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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
28 september t/m 25 oktober
26 oktober t/m 22 november

Sluitingsdatum
13 september
11 oktober

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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‘Gemengde gevoelens’ bij mijn vertrek uit Weert …
Eerlijk gezegd heb ik zelf gemengde gevoelens bij mijn aanstaande vertrek uit
Weert. Om misverstanden te voorkomen: ik heb zelf om een nieuwe benoeming
gevraagd. Mensen uit mijn vriendenkring zouden kunnen vertellen dat ik al een paar
jaar het verlangen heb om een nieuwe start te kunnen maken.
Dat is niet vreemd als u zich realiseert dat ik vanaf 1993 in Weert ben:
ik begon als pastoor van parochie De Verrezen Christus (Moesel)… in 2002 werd ik
tevens pastoor van de Sint Joseph-parochie (Keent)… in 2013 ook pastoor van
parochie St.Matthias & De Goede Herder (Leuken/Groenewoud).
Ik ben op Leuken gaan wonen en heb echt gedacht tot mijn pensioen daar te
kunnen blijven. Het loopt soms anders in je leven dan je zelf verwacht had.
Hoewel ik in de afgelopen jaren veel mooie dingen heb mogen doen, fijne mensen
heb mogen ontmoeten, is de gang van zaken rond het sluiten van de kerk van
Keent voor mij de aanleiding geworden om een nieuwe benoeming te vragen.
In het laatste anderhalf jaar heb ik tijdens Eucharistievieringen van Godswege veel
in de kerk van Keent mogen ontvangen. Daar ben ik Hem dankbaar voor!
Dankbaar ben ik ook voor al die mensen, die ik in de loop van de jaren heb mogen
spreken, mogen leren kennen.
Soms zijn er hartelijke, vriendschappelijke contacten ontstaan.
Ik hoop dat u uit eigen ervaring weet hoe belangrijk, hoe kostbaar dat is.
Dat geldt ook voor mij als priester!
Natuurlijk is het zo dat echte vriendschap bij vertrek niet ophoudt te bestaan,
maar het wordt wel anders…
Ik ben iemand, die echt van mensen kan houden…
Daarom laat mijn vertrek uit Weert mij niet onberoerd: tranen zitten soms hoog! 
Eigenlijk zou het ‘vreemd’ zijn als dat niet zo was, toch!
Ik ben nu eenmaal geen wandelende diepvrieskast .
Daarom vraag ik u voor mij te bidden… voor onze parochies en voor de
parochies van Reuver, Beesel en Offenbeek waar ik medio oktober ga beginnen.
Bedankt!

Pastoor Jos Rosenhart

AFSCHEID PASTOOR ROSENHART
Onlangs heeft Pastoor Rosenhart bekend gemaakt dat hij de nieuwe pastoor van
het parochiecluster Beesel, Reuver en Offenbeek wordt. Tot het cluster behoren de
parochies H. Gertrudis in Beesel, H. Lambertus in Reuver en Onbevlekt Hart van
Maria in Offenbeek. Deze parochies hadden geen pastoor meer sinds het vertrek
van pastoor Caesar Tablon.
- vervolg zie pagina 4 -

3

Het Kerkbestuur vindt het heel erg jammer dat Pastoor Rosenhart vertrekt, maar
tegelijkertijd heeft zij alle begrip voor de nieuwe stap hij die heeft gezet.
Het Kerkbestuur bedankt de Pastoor voor de vele jaren van zijn prettige
samenwerking met het Kerkbestuur en zijn trouwe inzet voor de parochies.
De installatie van pastoor Rosenhart in het cluster Beesel en Reuver en Offenbeek
is voorzien op zaterdagavond 19 oktober in de kerk van Reuver.
Pastoor Rosenhart heeft te kennen gegeven dat hij van iedere parochie afzonderlijk
afscheid wil gaan nemen, nl.:
Leuken/Groenewoud zaterdag 28 september
17.30 uur
Keent
zaterdag 5 oktober
19.00 uur
Moesel
zondag 6 oktober
11.00 uur
U bent vanzelfsprekend van harte welkom bij deze afscheidsvieringen.
Vanwege het vertrek van de Pastoor komen vanaf oktober de door-de-weekse HH.
Missen grotendeels te vervallen totdat er een nieuwe Pastoor zijn intrede gaat doen
in de parochies. Voor de weekend-vieringen voor de maand oktober is gelukkig
vervanging geregeld.
Kerkbestuur parochies Weert-Zuid-Oost

