi. Zij 
willen bij de crèche en kleuterschool in de favela’s van Sao Paulo, Brazilië een 
basisschool opstarten voor de zeer arme kinderen vanaf 6 jaar. Hiervoor moeten ze 
meubilair aanschaffen en daarvoor vragen ze een bijdrage van € 5.900. 
Wij hebben deze projecten op ons genomen samen met de parochie Leuken-
Groenewoud en het cluster Stramproy.  
 
Het banknummer van het Missiecomité Weert-Zuid is NL43 RABO 0156 9387 82. 
 

 

 
OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 

 
De afgelopen jaren heeft de Oecumenische Werkgroep Weert in de Goede Week 
vespervieringen georganiseerd, ter voorbereiding op het Paasfeest. 
Ook dit jaar worden deze oecumenische vespervieringen weer gehouden. 
Alleen nu verspreid over de hele veertigdagentijd, elke woensdagavond, op 
verschillende locaties en wel: 
 

 woensdag   6 maart  : Bethelkerk, Maaspoort 30 

 woensdag 13 maart  : het koorgedeelte van de Paterskerk, Biest 43 

 woensdag 20 maart  : Bethelkerk, Maaspoort 30 

 woensdag 27 maart  : Moeselkapel, Irenelaan 93 

 woensdag 3 april  : kapel van de Zrs. Birgittinessen, Maasstraat 17 

 woensdag 10 april  : het koorgedeelte van de Paterskerk, Biest 43 

 woensdag 17 april  : Moeselkapel, Irenelaan 93 
 

Aanvang van de vespers is telkens om 19.30 uur. 
Deze vespers, die ongeveer een half uur zullen duren, 
bestaan uit lezingen uit de Bijbel, enkele liederen, een 
gedicht of een andere tekst, gebeden, stilte.  
 
Van harte welkom! 
De Oecumenische Werkgroep Weert  
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PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden: 

 

   9 jan. : de heer Sjef Tullemans, 86 jaar  
 18 jan. : mevrouw Gerda Demelinne, 71 jaar 

 21 jan. : de heer Sjera Geurtjens, 88 jaar 

 31 jan. : mevrouw Mia Roeffen-Peeters, 78 jaar 

   1 feb. : mevrouw Ricky van der Linden-Huisman, 91 jaar 

   2 feb. : mevrouw Martha Saes-Coumans, 87 jaar 

   3 feb. : mevrouw Tineke Vossen-Koenraads, 78 jaar 

 11 feb.  : de heer Bèr Halfers, 90 jaar  
 
Mogen zij nu voor altijd thuis zijn bij onze Hemelse Vader. 
 
 
In de Moeselkapel werd gedoopt: 
 

 20 jan. : Julian van Dijk, zoon van Maikel van Dijk  
      en Nicole Schoenmaekers 
 

Van harte proficiat voor deze dopeling en zijn ouders! 
 
 
En wij feliciteren ook de jongens en meisjes, die op donderdag 14 februari het 
sacrament van het H. Vormsel ontvingen. 
 
 

De volgende vieringen worden opgeluisterd door een koor:  
 
 
 
 

Zondag 24 feb. Moeselkerk 11.00 uur Gregoriaans herenkoor 
Zaterdag   9 mrt. Keenterkerk 19.00 uur Koor ANIMO 
 

  
 

Biechtgelegenheid: 1
e
 zaterdag van de maand: Kerk Leuken 

 2
e
 zaterdag van de maand: Moeselkerk 

   3
e
 zaterdag van de maand: Keenterkerk 

telkens van 16.00 tot 17.00 uur 
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Za.      23 feb. 23/24 feb. Zevende zondag door het jaar 

Evang. Lc. 6, 27-38 (C) 
Keenterkerk 19.00 uur: Overleden familie Zentjens - Van de Vin 
  (Zang: samenzang) 
Zo. 24 feb.   
Moeselkerk   11.00 uur: Paula Knoops-van Baren (jaardienst) 
  Mirjam Bergmans-Bouwmeesters (verjaardag) 
  (Zang: m.m.v. Gregoriaans herenkoor) 
   
Di. 26 feb.   
Keenterkerk 19.00 uur: Overleden ouders Cuppen-de Mol (sterfdag moeder) 
   José Bongers-Vossen en overleden familie 
Wo. 27 feb.   
Moeselkapel 08.30 uur: Truus Stroucken (verjaardag) 
  Voor de intenties van de familie Pijpers-Heijmans 
   
Do. 28 feb.   
Moeselkapel 19.00 uur: Ter nagedachtenis aan Bert Scheers 
  Horst Brieskorn 
  Sjef Tullemans (zeswekendienst) 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 1 mrt.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

