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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
13 juli t/m 30 augustus
31 augustus t/m 27 september

Sluitingsdatum
28 juni
16 juli

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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Preek van mgr, Harrie Smeets, gehouden in de Moeselkapel op
24 mei 2019 bij gelegenheid van het bezoek aan onze parochies.
De soldaat in het leger van Napoleon had twee maal eenzelfde ernstig vergrijp op
zijn geweten. Op zijn vergrijp stond de doodstraf. De moeder van de soldaat ging
naar Napoleon toe en vroeg hem om clementie. De keizer gaf als antwoord: hij
heeft die misdaad twee keer begaan en het recht zegt dat daar de doodstraf op
staat. "Ik vraag niet om recht", zei de moeder. "Ik vraag om genade". "Maar uw
zoon verdient geen genade", zei Napoleon.
"Sire", zei de vrouw:’: "Als hij het zou verdienen zou het geen genade zijn. En Ik
vraag voor hem niet om recht, om wat hij verdient: Ik vraag om genade."
"O.K. dan", zei de keizer: "Ik zal genadig zijn” en hij spaarde het leven van de zoon.
Heel vertrouwd is het gebed: Wees gegroet Maria vol van genade.
Genadig zijn is een kunst die onze maatschappij in rap tempo lijkt te verleren. Kijk
maar wat om ons heen gebeurt. Als mensen iets gedaan hebben wat niet deugt,
zitten we erboven op. En het wordt zo hard mogelijk in de media uitgeschreeuwd.
Volstrekt ongenadig beukt men er dan met woorden op in. Hoe schandelijk het
allemaal is wat er gebeurd is. Journalisten werpen zich soms op als een
genadeloze rechter die het allemaal erg goed weet.
Als het om een persoon met een hoge functie gaat, verwacht men dat hij of zij
'sorry' moet zeggen. Of zelfs wegwezen. Als hij dat niet meteen doet, zijn de rapen
helemaal gaar. En zelfs als hij het wel meteen doet blijkt dat nog vaak niet genoeg.
En wat in het groot gebeurt, gebeurt in het klein net zo goed: hoe vaak blijken wij
niet een akelig goed geheugen te hebben als het gaat om wat iemand misdaan
heeft en verbleekt al het goede dat diezelfde persoon misschien ook gedaan heeft,
daar meteen volledig bij. Zeker als wijzelf slachtoffer zijn van het slechte gedrag van
een ander, is genade vaak ver te zoeken.
Genade lijkt een vergeten woord. Maar wel iets waar we naar verlangen.
Daarom is het goed om tot bij Maria te komen: Vol van genade.
Vervuld van Gods genade.
Van haar mogen we leren wat het
betekent genadig te zijn. Bij haar mogen
we komen omdat door haar Gods genade
tot ons kan komen. Niet omdat wij die
verdienen, maar omdat God ze ons gunt.
Die genade, aangeboden in de liefde van
Christus, kan ons brengen naar een
genadige omgang met de ander. Dat kan
leiden tot een wereld, tot een leven in de
liefde die God deze wereld wil geven.
Amen.
3