Moeselkapel en St.Josephkerk open met Open Monumentendag
In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 september vindt de jaarlijkse Open
Monumentendag weer plaats. Overal waar de witgele vlag van de Open
Monumentendag wappert, kunt u gratis een kijkje nemen in een monument of
deelnemen aan een activiteit. Het landelijke thema van de Open Monumentendag is
dit jaar ‘Plekken van Plezier’.
Vanuit onze parochies worden de St.Josephkerk en de Moeselkapel opengesteld.
Beide zijn zaterdag én zondag open van 10 tot 17 uur. Dit is mogelijk dankzij de
inzet van vrijwilligers.
In de Moeselkapel treedt op zaterdag om 11 uur a capella koor Capella sine
Vinculis op. Het koor zingt religieuze liederen, maar ook klassiek en folk. En er is
een kleine expositie over de restauratie van de kapel bij het 100 jarig bestaan.
Capella sine Vinculis zingt ook om 12 uur in de St. Josephkerk. Daar is tevens een
overzicht te zien van bouwtekeningen van het orgel. Het orgel is in de periode
1941-1944 gebouwd door de Weerter orgelbouwer Vermeulen. Het altaar achterin
de kerk is afkomstig uit de Theuniskapel. Deze kapel is tijdens de Open
Monumentendag ook te bezichtigen.
Meer informatie over de Open Monumentendag is te vinden via
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert/Open-Monumentendag-2019.
4

Nu een beeld van een vrouw in de Moeselkapel!?
Nadat tien jaar geleden een prachtig beeld van Antonius van Padua aan de
Moeselkapel geschonken werd willen we nu graag een actie starten voor een beeld
van een vrouwelijke heilige…en wel voor de heilige ANNA.
Anna en Joachim waren de ouders van Maria…; dat is te vinden in het Jakobusevangelie dat niet tot de Bijbel behoort.
De verering van Anna gaat terug tot de zesde eeuw en bereikte een bloei in de
vijftiende en zestiende eeuw… De Karmelieten, de paters Kapucijnen en de
Benedictijnen hebben de verering van de heilige Anna bevorderd.
Ze is de patrones van Florence, Innsbruck en Napels.
Anna wordt aangeroepen voor een gelukkig huwelijk, voor de ‘zegen van kinderen’,
voor een voorspoedige geboorte.
Ze wordt beschouwd als patrones o.a. van moeders, weduwen, mijnwerkers,
wevers, molenaars…en aangeroepen voor regen, tegen onweer, voor het
terugvinden van verloren voorwerpen…
(als Antonius niet geholpen heeft kunt u bij Anna terecht  )
Genoeg redenen om een beeld van Anna te laten
maken en in de kapel een plaats te geven…;
de console hangt er al …rechts om de hoek…
Hiernaast treft u een foto van het beeld aan van Anna
met dochter Maria. Eigenlijk een dubbel beeld dus dat
uiteraard kostbaar is: het is in dezelfde stijl als de
beelden van het Heilig Hart, de heilige Jozef en
Antonius van Padua.
De prijs bedraagt ruim 6000,00 euro exclusief BTW.
Doet u ook mee door een gift
en draagt u zo bij aan een ‘vrouw in de kapel’ ?!
U kunt uw bijdrage kwijt op het bankrekeningnummer
NL49 RABO 0135 9032 54
t.n.v. parochie De Verrezen Christus
onder vermelding van "beeld van Anna".
Fijn dat u meedoet…bedankt alvast!
Pastoor Jos Rosenhart
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Bedevaart Kevelaer
Zoals ieder jaar is er in samenwerking met de Lambertusparochie in Nederweert
een bedevaart naar het Mariaoord Kevelaer in Duitsland.
Deze wordt gehouden op dinsdag 24 september 2019.
Onderstaand een overzicht van de dag:
08.45 uur vertrek bus vanaf Kerk Keent Weert
09.00 uur vertrek bus vanaf Pinnenhof Nederweert
11.00 uur vieren we de Heilige Eucharistie in de Biechtkapel
12.00 uur diner in het Priesterhuis
15.00 uur plechtig Lof in de Kaarsenkapel
17.00 uur terugtocht aanvaarden
De kosten bedragen 30 Euro inclusief buskosten en diner.
Mocht U belangstelling hebben om hier aan deel te nemen: opgave bij:
Pastoor Schuffelers Schoolstraat 2 Nederweert tel. 631317.
Mevr. Roost Rooseveltstraat 21 Nederweert tel. 633380
Parochiecentrum Lambertuskerk tel. 625887
Hr. Götzen J. van Polanenstraat 18 Weert tel. 530282.

