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Kort Verslag Informatiebijeenkomst Vrijwilligers  
 

Vrijdag 17 mei j.l. waren ongeveer 45 vrijwilligers uit de 3 parochies (Keent-
Leuken-Moesel) aanwezig in het Keenter Hart. Na binnenkomst was er 
ruimschoots gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot 
van koffie en vlaai. De bijeenkomst werd geopend door pastoor Rosenhart 
met een welkomstwoord en een gebed, waarna de kerkbestuursleden van 
Weert Zuid-Oost zich voorstelden met een kort woordje.  
 

Aan de hand van een powerpoint-presentatie werd vervolgens door Tony 
Goos een duidelijke uiteenzetting over de structuur van het nieuwe bestuur 
gegeven. Uitgaande van de verschillende aandachtsgebieden in de 
parochies werden de taken van de bestuursleden uiteengezet, met daarbij 
de namen van contactpersonen uit de 3 parochies. Tijdens deze presentatie 
hebben alle aanwezige contactpersonen zich kort voorgesteld, evenals de 
overige aanwezige vrijwilligers. Naar aanleiding van de presentatie werden 
nog enkele vragen gesteld en beantwoord.  
 

Aansluitend stelde kerkbestuurslid Paul Essers de aanwezigen voor om 
ideeën, opmerkingen of voorstellen voor de samenwerking in de parochies 
op papier te zetten, zodat het kerkbestuur daar gebruik van zou kunnen 
maken.  
Daarna was er nog tijd voor een consumptie en bleven de meeste aan-
wezigen nog wat napraten, waarna deze geslaagde bijeenkomst door 
pastoor Rosenhart werd afgesloten.  
 

Henk Houben, secretaris kerkbestuur Weert Zuid-Oost 
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Zaterdag 20 juli     17.30 uur H. Mis      Gemengd zangkoor 
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder  

 
Maandag 22 juli       09.00 uur     H. Mis in de dagkapel 

 
Zaterdag 27 juli     17.30 uur H. Mis               Volkszang    

2e Collecte groot onderhoud kerk 
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen  

 
Maandag 29 juli       09.00 uur     H. Mis in de dagkapel 

 
Zaterdag 3 augustus    17.30 uur H. Mis       Gem zangkoor/volkszang 
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder 
 

Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel 

 
Maandag 5 augustus      09.00 uur    H. Mis in de dagkapel 

 
Zaterdag 10 augustus    17.30 uur H. Mis               Volkszang 
• Voor Frits Caris wegens verjaardag  
• Voor de overledenen van de familie Kessels - van der Looy 
 
Maandag 12 augustus    09.00 uur     H. Mis in de dagkapel 

 
Donderdag 15 augustus Hoogfeest Maria-Ten-Hemel-Opneming 

   09.00 uur     H. Mis in de dagkapel 

 
Zaterdag 17 augustus    17.30 uur H. Mis                Volkszang 
• Voor Mia Paulussen 
• Voor Tjeu Beeren en ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende 

Bijstand   

 
Maandag 19 augustus    09.00 uur    H. Mis in de dagkapel 

 
Zaterdag 24 augustus    17.30 uur    H. Mis           Volkszang 
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder 

 
Maandag 26 augustus    09.00 uur    H. Mis in de dagkapel 

 
 
 

 

VIERINGEN EN MISINTENTIES  



 

DOOPSEL: 
  * Op 15 juni is gedoopt JADE: kind van de ouders Küsters -   
    Steeman. 
  * Op 23 juni is gedoopt TEUN: kind van de ouders Haanen -  
    van Gerwen. 

Ouders van harte gefeliciteerd 

 
OVERLEDEN: 
†  Op 21 juni is op 84-jarige leeftijd overleden: Jan van Gestel. De uitvaart- 

    dienst was op 27 juni, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.  

Onze oprechte deelneming 
 
 
 

 

Kerkbijdragemeter 

Begin juli staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ruim € 7.500,--, 

waarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!   
 

 
Afscheid van vier kerkbestuursleden 
 

Tijdens een informeel samenzijn 
van kerkbestuursleden met 
‘partners’ hebben we op woens-
dag 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 Piepers was vanaf 2009 lid van het bestuur en de gebouwenman 
op Moesel. Hij had zorg voor de pastorie en kapelanie, voor de kerk en 
de Moeselkapel..: de kapel die dankzij zijn inzet een lust voor het oog is.  
 

Carine Heijmans was vanaf 2015 weer lid van het bestuur als penning-
meester van Moesel. Dat had ze in het verleden ook lang gedaan.  
 

Jo Theunissen was vanaf 2006 secretaris van het kerkbestuur van 
Leuken. De laatste periode was hij ad interim secretaris van ‘K.L.M. in 
oprichting’ (aanduiding van het gemeenschappelijk kerkbestuur van 
Keent-Leuken-Groenewoud-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 heeft hij, samen met Rikie van Berkesteijn, 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 Jo nog 
doet voor de parochie na het verlopen van zijn lidmaatschap.  
 

Rikie van Berkesteijn was sinds 2010 lid van het kerkbestuur Leuken.  
Zij was penningmeester met deskundige ondersteuning van Sjra 
Bergmans, de administrateur van Leuken-Groenewoud.  
Bestuurlijk had ze het nodige te doen en dat vergde tact en wijsheid.  
Rikie 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 
(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 

 
Het kerkbestuur wenst u allen een mooie vakantietijd! 

 
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. 

mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl
http://www.parochiesweertzuidoost.nl/