Afscheid van vier kerkbestuursleden …
Tijdens een informeel samenzijn van
kerkbestuursleden met ‘partners’
hebben we op woensdag 24 april
afscheid genomen van vier
bestuursleden:
Pierre Piepers, Carine Heijmans,
Rikie van Berkesteijn en Jo
Theunissen (v.l.n.r. op de foto).
Ik citeer uit mijn toespraken:
Pierre, vanaf 2009 was je lid van ons
bestuur en de gebouwenman…
Zorg voor de pastorie en de kapelanie, voor de kerk en uiteraard de
Moeselkapel…: de kapel heeft jouw bijzondere aandacht gehad en nog…
De complete renovatie, de organisatie ervan en het 100 jarig bestaan…
Het was bij jou in vertrouwde handen…
Het resultaat van de renovatie… we hebben er elke dag nog plezier van…
De kapel is een lust voor het oog.
Je inzet voor de kapel…vaak ook in samenwerking met de verschillende kosters is
van groot belang geweest voor onze parochie.
Ik ben er dan ook blij mee dat je dat wilt voortzetten…: dat blijkt ook uit het
opknappen van de sacristie en de console… die waarschijnlijk Anna te dragen zal
krijgen…Daar moet nog wel wat geld voor binnenkomen, maar het idee is er…
Maar je hebt ook aandacht en zorg besteed aan de kerk… dan heb ik het niet
alleen over versiering rond hoogtijdagen maar ook het opzetten van het podium
rond de communie en dergelijke.
Organisatorisch heb je het een en ander geregeld…
André Wiermans de kerk…en jij de Moeselkapel en de pastorie en kapelanie…
Verhuren is één ding, maar het vergt aandacht en zorg wil je dat kunnen blijven
doen…
Regeren is vooruit zien …: dat heb je gedaan en dat doe je nog.
Bedankt voor je inzet en voor de fijne samenwerking!
Uit de toespraak tot Carine: Vanaf 2015 was je weer lid geworden van ons
bestuur… als penningmeester… Dat had je in het verleden lang gedaan…
Ik weet dat je met de nodige aarzeling aan deze taak bent begonnen.
Wat je doet… doe je goed…Dat was in het verleden zo en dus ook in de afgelopen
korte periode.
Dank dus voor je inzet als penningmeester en ik ben blij dat je als lector en als
redacteur van de Parochiewijzer je bijdrage aan onze parochies wilt blijven
leveren…
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De twee andere bestuursleden, Jo Theunissen en Rikie van Berkesteijn, zijn vooral
actief geweest voor Leuken-Groenewoud.
Daarom kort ik mijn toespraak naar hen toe in, maar geef er iets van weer
zodat u ook een indruk hebt van hun concrete inzet…
De heer Theunissen was vanaf 2006 secretaris geweest van het kerkbestuur van
Leuken.De laatste periode was hij ad interim secretaris geweest van ‘K.L.M. in
oprichting’ ( aanduiding van het gemeenschappelijk kerkbestuur van Keent-LeukenGroenewoud- Moesel )
Op Leuken was hij ook de gebouwenman…: van kerk en pastorie…
Zorg dragen voor de tuin van de pastorie en het groen rond de kerk…
In het pastoorloze tijdperk samen met mevr. van Berkesteijn heeft hij er voor zorg
gedragen dat het in de kerk gewoon doorging en contacten onderhouden
met de vicaris-generaal en de deken…
Als pastoor ben ik dankbaar voor zijn inzet en ook voor dat wat de heer Teunissen
nog doet voor de parochie na het verlopen van zijn lidmaatschap.
Mevrouw van Berkesteijn was sinds 2010 lid geweest van het kb Leuken.
Zij was penningmeester met deskundige ondersteuning van Sjra Bergmans,
de administrateur van Leuken-Groenewoud.
Bestuurlijk had u het nodige te doen en dat vergde tact en wijsheid.
Mevrouw van Berkesteijn besteedde ook de nodige aandacht aan zieke
parochianen. Ik ben er blij mee dat ook zij zich blijft inzetten voor onze parochie….
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen hebben we nu dus één kerkbestuur
voor de drie-vier parochies.
V.l.n.r.: de heer Frans Meuwis
(penningmeester)
de heer Paul Essers (werkgroep
pastoraal), mevrouw Joke
Jongeling (verantwoordelijke voor
de gebouwen), pastoor
Rosenhart (voorzitter van het
bestuur), de heer Dré van de
Kruijs (kerkgebouw Keent en
‘computergebeuren’) en de heer
Henk Houben (secretaris).
Diaken Goos is als ‘auditor’ bij de bestuursvergaderingen aanwezig en
administrateur van Moesel.
Het mag duidelijk zijn dat de betreffende bestuursleden contactpersonen
zijn van de nodige werkgroepen, die onder hun verantwoordelijkheid vallen.
Mede namens het bestuur, pastoor Jos Rosenhart
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OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Parochie de Verrezen Christus Moesel
BATEN
Bijdragen parochianen (excl. collecten
derden)
Opbrengst Bezittingen/beleggingen

