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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
20 april t/m 17 mei
18 mei t/m 14 juni

Sluitingsdatum
5 april
3 mei

Bank- en girorekeningen:
Parochie Sint-Joseph
Giften restauratiefonds
St. Josephkerk
Parochie De Verrezen Christus
Giften Moeselkapel
Missiecomité Weert-Zuid

Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr.

NL56 RABO 0156 9065 38
NL94 RABO 0124 4833 13

Postbank rek.nr
Rabobank rek.nr
Rabobank rek.nr
Rabobank rek.nr

NL05 INGB 0001 1904 11
NL12 RABO 0156 9095 61
NL49 RABO 0135 9032 54
NL43 RABO 0156 9387 82
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Veertigdagentijd of beter gezegd lijdenstijd ?
Eerlijk gezegd vind ik de veertigdagentijd geen ‘gemakkelijke’ tijd.
De advent vind ik zelf de mooiste tijd van het kerkelijk jaar: het is voor mij de tijd van
de hoop…
De paastijd komt bij mij op de tweede plaats.
Daarna de kersttijd, de ‘tijd door het jaar’ en als laatste de veertigdagentijd.
Ik realiseer me goed dat ik hier niet mee ‘scoor’, maar het is gewoon zo.
Aan het begin van de veertigdagentijd viel mijn oog op de ‘kop’ van een boekje
‘dagteksten 2019’: begin van de lijdenstijd. Het zal er vorig jaar ook wel in gestaan
hebben, maar nu viel het me pas op.
We zijn als katholieken vertrouwd met afbeeldingen van de lijdende Christus… denk
maar aan de grote kruisweg op Keent… de kleine kruisweg in de Moeselkapel en
uiteraard met kruisbeelden in onze huizen, in onze huiskamers.
Het kan goed zijn om er eens een keer bij stil te staan.
Ik doe dat aan de hand van een paar teksten, die ik onlangs las.
De eerste vond ik in het Bonhoeffer Brevier ( uitgegeven door Ten Have;
ISBN 90 259 4768 9; tweede druk, juni 2000 )
Dietrich Bonhoeffer ( 1906 – 1945 ) was luthers predikant en theoloog…
Hij werd lid van de Bekennende Kirche, een christelijke verzetsbeweging in NaziDuitsland.
Hij wist zich verbonden met een groep officieren, die geprobeerd hebben Hitler ‘uit
te schakelen’. In verband daarmee is hij gevangen genomen en in 1945 vermoord.
In het bovengenoemd boek staat voor elke dag een tekst van Dietrich Bonhoeffer.
Het is geen lichte kost, maar biedt stof tot nadenken.
Ik probeer er elke dag uit te lezen; ik kan het boek u van harte aanbevelen.
In het Bonhoeffer Brevier staat op 1 maart het volgende:
Geroepen tot dragen.
“ Het lijden moet gedragen worden, opdat het voorbijgaat.
Of de wereld moet het dragen en eraan te gronde gaan, òf het valt op Christus
en wordt in Hem overwonnen.
Zo lijdt Christus plaatsvervangend voor de wereld.
Alleen zijn lijden is verlossend lijden.
Maar ook de gemeente ( = kerk J.R. ) dat het lijden van de wereld een drager
zoekt.
Zo valt in de navolging van Christus het lijden op haar, en zij draagt het
doordat ze zelf door Christus wordt gedragen
Plaatsvervangend staat de gemeente van Jezus Christus voor de wereld
tegenover God, terwijl ze navolgt onder het kruis.
God is een God van dragen.
- vervolg zie pagina 4 -

