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Vastenaktie 2019
Tijdens de jaarlijkse Vastenaktie werken alle parochies van het dekenaat
Weert samen om zo voldoende gelden bijeen te brengen ter ondersteuning van missionarissen en religieuzen uit deze regio voor ontwikkelingsprojecten, die zij graag willen realiseren.
Deze projecten maken het mogelijk dat kansarme mensen in staat
worden gesteld zich verder te ontwikkelen om zo voor zichzelf en hun
familie een betere toekomst mogelijk te maken.
Dit jaar willen onze parochie Weert Zuid-Oost en de parochies van het
cluster Stramproy, met de opbrengst van de Vastenaktie twee projecten
ondersteunen.
Allereerst een project, aangevraagd door pater Jan Verboogen (afkomstig uit Nederweert) voor de bekostiging van renovatiewerkzaamheden
aan de parochiezaal van de H. Driekoningenkerk in zijn parochie in
Paramaribo, Suriname ( € 3.300,--).
Ook willen we graag het project bekostigen, dat is aangevraagd door
zr. Montserrat (Blauwe zusters) voor de aanschaf van meubilair bij de
inrichting van een nieuwe basisschool in Sao Paolo, Brazilië (€ 5.900,--).
In onze parochie worden in de Vastentijd drie extra collectes gehouden
(16 maart - 30 maart - 13 april), waarvan de opbrengst bestemd is voor
beide projecten. Door uw bijdrage aan de collectes kan de uitvoering
van deze projecten mogelijk gemaakt worden.
Vasten betekent iets weggeven van de eigen welvaart ten bate van
een ander. Hiervoor onze hartelijke dank !
Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad
inleveren vóór 14 april 2019

VIERINGEN EN MISINTENTIES
Zaterdag 16 maart

17.30 uur
H. Mis
Gemengd zangkoor
Tweede Collecte Vastenactie
• Jaardienst voor Thieu van Geneijgen, voor de ouders van Geneijgen Jacobs, dochter en schoondochter en voor de ouders Broens - Caelers,
dochter, zoon en schoondochter
• Voor Theu Thijs wegens verjaardag
• Voor Betsie Vaes - Janssen wegens verjaardag
Maandag 18 maart
09.00 uur H. Mis in de pastorie
• Uit dankbaarheid aan God en om zegen over de komende tijd
Zaterdag 23 maart
17.30 uur
H. Mis
Volkszang
Gezinsmis, voorbereiding communicanten
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Maandag 25 maart

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 30 maart

17.30 uur
H. Mis
Vocaal Ensemble Leudal
Tweede Collecte Vastenactie
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen
Maandag 1 april

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 6 april
17.30 uur
H. Mis
Volkszang
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel
Maandag 8 april

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 13 april
17.30 uur Palmzondag
Volkszang
Palmpasenviering / Gezinsmis met de communicanten
Tweede Collecte Vastenactie
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Maandag 15 april

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Donderdag 18 april 17.30 uur Witte Donderdag
• Avondmis van Witte Donderdag (in de dagkapel) Gemengd zangkoor
Viering van het instellen van de H. Eucharistie, van het Sacrament van het
priesterschap en van het gebod van de naastenliefde
Vrijdag 19 april
15.00 uur Goede Vrijdag
Volkszang
• Herdenking van het lijden en sterven van de Heer (in de dagkapel)

Zaterdag 20 april
17.30 uur Hoogfeest van Pasen - ‘Paaswake’
2e Collecte groot onderhoud kerk
Gemengd zangkoor
• Uit dankbaarheid voor een gezin
Zondag 21 april

Hoogfeest van Pasen - Geen H. Mis

Maandag 22 april

Tweede Paasdag - Geen H. Mis

OVERLEDEN:

† Op 15 februari is op 80-jarige leeftijd overleden: Thieu Coumans.
De uitvaartdienst was op 22 februari, waarna crematie.
Onze oprechte deelneming

***************
11 september, 2001
Een tekst die hoort bij de veertigdagentijd en de Goede Week (uit: Cappuccino bijbelse reflecties voor bij de koffie - van Max Lucado - ISBN 9789 033814 754).