2018

2017

78.606

87.514

19.238

19.079

Functionele inkomsten/incidentele baten

710

919

Totale baten

98.554 109.529

LASTEN

2018

2017

Persoonskosten

23.173

23.435

Kosten onroerend goed

36.133

32.617

Financiële lasten

853

0

Kosten eredienst

18.928

21.082

2.060

810

14.810

14.692

4.497

5.361

505

0

100.959

97.997

Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige afdrachten (excl.
collecten derden)
Beheerskosten
Incidentele lasten
Totale lasten
Saldo van de rekening (overschot)

9.515

Saldo van de rekening (tekort)

-2.406

Een overzicht van de ontvangen kerkbijdragen in de afgelopen jaren:
Moesel
€
2018 €

26.530

2017 €

27.964

2016 €

32.305

2015 €

30.997

2014 €

33.791

Keent

Aantal
248
267
306
315
333
6

€
€

30.068

€

36.707

€

41.503

€

42.794

€

47.037

Aantal
290
348
384
407
456

OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Parochie St. Joseph Keent
BATEN
Bijdragen parochianen
Opbrengst Bezittingen/beleggingen

2018

2017

44.007

51.801

838

2.131

Functionele inkomsten

38

0

Incidentele inkomsten

93

0

Inkomsten kerkhof

46.316

42.361

Totale baten

91.292

96.293

2018

2017

Persoonskosten

38.509

40.255

Kosten onroerend goed

39.183

46.230

Financiële lasten

512

512

Kosten eredienst

3.704

5.462

Kosten pastoraal

1.546

89

Verplichte en vrijwillige afdrachten

11.466

12.568

Beheerskosten

11.423

4.275

0

0

46.316

31.651

Totale lasten

152.658

141.042

Saldo van de rekening (tekort)

-61.366

-44.749

LASTEN

Incidentele lasten
Kosten kerkhof

De bijdragen van parochianen (zowel Moesel als Keent) bestaan uit:
 kerkbijdragen
 plaatsengeld
 collecten
 stipendia
 giften
 offerblokken en kaarsen
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Kort verslag informatiebijeenkomst vrijwilligers
Op vrijdag 17 mei 2019 vond om 19.00 uur in de zaal van Keenter Hart deze
informatieavond plaats.
Er waren ongeveer 45 vrijwilligers uit de 3 parochies aanwezig. Na binnenkomst
kregen de aanwezigen ruimschoots gelegenheid om in gesprek te gaan onder het
genot van koffie met vlaai.
Om 19.25 uur opende pastoor Rosenhart de bijeenkomst met een welkomstwoord
en een gebed.
Daarna stelden alle kerkbestuursleden zich voor met een kort woordje.
Vervolgens gaf Tony Goos aan de hand van een powerpoint – presentatie een
duidelijke uiteenzetting over de structuur van het nieuwe bestuur. Uitgaande van de
verschillende aandachtsgebieden in de parochies werden de taken van de
bestuursleden besproken en welke contactpersonen uit de parochies erbij hoorden.
Tijdens deze presentatie stelden de contactpersonen zich ook voor, evenals de
overige aanwezige vrijwilligers.
Er werden aanvullend enkele vragen gesteld en beantwoord.
Een woord van dank aan Tony voor deze presentatie is wel op zijn plaats !
Opmerkingen :

in het schema ontbraken de collectanten
het lief – en leedpotje zou toegevoegd kunnen worden