3

De Zoon van God droeg ons vlees. Hij droeg daarom het kruis.
Hij droeg al onze zonden en bracht verzoening door zijn dragen.
Zo is ook de volgeling tot dragen geroepen.
In het dragen bestaat het christen-zijn.
Zoals Christus in het dragen de gemeenschap met de Vader bewaart,
zo is het dragen van de volgeling gemeenschap met Christus.
De mens kan de hem opgelegde last ook afschudden.
Maar hij wordt daarmee niet van de last bevrijd, maar draagt nu een veel
zwaarder, een veel ondraaglijker last.
Hij draagt het zelfgekozen juk van het eigen ik.
Jezus heeft allen, die met velerlei lijden en lasten beladen zijn,
geroepen hun juk af te werpen en zijn juk op zich te nemen,
dat zacht, en zijn last die licht is. Zijn juk en zijn last is het kruis.
Onder dit kruis te gaan, betekent niet ellende en vertwijfeling,
maar verkwikking en rust voor de zielen, het is hoogste vreugde.
Hier gaan we niet meer onder zelfgemaakte wetten en lasten,
maar onder het juk van Hem, die ons kent en die zelf meegaat
onder het juk.
Onder zijn juk zijn we zeker van zijn nabijheid en gemeenschap.
De volgeling vindt Hem zelf, wanneer hij zijn kruis opneemt.”
Een andere tekst las ik in ‘Stem van vervolgde christenen’, het blad van
de SDOK.
Dit is een christelijke organisatie, die zich inzet voor vervolgde christenen.
U kunt de organisatie vergelijken met Open Doors en Kerk in Nood.
In het nummer van januari/februari staat een bijdrage van dominee Anne
Th. Van Olst onder de prikkelende kop:
Een kerk zonder kruis is een onvruchtbare kerk
Ik neem er een gedeelte uit…( En wij: sterven en vrucht dragen )
“… Jezus zei: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen ( Mat 16,24 )
Het ‘vangen van mensen’ is direct verbonden met navolging.
De wet van het tarwegraan zoals Jezus die uitlegt in Johannes 12 is allereerst
Hemzelf betreft.
Doordat Hij sterven zal, geeft Hij leven. Zijn weg is echter ook de weg van de
gelovigen. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen,
maar als hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen
en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven
(Joh 12,24 -25)
Na zijn opstanding zei Jezus: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’.
( Joh 20,21) Christus is als schaap gezonden te midden van wolven.
Hij is niet alleen de Herder, die Zijn leven voor de schapen stelt, maar ook het Lam
dat verscheurd wordt. Zó worden Zijn discipelen gezonden in deze wereld.
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Glenn Penner schrijft daarom terecht:” Een evangelie gecentreerd rond het kruis
vraagt om kruisdragende boodschappers.”
Hij stelt dat gelijkvormigheid aan Christus, juist in Zijn lijden, een eerste vereiste is
voor Zijn boodschappers.
Zoals Christus’ kruis nodig was om Zijn kerk te vestigen, zo zijn onze kruisen nodig
om Zijn kerk te bouwen. Een kerk zonder kruis is een onvruchtbare kerk.
Zending en evangelisatie zonder de gestalte van het kruis, zullen onvruchtbaar zijn.
Lijden of tenminste de bereidwilligheid om te lijden, zullen een essentieel kenmerk
zijn van onze missionaire levensstijl.
Marginalisering of vervolging kunnen moeilijk een bedreiging zijn voor de kerk en
haar boodschap”.
Voor mij is het meer lijdenstijd geworden…
Pastoor Jos Rosenhart

Avond van de Martelaren 2019
Vrijdag 5 april 2019 in Maastricht
Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
Onze Lieve Vrouweplein 7
Maastricht
Elke Goede Vrijdag bidt Paus Franciscus de kruisweg voor het Colosseum in
Rome, symbool van de eerste martelaren. In de aanloop naar Pasen bidden wij ook
dit jaar met hem mee voor de moderne getuigen van ons geloof.
Programma:
18.30 uur
19.30 – 21.00 uur

Heilige Mis
Gebedsavond met getuigenissen en muziek

Dit jaar herdenken we de familie van Blessing, maar ook de Christenen uit Kenia en
Syrië die vanwege hun geloof werden gedood.
Komt u ook om mee te bidden voor de martelaren, hun nabestaanden en
vervolgers?
U kunt zich vanwege de verwachte grote belangstelling aanmelden via
www.kerkinnood.nl/martelaren
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Stand van zaken herbestemming St. Josephkerk – Keent
(januari 2019)
Het is al weer enige tijd geleden, dat we jullie geïnformeerd hebben over de stand
van zaken betreffende de verkoop van de St. Josephkerk .
Zoals toen werd meegedeeld, heeft de Quattro – groep de nodige tijd gekregen om
aan de slag te gaan met het uitwerken van een haalbaarheidsplan voor invulling
van een sociaal – maatschappelijk verantwoorde herbestemming van de kerk met
woon/zorg appartementen.
Voortgang in 2018
In het afgelopen jaar hebben de nodige besprekingen plaatsgevonden tussen het
kerkbestuur – de uitvoerders van het plan Quattro – en het bisdom.
In samenspraak met het bisdom is een taxateur aangesteld, die een taxatierapport
heeft opgesteld.
Ook is er enige stagnatie opgetreden, omdat er nog geen nieuwe bisschop
benoemd was. Meteen na de benoeming van bisschop Harrie Smeets heeft er nog
in december een gesprek met hem plaatsgevonden. Daarbij heeft de bisschop
aangegeven dat hij akkoord gaat met de weg die is ingeslagen en dat hij instemt
met de huidige gang van zaken in onze parochie .
Koopovereenkomst
Als kerkbestuur gaan wij nu verder met de Quattro – groep werken aan de
opstelling van een koopovereenkomst, voortdurend in afstemming met het bisdom.
Deze procedures gaan zeker nog geruime tijd duren, voordat het definitieve besluit
tot goedkeuring van de koopovereenkomst wordt afgegeven.
Er is momenteel nog geen besluit genomen over de datum van de onttrekking van
de kerk aan de eredienst. Het is wel duidelijk, dat in onze kerk nog zeker tot na
Kerstmis van dit jaar alle vieringen kunnen plaatsvinden.
Vooralsnog blijft de kerk van Keent dus gewoon open en we houden u tijdig op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Zodra er weer nieuws is, wordt u door ons geïnformeerd!
Kerkbestuur Weert Zuid – Oost
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot pastoor Tervoort (mailadres
pnt@xs4all.nl / telnr. 0495- 53 20 92 ), woordvoerder over dit onderwerp.
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VIERINGEN GOEDE WEEK EN VOORAANKONDIGING PASEN
PALMZONDAG:

zaterdag 13 april

Kerk van Leuken
17.30 uur
Keenterkerk
19.00 uur
(Gezinsviering m.m.v. kinderen van de Dalschool)
zondag 14 april
Moeselkerk
11.00 uur
(Gezinsviering met samenzang)

WITTE DONDERDAG: donderdag 18 april

Kerk van Leuken
17.30 uur
Moeselkerk
19.00 uur
(Gregoriaans Herenkoor en Gemengd Koor Moesel)

GOEDE VRIJDAG:

vrijdag 19 april
Viering van het lijden en sterven van de Heer
Kerk van Leuken
15.00 uur
Kruisweg
Keenterkerk
15.00 uur
Kruisverering
Dagkapel Keenterkerk 19.00 uur
(samenzang)

PAASWAKE:

zaterdag 20 april

1E PAASDAG:

zondag 21 april

Kerk van Leuken
17.30 uur
Keenterkerk
19.30 uur
(Gregoriaans Herenkoor en Gemengd Koor Moesel)

2E PAASDAG:

maandag 22 april

Keenterkerk
(koor Animo)
Moeselkerk
(samenzang)

09.30 uur

Moeselkapel

09.30 uur

VIERINGEN VOOR KINDEREN/JONGEREN
OP PALMZONDAG 13/14 april
In het weekend van PALMZONDAG is er zowel op Keent
als op Moesel een gezinsviering.
Er is samenzang, de lezingen zullen zijn aangepast en er is
een Palmpasenoptocht. Dus als jullie, op school of thuis,
een Palmpasenstok hebben gemaakt: BRENG DEZE DAN MEE!!
De viering op Keent is op zaterdag 13 april om 19.00 uur.
Op Moesel is deze mis op zondag 14 april om 11.00 uur.
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11.00 uur

Pelgrimsreis naar Paray-le-Monial voor 50-plussers
Van 10 t/m 15 juni 2019 organiseert de Gemeenschap
Emmanuel een pelgrimsreis voor 50-plussers naar de
bedevaartsplaats Paray-le-Monial in Midden-Frankrijk.
Het worden dagen van verdieping en ontspanning. Iedere
dag wordt er een inleiding gegeven, o.a. over het
vaderhart van God en over een hoopvolle toekomst. We
vieren dagelijks de H.Mis en er is ook tijd voor
ontmoeting, wandelingen en gezelligheid.
De reis wordt gemaakt per touringcar. Het verblijf is op
basis van volpension in een hotel in het centrum van
Paray-le-Monial. De bus vertrekt op maandagmorgen
(tweede Pinksterdag) vanuit Eindhoven en komt hier terug
op zaterdag 15 juni aan het begin van de avond.
De kosten per persoon bedragen € 510,- bij verblijf op een
2-persoonskamer, de toeslag voor een 1-persoonskamer
is € 50,Meer info en aanmelding: www.emmanuelnederland.nl of bel 077 38 28 249