 

  

 

 
Za.      2 mrt. 2/3 mrt. Achtste zondag door het jaar 

Evang. Lc. 6, 39-45 (C) 
Keenterkerk 19.00 uur: Overleden familie Tobben - Janssen 
  (Zang: samenzang) 
Zo. 3 mrt.   
Moeselkerk   11.00 uur: (Zang: samenzang) 
Koffiezondag (KINDERNEVENDIENST) 
   
Di. 5 mrt.   
Keenterkerk 08.30 uur: José Bongers-Vossen en overleden familie 
  Let op: géén avondmis! 

23 februari t/m 1 maart 2019 

2 maart t/m 8 maart 2019 
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Wo. 6 mrt.  Aswoensdag  
Verplichte vasten- en onthoudingsdag 

Moeselkapel 09.00 uur: Voor de intenties van  
           de fam.Pijpers-Heijmans 
St. Matthiaskerk Leuken  
 19.00 uur:  
   
Do. 7 mrt.  HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 19.00 uur: Familie Nouwen-Kneepkens en dochter Els 
   
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 8 mrt.  H. Johannes de Deo, kloosterling (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

 

 

 

 
Za.      9 mrt. 9/10 mrt. Eerste zondag van de veertigdagentijd 

Evang. Lc. 4, 1-13 (C) 
Keenterkerk 19.00 uur: Jacq Stals (jaardienst) 
  Echtgenoten Gerads-Bekelaar 
  Jan Hendrikx (jaardienst i.v.m. overlijden op 11-3-

1986) 
  (Zang: Koor ANIMO) 
Zo. 10 mrt.   
Moeselkerk   11.00 uur: Tjeu Houben (jaardienst)  
  Sjera Geurtjens (zeswekendienst) 
  (Zang: samenzang) 
Di. 12 mrt.   
Keenterkerk 19.00 uur: José Bongers-Vossen en overleden familie 
    
Wo. 13 mrt.   
Moeselkapel 08.30 uur: Voor de intenties van de familie Pijpers-Heijmans 
   
Do. 14 mrt.   
Moeselkapel 19.00 uur: Horst Brieskorn 
  Martha Saes-Coumans (zeswekendienst) 
   
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    

9 maart t/m 15 maart 2019 
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Vr. 15 mrt.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

 

 

 

 

 
Za.      16 mrt. 16/17 mrt. Tweede zondag van de veertigdagentijd 

Evang. Lc. 9, 28b-36 (C) 
Keenterkerk 19.00 uur: Jos Verspagen (verjaardag) en Fien Verspagen-van 

Tuel 
  Echtgenoten Gerads-Bekelaar 
  Wiel Reijnders (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 
Zo. 17 mrt.   
Moeselkerk   11.00 uur: Overleden ouders Vermeulen-Dirckx 
  Overleden ouders Vleeshouwers-Brunenberg 
  (Zang: samenzang) 
Bloemetjeszondag (KINDERNEVENDIENST) 
    
Di. 19 mrt.  H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria 

(Hoogfeest) 
Aansluitend op de H. Mis: samenzijn in de ruimte 
van het parochiekantoor) 

Keenterkerk 19.00 uur: Pastoor Jan Geurts 
   J. en S. Leers-Hensels (jaardienst) 
   José Bongers-Vossen en 

               overleden familie 
Wo. 20 mrt.   
Moeselkapel 08.30 uur: Har Stroucken (jaardienst) 
   
Do. 21 mrt.   
Moeselkapel 19.00 uur: Voor de intenties van de familie. Pijpers-Heijmans 
   
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 22 mrt.   
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
  

16 maart t/m 22 maart 2019 



 

10 

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: 
 

 
 
 

 
 

          
Oudenakkerstraat 57 
6006 BB Weert 
Telefoon    524084 
www.apotheekzuijdgeest.nl 

 
            

Elektrotechnisch Installatiebureau 
      St.Luciastraat 18, Weert 
      Telefoon   0495- 53 46 51    
      www.peulenbv.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.apotheekzuijdgeest.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, H. Woutersstraat 12, 6006 BE 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  J. Rosenhart 

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

  H. Woutersstraat 12, 6006 BE  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 
  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 
MOESELKERK: mevr. R.Gijsen-van Helden,      
  Eindhovenseweg 89, 6002 TB  Weert,    tel. 534272 
KEENTERKERK: de heer M. Bongers,       
  Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,    tel. 539353 

http://www.parochiesweertzuidoost.nl/