Aansluitend stelde Paul Essers de aanwezigen voor om ideeën, opmerkingen of
voorstellen voor de samenwerking in de parochies op te schrijven op de briefjes, die
op de tafels lagen, zodat het kerkbestuur er gebruik van zou kunnen maken. Hierna
konden de vrijwilligers nog een consumptie bestellen en bleven de meeste
aanwezigen nog wat napraten.
Om ± 20.45 uur kondigde pastoor Rosenhart de afsluiting aan van een, volgens mij,
geslaagde bijeenkomst.
Henk Houben, secretaris kerkbestuur Weert-Zuid-Oost
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Dekenale Sacramentsprocessie, donderdag 20 juni
De voorbereidingen voor de Sacramentsprocessie op 20 juni zijn in volle gang. In
2015 is deze mooie traditie weer nieuw leven ingeblazen. De nieuwe organisatie
beleeft dus zijn eerste lustrum.
Tijdens de H. Mis om 19 uur in de dekenale kerk is deken Franken
hoofdcelebrant en andere priesters uit het dekenaat concelebreren. Na de H. Mis is
iedereen uitgenodigd in de processie mee te lopen. Naast de Broederschap en het
Draagstersgilde uit Weert, zijn broederschappen uit Maastricht (Wijck), Dordrecht,
Delft en Susteren vertegenwoordigd. Ook o.a. de zusters Birgittinessen,
misdienaars en acolieten, seminaristen, het Groot St.-Martinuskoor, het dekenaal
Lourdescomité, schutterijen en tamboercorpsen nemen deel aan de processie.
Dan volgt onder een Hemel, geflankeerd door flambouwen, de priester met het
Allerheiligste. De gelovigen sluiten de processie al zingend en biddend.
Gezamenlijk vormen zij een kleurrijke, devote stoet die het Rooms-katholieke geloof
midden in de maatschappij brengt.
De stoet eindigt in de tuin van de zusters Birgittinessen waar de priester de
aanwezigen zegent met het Allerheiligste. Na afloop is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in de tuin. U bent van harte welkom!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIETS-BEDEVAART OP VRIJDAG 28 JUNI
Op vrijdag 28 juni gaan we op
fiets-bedevaart naar kapel
Schilberg (Pey-Echt). Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de
website
https://kapelvanschilberg.nl/
En we bezoeken tevens de H. Landricus-kerk in Echt,
waar een bijzondere plaats is ingericht ter nagedachtenis
van de H. Edith Stein.
U kunt op de website https://www.edithstein.nl/ alle
informatie over haar vinden.
We vertrekken na de morgenmis van 08.30 uur in de
dagkapel van de Sint Josephkerk vanaf het Sint
Jozefskerkplein.
Ook nu weer kunnen we rekenen op een prima
fietsroute, zoals die door Frans Meuwis is uitgedacht.
- vervolg zie pagina 10 -
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Wilt u meefietsen? Graag, van harte uitgenodigd!
U kunt zich aanmelden door het opgeven van uw naam en telefoonnummer bij het
parochiekantoor Weert-Zuid, Sint Jozefskerkplein 2.
Openingstijden: dinsdag-vrijdag, van 10.00-12.00 uur,
telefoon 0495-541609 of 543609.
Ook kunt u zich aanmelden per e-mail: moesel@parochiesweertzuidoost.nl of
keent@parochiesweertzuidoost.nl
Voor eventuele informatie kunt u terecht bij de heer Frans Meuwis, telefoon 539946
of bij diaken Goos, telefoon 520882.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden:







10 mei
10 mei
13 mei
18 mei
20 mei
2 juni

: de heer Philippus Schuurs, 63 jaar
: mevrouw Paula Dekkers-van Liempt, 86 jaar
: mevrouw Diny Nijs, 83 jaar
: mevrouw Annie Vandenhende-Kanters, 72 jaar
: de heer Jos Kil, 88 jaar
: de heer Jan Creemers, 87 jaar

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






19 mei: Mia Janssen, dochter van Wesley Janssen en Lisa Peskens
19 mei: Liam Janssen, zoon van Davy Janssen en Tamara Broens
26 mei: Jolie Bruekers, dochter van Timme Bruekers
en Melanie Janssen
2 juni: Zoë Salmans dochter van Mark Salmans en Esther Scheepers
2 juni: Milan van Tongerloo, zoon van Johan en Stephanie
van Tongerloo-Salmans

Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders!
En we feliciteren ook de communicanten van Basisschool Het Dal en Brede School
Moesel, met hun Eerste Heilige Communie op zondag 19 mei!
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De volgende vieringen worden opgeluisterd door een koor:

Zondag

7 juli

Biechtgelegenheid:

Moeselkerk

11.00 uur

Gregoriaans herenkoor

e

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

Liturgische agenda en misintenties
15 juni t/m 21 juni 2019
Za.

15 jun.

15/16 jun.