Lourdesreizen 2019
Al ruim 30 jaar werkt het Dekenaal Lourdescomité regio Weert samen met de
Limburgse Bedevaartorganisatie, nu Huis voor de Pelgrim geheten, voor het
organiseren van de pelgrimsreizen naar Lourdes.
In 2019 worden wederom diverse reizen per vliegtuig en per bus georganiseerd.
Het bezoek aan deze bedevaartplaats wordt altijd weer als een enorme belevenis
ervaren. De reizen krijgen daardoor voor de deelnemers een dubbele betekenis.
Aan de Lourdesreizen wordt elk jaar een thema verbonden. Voor 2019 is dit:” Zalig
u die arm zijt” een bekende zin uit de Bergrede in het evangelie.
Belangstellenden voor de komende reizen kunnen meer informatie opvragen bij een
van onderstaande personen.
CZ verzekerden kunnen een aanvraag bij hun verzekeraar indienen voor een
bijdrage in de kosten van deze reis. Ook het Dekenaal Lourdescomité verleent
jaarlijks aan de zieke pelgrims een bijdrage.
Neem contact op met:
in Weert
Chrit Götzen
tel 0495 530282
Harrie Hanssen
tel 0495 542410
in Nederweert
Toos Tinnemans
tel 0495 633421
in Stramproy
Nellie Craemers
tel 0495 563328
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Herinnering:
OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ook de komende weken worden er nog oecumenische vespervieringen ter
voorbereiding op Pasen gehouden, waaronder twee in onze eigen Moeselkapel.
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.
Aanvang van de vespers is telkens om 19.30 uur.
De resterende vespers vinden plaats op de volgende woensdagen en locaties:
 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
Van harte welkom!
De Oecumenische Werkgroep Weert
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Vastenactie 2019.
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 zuster 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 LeukenGroenewoud en het cluster Stramproy.
Het banknummer van het Missiecomité is NL43 RABO 015 693 87 82.

PERSONALIA
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden:
 18 feb. : mevrouw Adriënne Bus-Thijssen, 89 jaar
 24 feb. : de heer Sjaak Keijers, 94 jaar
Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader.
De volgende viering wordt opgeluisterd door een koor:

donderdag 18 april

Moeselkerk

19.00 uur

Biechtgelegenheid:

1 zaterdag van de maand:
Kerk Leuken
e
2 zaterdag van de maand:
Moeselkerk
e
3 zaterdag van de maand:
Keenterkerk
telkens van 16.00 tot 17.00 uur

e
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Gregoriaans Herenkoor en
Gemengd Koor Moesel

Liturgische agenda en misintenties
23 maart t/m 29 maart 2019
Za.

23 mrt.

Keenterkerk
Zo.
24 mrt.
Moeselkerk

Ma.

23/24 mrt.
19.00 uur:

Derde zondag van de Veertigdagentijd
Evang. Lc. 13, 1-9
Presentatieviering communicanten Dalschool
Echtgenoten Blommers-Janssen (jaardienst)
(Zang: samenzang)

11.00 uur: Presentatieviering communicanten Brede School
Moesel
Mirjam Bergmans-Bouwmeesters (jaardienst)
Ger van de Groes (jaardienst)
Jan Hennissen (jaardienst)
(Zang: samenzang)
Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap
(Hoogfeest)

25 mrt.

Moeselkapel

07.00 uur:

Di.
26 mrt.
Keenterkerk

19.00 uur:

Dorien Bongers - Göertz en overleden familie

Wo.
27 mrt.
Moeselkapel

08.30 uur:

Voor het welzijn van Harry Rijnders (R.T.)

Moeselkapel

19.30 uur:

Oecumenische vespers

Do.
28 mrt.
Moeselkapel

19.00 uur:

Overleden ouders Rijnders-Spreeuwenberg en zoon
Pierre (R.T.)

Moeselkerk
Vr.
29 mrt.
Keenterkerk

20.30 –
22.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

08.30 uur:

30 maart t/m 5 april 2019
Za.

30 mrt.

30/31 mrt.

Vierde zondag van de Veertigdagentijd – zondag
“Laetare”
Evang. Lc. 15, 1-3+11-32
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Keenterkerk

Zo.
31 mrt.
Moeselkerk

19.00 uur:

11.00 uur: Presentatieviering communicanten OBS
Graswinkel
Fien Caelers-Lemmen (jaardienst) en Theu Caelers
(Zang: samenzang)

Di.
2 apr.
Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
3 apr.
Moeselkapel

08.30 uur:

Do.
4 apr.
Moeselkapel

19.00 uur:

Moeselkerk
Vr.
5 apr.
Keenterkerk

Echtgenoten Vermeulen-Gijsen en kinderen
(jaardienst)
Wiel Coenen
Bèr Houben
Toos van Pol (verjaardag)
(Zang: samenzang)

H. Franciscus van Paola, kluizenaar (gedachtenis)
Dorien Bongers - Göertz en overleden familie

H. Isidorus, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)
20.30 –
22.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
H. Vincentius Ferrer, priester (gedachtenis)

08.30 uur:

6 april t/m 12 april 2019
Za.