De sluitingsdatum voor opgave is 18 september
dit i.v.m. met het regelen van vervoer en het reserveren van het diner.
PERSONALIA
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden:






18 juli : mevrouw Gerda Schrijen-van den Ende, 80 jaar
19 juli : mevrouw Mia Loeff-Klein, 81 jaar
23 juli : de heer Mies Truijen, 83 jaar
25 juli : de heer Thei Saes, 94 jaar
16 aug. : mevrouw Agnes Kiggen-Niën, 81 jaar

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



21 juli : Elin Truijen, dochter van Guido en Sharon Truijen-Niesten
18 aug.: Jason de Gouw, zoon van Joop de Gouw en
Nathalie Raaymakers

Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders!
6

De volgende viering wordt opgeluisterd door een koor:

Zaterdag

7 september

Biechtgelegenheid:

Keenterkerk

19.00 uur

Koor ANIMO

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

(LET OP: zaterdag 14 september géén biechtgelegenheid i.v.m. doop)

Liturgische agenda en misintenties
31augustus t/m 6 september 2019
Za.

31 aug.

Keenterkerk
Zo.
1 sept.
Moeselkerk

31 aug./
1 sept.
19.00 uur:

Twee-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 14, 1.7-14 (C)
Gerda Schrijen-van den Ende (zeswekendienst)
Voor overleden parochianen van Keent en Moesel
(Zang: samenzang)

Koffiezondag

11.00 uur: Overleden ouders Meulen-Levels (jaardienst) en zoon
Jos en Gerrie Meulen-Stijnen
(Zang: samenzang)

Di.
3 sept.
Keenterkerk

19.00 uur:

Vervalt!

Wo.
4 sept.
Moeselkapel

08.30 uur:

Vervalt!

19.00 uur:
20.30 –
22.00 uur:

Vervalt!

08.30 uur:

Vervalt!

Do.
5 sept.
Moeselkapel
Moeselkerk
Vr.
6 sept.
Keenterkerk

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
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7 september t/m 13 september 2019

Keenterkerk

19.00 uur:

Drie-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 14, 25-33 (C)
Jaardienst Mia en Frans Kusters - Kneepkens
Jacko Zentjens voor verjaardag
(Zang: Koor ANIMO)

Zo.
8 sept.
Moeselkapel

07:00 uur

Viering vw Feest Maria Geboorte

Za.

7 sept.

Moeselkerk

7/8 sept.

11.00 uur: Overleden ouders Joosten-Festraets
Linda Korten
Annette Smulders
(Zang: samenzang)
(KINDERNEVENDIENST)

Di.
10 sept.
Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
11 sept.
Moeselkapel

08.30 uur:

Do.
12 sept.
Moeselkapel
Moeselkerk
Vr.

19.00 uur:
20.30 –
22.00 uur:

De heilige naam van Maria (gedachtenis)
Michel Truijen (zeswekendienst)
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en
kerkleraar (gedachtenis)

13 sept.

Keenterkerk

Emiel Hensels (jaardienst)

08.30 uur:

14 september t/m 20 september 2019
Za.

14 sept.

Keenterkerk

14/15 sept. Vier-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 15, 1-32 of: 15, 1-10 (C)
19.00 uur: Broeder Harrie Hermans
Ouders Coenen-Bekkers
(Zang: samenzang)

Zo.
15 sept.
Moeselkerk

11.00 uur: Jan Houben (jaardienst)
Martha Saes-Coumans (t.g.v. 65 jr. huwelijksdag)
Bloemetjeszondag
Els van den Bergh-de Bruijckere (jaardienst)
(Zang: samenzang)
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Di.

17 sept.

Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
18 sept.
Moeselkapel

08.30 uur:

Do.
19 sept.
Moeselkapel
Moeselkerk
Vr.

19.00 uur:
20.30 –
22.00 uur:

H. Januarius, bisschop en martelaar (gedachtenis)
Annette Smulders
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
HH. Andreas en Kim Taegŏn, priester, en Paulus
Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren
(gedachtenis)

20 sept.

Keenterkerk

H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar
(gedachtenis)
Hennie Broods-Breeuwer

08.30 uur:

21 september t/m 27 september 2019
Za.

21 sept.

Keenterkerk

Zo.
22 sept.
Moeselkerk

21/22 sept. Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 16, -13 of 16, 10-13 (C)
19.00 uur: Leen Janssen-Stultiens (jaardienst) en Harry Janssen
Alda Van Gemert-Steijvers
Wiel Reijnders (trouwdag)
(Zang: samenzang)
11.00 uur: Mia Houben-Verdonkschot (jaardienst)
Jos Verstappen (jaardienst)
Frans van Engelen (v.w. de verjaardag)
(Zang: samenzang)
(KINDERNEVENDIENST)

Di.
24 sept.
Keenterkerk

19.00 uur:

Wo.
25 sept.
Moeselkapel

08.30 uur:

Do.

HH. Cosmas en Damianus, martelaren
(gedachtenis)

26 sept.

Moeselkapel
Moeselkerk
Vr.
27 sept.
Keenterkerk

19.00 uur:
20.30 –
22.00 uur:

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

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:

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. 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