H. Drie-Eenheid (Hoogfeest)
Evang. Joh. 16, 12-15 (C)
Harrie Ariaens (verjaardag)
Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn.
(Zang: samenzang)

Keenterkerk

19.00 uur:

Zo.
16 jun.
Moeselkerk

Vaderdag
e
11.00 uur: 1 Heilige Communieviering OBS De Graswinkel
Voor de oma van Siel Janssen: Bettie Maes

Di.
18 jun.
Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
19 jun.
Moeselkapel

08.30 uur:

Do.
20 jun.
Moeselkapel

19.00 uur:

Vr.
21 jun.
Keenterkerk
Moeselkapel

08.30 uur:
16.00 uur:

H. Romualdus, abt (gedachtenis)
Sacramentsdag
Vervalt vanwege de Sacramentsprocessie in de
stad
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling (gedachtenis)
50 jr. Huwelijk Echtpaar van de Kruijs-Stienen
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22 juni t/m 28 juni 2019
Za.

22 jun.

Keenterkerk

Zo.
23 jun.
Moeselkerk

22/23 jun.

19.00 uur:

Sacramentsdag –
Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van
Christus (Hoogfeest)
Evang. Lc. 9, 11b-17 (C)
Tina Nies-Driessen (verjaardag)
Nellie de Borgie - Beelen (jaardienst) en Theu de
Borgie (verjaardag)
Wiel Coenen
Wiel Reijnders (verjaardag)
(Zang: samenzang)

11.00 uur: Pastoor Jan Slegers (naamfeest)
(Zang: samenzang)
(KINDERNEVENDIENST)

Di.
25 jun.
Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
26 jun.
Moeselkapel

08.30 uur:

Pierre Rijnders (jaardienst)

Moeselkapel

19.00 uur:

H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
(gedachtenis)
Annie Vandenhende – Kanters (zeswekendienst)

Moeselkerk

20.30 –
22.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

Do.

27 jun.

H. Hart van Jezus (Hoogfeest)

Vr.
28 jun.
Keenterkerk

08.30 uur:

Za.
29 jun.
Moeselkapel

15.00 uur:

Huwelijk Luc Keulen en Tatiana Chirsanova

29 juni t/m 5 juli 2019
Za.

29 jun.

Keenterkerk

29/30 jun.

Dertiende zondag door het jaar
Evang. Lc. 9, 51-62 (C)

19.00 uur:
(Zang: samenzang)
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Zo.
30 jun.
Moeselkerk

11.00 uur: (Zang: samenzang)

Di.
2 jul.
Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
3 jul.
Moeselkapel

08.30 uur:

Do.
4 jul.
Moeselkapel

19.00 uur:

Moeselkerk
Vr.
5 jul.
Keenterkerk

H. Tomas, apostel (Feest)

20.30 –
22.00 uur:

H. Elisabeth van Portugal (gedachtenis)
Jan en Dora Hendrikx - Mennen (dienst i.v.m.
huwelijk op 2-7-1955)
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
H. Antonius Maria Zaccaria, priester (gedachtenis)

08.30 uur:

6 juli t/m 12 juli 2019
Za.

6 jul.

Keenterkerk
Zo.
7 jul.
Moeselkerk

6/7 jul.
19.00 uur:

Veertiende zondag door het jaar
Evang. Lc. 10, 1-12.17-20 of: 10, 1-9 (C)
Voor overleden parochianen van Keent en Moesel
(Zang: samenzang)

Koffiezondag

11.00 uur: t.a.v de verjaardag voor Michel Vanderfeesten en
voor de overledene van de familie VanderfeestenKunnen.
(Zang: Gregoriaans herenkoor)

Di.
9 jul.
Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
10 jul.
Moeselkapel

08.30 uur:

Do.
11 jul.
Moeselkapel
Moeselkerk
Vr.
12 jul.
Keenterkerk

HH. Martelaren van Gorcum (Feest)

H. Benedictus, abt, patroon van Europa (Feest)
19.00 uur:
20.30 –
22.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

08.30 uur:
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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:

Elektrotechnisch Installatiebureau
Pastoor Cramerstraat 2, Echt
Telefoon 0475 483400
www.ruyters.nl

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
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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, Nassaulaan 55, 6006 CN 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
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
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

tel. 533560
tel. 524346
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