6 apr.

Keenterkerk
Zo.
7 apr.
Moeselkerk

6/7 apr.
19.00 uur:

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Evang. Lc. 8, 1-11
Thea Voermans (jaardienst) en Peter Voermans en
kinderen
(Zang: samenzang)

Koffiezondag

11.00 uur: Pastoor Jan Slegers (wijdingsdag)
60-jr. Huwelijk echtpaar Maseland-Heesbeen
(Zang: samenzang)

Di.
9 apr.
Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
10 apr.
Moeselkapel

08.30 uur:

Dorien Bongers - Göertz en overleden familie
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Do.
11 apr.
Moeselkapel
Moeselkerk
Vr.
12 apr.
Keenterkerk

H. Stanislaus, bisschop en martelaar (gedachtenis)
19.00 uur:
20.30 –
22.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

08.30 uur:

13 april t/m 19 april 2019
Za.
13 apr.
Keenterkerk
Zo.
14 apr.
Moeselkerk

13/14 apr.
19.00 uur:

Palmzondag van het Lijden van de Heer
Miet Moonen-Verstappen (jaardienst)
(Gezinsviering m.m.v. kinderen van de Dalschool)

11.00 uur: (Gezinsviering met samenzang)
(KINDERNEVENDIENST)

Di.
16 apr.
Keenterkerk

19.00 uur:

Hannie Hensels (jaardienst)
Dorien Bongers - Göertz en overleden familie

Wo.
17 apr.
Moeselkapel

08.30 uur:

Truce Stroucken (jaardienst)

Moeselkapel

19.30 uur:

Oecumenische vespers

Do.

Witte Donderdag
Viering van de instelling van de H. Eucharistie,
van het sacrament van het priesterschap en van
het gebod van de naastenliefde
19.00 uur: Pastoor Jan Slegers (verjaardag)
(Zang: Gregoriaans Herenkoor en Gemengd Koor
Moesel)

18 apr.

Moeselkerk

Vr.

19 apr.

Keenterkerk

15.00 uur:

Dagkapel
Keenterkerk

19.00 uur:

Goede Vrijdag van het Lijden en Sterven van de
Heer
Kruisweg
Kruisverering
(Zang: samenzang)
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Ons parochieblad wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein
Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815

Friture De Köster
543815
Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon
537333

www.uitvaartvangansewinkel.nl

www.frituredekoster.nl

Herenkapsalon Jos
Kruisstraat 1
6006 ZJ Weert
Telefoon
541762

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084

www.herenkapsalon-jos.nl/

www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters
Weert BV grafmonumenten -

Elektro Peulen B.V.

Nass

Elektrotechnisch Installatiebureau

marmerwerken

Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529

St.Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651

www.kanters-weert.nl

www.peulenbv.nl

Jac Ruyters
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon
549630

www.ruyters.nl

www.geuns.nl

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…
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5496

Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot

“adverteerders van de maand”.
Deze keer zijn dit:

Kruisstraat 1
6006 ZJ WEERT
tel. (0495)-54 17 62
email: info@herenkapsalon-jos.nl
website:www.herenkapsalon-jos.nl

Gezamenlijke winkeliers Winkelcentrum Moesel:

Het kloppende hart

aan ‘t Oranjeplein

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
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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,
e-mail: parochiewijzer.weertzuid@gmail.com
Vieringen:

in het weekend zaterdagavond
door de week

zondagmorgen
maandagmorgen
dinsdagavond
woensdagmorgen
donderdagavond
vrijdagmorgen

tel. 520882

17.30 uur kerk van Leuken
19.00 uur Keenterkerk
11.00 uur Moeselkerk
09.00 uur kerk van Leuken
19.00 uur Keenterkerk
08.30 uur Moeselkapel
19.00 uur Moeselkapel
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
secretaris:
de heer Henk Houben,
Herenstraat 223, 6004 XJ Weert
penningmeester: de heer F.Meuwis,
Kerkstraat 64, 6006 KR Weert
KOSTERS:
MOESELKAPEL: mevr. R.van Engelen,
Beatrixlaan 24, 6006 AJ Weert
MOESELKERK: mevr. R.Gijsen-van Helden,
Eindhovenseweg 89, 6002 TB Weert,
KEENTERKERK: de heer M. Bongers,
Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,

tel. 533560
tel. 524346
tel. 539946

tel. 548840
tel. 534272
tel. 539353