Op een septemberochtend in 2001 deed Frank Silecchia zijn laarzen aan,
zette zijn hoed op en ging de deur uit. Hij werkte als aannemer in New
Jersey, maar nu was hij op weg naar het World Trade Center waar de ramp
had plaatsgevonden. Daar werkte hij als vrijwilliger. Hij hoopte dat hij vandaag nog levende mensen onder het puin vandaan kon halen. Dat was niet
het geval. Hij vond 47 dode lichamen.
Maar te midden van alle puin vond hij een symbool, een stalen kruis van zes
meter groot. Toen de eerste toren ineenstortte op gebouw nummer zes
creëerde dat een grote lege ruimte te midden van alle chaos.
De zon scheen door alle stof in die ruimte en daar zag Frank het kruis.
Er was geen hijskraan, die het omhoog hield - Het stond niet in cement Het stond daar helemaal alleen. Toch niet alleen, want er stonden ook andere
kruisen aan de voet van het grote kruis. Van verschillende afmetingen en in
verschillende hoeken, maar het waren allemaal kruisen.
Een paar dagen later kwamen de ingenieurs er achter dat de balken van het
grote kruis afkomstig waren van twee verschillende gebouwen.
Toen het ene gebouw instortte bovenop het andere gebouw, werden de twee
spanten aaneengesmeed door het vuur. Een symbool tussen de brokstukken.
Een kruis te midden van de crisis.
‘Waar was God toen dit gebeurde,’ vroegen we ons af.
Deze ontdekking heeft ons weer hoopvol gemaakt: ’In het midden van de
puinhoop’.
Ik wens u een goede veertigdagentijd toe, een heel goede Goede Week en
uiteraard een gezegend Paasfeest! Ik nodig u van harte uit om die zo belangrijke dagen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk
de Paaswake mee te maken, mee te vieren.
Pastoor J. Rosenhart

De (belangrijkste) tarieven stipendia voor 2019 zijn
Leesmis door de week
H. Mis in weekend en op feestdagen
Deelname Eerste Heilige Communie / Heilig Vormsel
Doopsel
Jubileumdiensten niet tijdens reguliere dienst in weekend
Huwelijksmis
Avonddienst/wake zonder uitvaartdienst daarna
Uitvaartdienst
Zangkoor

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,-25,-40,-50,-250,-400,-250,-400,-100,--

Vrijstellingsregeling
Iedereen die in onze parochie minimaal 4 jaar, voorafgaande aan het
huwelijk, uitvaart of jubileumviering van een inwonend gezinslid voor het
minimumbedrag (€ 100,- per jaar) heeft meegedaan aan de kerkbijdrage, is
vrijgesteld van het betalen van de betreffende mistarieven.
Als in de laatste vier jaar minder betaald werd dan het minimumbedrag, dan
wordt het totaal van de betaalde kerkbijdrage in de afgelopen 4 jaar in
mindering gebracht op het officiële mistarief. Met bijzondere omstandigheden,
zoals een recente verhuizing, zal rekening worden gehouden. Ouders die
deelnemen aan de kerkbijdrage hoeven geen bijdrage te betalen voor doop-,
communie- of vormselvieringen.

Vocaal Ensemble Leudal
De H. Mis van zaterdag 30 maart a.s. wordt muzikaal opgeluisterd door Vocaal
Ensemble Leudal met hun prachtige a-capella gezangen.

Kerkbijdragemeter
Op het bord achterin de kerk wordt aangegeven hoeveel de parochianen dit
jaar samen hebben bijgedragen aan de kerkbijdrage van onze parochie.
Begin maart is dat een bedrag van ± € 4.000,--. Hebt u uw bijdrage al
overgemaakt - hartelijk dank daarvoor. Nog niet gedaan? Denk dan eens na
om dit alsnog te doen. Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!
Emailadres parochiekerk Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl
Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl
Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.
U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via
koster Mart Verheijden - tel. 539291 of kerk Leuken - tel. 532214.
Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: Pastoor Rosenhart - tel. 533560.
Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.

