
Parochieblad St. Matthias & de Goede Herder  . 
 

 

 

 
 

NIEUWE PASTOOR 
 

We zijn blij u te kunnen meedelen dat, na het vertrek van pastoor Rosen-

hart, het Bisdom erin geslaagd is om op vrij korte termijn een opvolger te 

vinden. De zeereerwaarde heer Ivo Krewinkel zal met ingang van 1 no-

vember a.s. aantreden als de nieuwe pastoor van de parochies Moesel 

(De Verrezen Christus), Keent (H. Jozef), Leuken (H. Matthias) en 

Groenewoud (De Goede Herder).  

 

Pastoor Krewinkel is 44 jaar. Hij komt oorspronkelijk uit Kerkrade. Hij is in 

2001 priester gewijd en heeft daarna acht jaar als kapelaan in Sittard en 

Maastricht gewerkt. Vervolgens was hij drie jaar pastoor van Eijsden en 

Oost-Maarland. Sinds 2012 is hij als rector verbonden aan het Jeroen 

Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.  

 

We zijn erg blij dat hij nu weer terugkeert naar Limburg en we zien uit 

naar een goede samenwerking met hem als onze nieuwe pastoor.  

 

Het Kerkbestuur van de Parochies Weert Zuid-Oost 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Pastoor Rosenhart wordt op zaterdag 19 oktober a.s. geïnstalleerd als 

pastoor van het parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek. De installatie 

vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering (aanvang 17.30 uur) in 

de Sint Lambertuskerk van Reuver.  
 

Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad 

inleveren vóór 3 november 2019 

  Nummer 7                 Jaargang 19          11 oktober 2019 



 

MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST INDIA 
 
Het noordoosten van India is voor de meesten van ons een onbekend 
gebied. Op de landkaart lijkt het een aanhangsel bij India, slechts verbon-
den via een smalle corridor. In de Wereldmissiemaand richt Missio de 
aandacht op dit gebied en de mensen die er wonen, werken en geloven.  
 

Waarschijnlijk kent u wel de Assamthee die hier op grote schaal verbouwd 
wordt. De thee heeft echter een bittere bijsmaak. Het werk op de 
plantages wordt door vrouwen gedaan onder erbarmelijke omstandig-
heden. Het woord ‘slavenarbeid’ is hier zeker op zijn plaats.  
 

In de deelstaat Meghalaya proberen mensen, veelal migranten uit Nepal 
en Bangladesh, met illegale mijnbouw hun familie te onderhouden. Het is 
gevaarlijk werk en er gebeuren dan ook geregeld dodelijke ongelukken. 
Naast de menselijke slachtoffers is er veel schade aan het milieu: lucht-
verontreiniging en vervuilde rivieren. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag 
op de gezondheid van de inwoners. Zusters en priesters zijn er aanwezig 
om de mensen bij te staan. Dat doen ze door opleidingsprogramma’s aan 
te bieden, door te helpen bij het zoeken naar alternatieve inkomensbron-
nen en door te luisteren naar de verhalen van de mensen en samen te 
bidden.  
 

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor 
de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen, voor 
de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begelei-
den in een samenleving die verandert. 
 

Missiezondag 
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel 
zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijk-
heid voor elkaar neemt.  
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op zaterdag 19 
oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl 
 
 

Kerkbijdragemeter 
 

Eind september staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ongeveer 

€ 9.000,--, waarvoor onze hartelijke dank. Nog niet gedaan? Denk dan 

eens na om dit alsnog te doen! De kerkbijdrage is de belangrijkste bron 

van inkomsten voor onze parochie. Wij hebben uw (financiële) steun hard 

nodig!  
  

 
 

http://www.missio.nl/


 

  
 

 
Zaterdag 12 oktober     17.30 uur     H. Mis      Gemengd zangkoor      
• Jaardienst voor de ouders Van der Looy - Verstappen 
• Jaardienst voor Jan Bukkems en zoon Jhon 
• Jaardienst voor de overleden ouders Herman en Toke Coumans - Op den 

Buijsch, dochter Wilhelmien en zoon Thieu 

 
Maandag 14 oktober    GEEN H. Mis 

 
Zaterdag 19 oktober     17.30 uur     H. Mis    Gemengd zangkoor/  
                          2e Collecte voor Wereldmissiedag                     Volkszang 

• Jaardienst voor Mia Teeven - Seerden 

 
Maandag 21 oktober    GEEN H. Mis 

 
Zaterdag 26 oktober  17.30 uur      H. Mis       Zangkoor ‘Animo’ 

Hoogfeest van Allerheiligen 
2e Collecte groot onderhoud kerk 

• Jaardienst voor Mia Paulussen 
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen   
• Voor Coen Luijten 

 
Zondag 27 oktober  13.30 uur   Gebedsdienst Allerzielen 

             Gemengd zangkoor 
• Na afloop zegening van de graven / strooiveldje op het parochiekerkhof 

 
Maandag 28 oktober    GEEN H. Mis 

 
Zaterdag 2 november    17.30 uur     H. Mis                     Volkszang      
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder 

 
Maandag 4 november    GEEN H. Mis 

 
Zaterdag 9 november    17.30 uur     H. Mis      Gemengd zangkoor      
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder 

 
Maandag 11 november    GEEN H. Mis 

 
 

De MIVA-collecte (Missie Verkeersmiddelen Actie) heeft dit jaar € 92,30 
opgebracht (vorig jaar € 75,85).  
 

 

VIERINGEN EN MISINTENTIES  



 

Gastkoren in onze parochiekerk 
- De H. Mis op zaterdag 26 oktober (Hoogfeest van Allerheiligen) wordt 

opgeluisterd door Dameskoor ‘Animo’ uit Weert.  
- De H. Mis op zaterdag 16 november wordt opgeluisterd door het Weerter 

Mannenkoor. 
- De H. Mis op zaterdag 23 november wordt opgeluisterd door het 

Gemengd Gregoriaans Zangkoor ‘Carmina Servata’ uit Sevenum. 

 
Overledenen Allerzielen 2018 - 2019  
Met Allerzielen, zondag 27 oktober, gedenken wij allen die ons in de dood 
zijn voorgegaan. Met name gedenken wij allen van wie wij het afgelopen 
jaar in onze kerk afscheid hebben genomen en waarvan het gedachtenis-
kruisje op het bord hangt, achter in onze kerk. 
 
†  Mia Paulussen (78 jaar) 
†  Sjaan Raaijmakers - Pruijmboom (67 jaar) 
†  Thieu Coumans (80 jaar) 
†  Toine Nijnens (89 jaar) 
†  Jan van Gestel (84 jaar) 
†  Nelly van de Voort - Verheijen (93 jaar) 
 
 
 
 

 

Coniferen en Kerstbomen gevraagd voor Kerstmis 2019! 
Zijn er mensen die coniferen of kerstbomen opruimen, laat het ons dan 

weten! Voor het versieren en aankleden van de kerk / kerststal zijn we op 

zoek naar coniferen (met stam) en kerstbomen - niet hoger dan 4 à 5 

meter.  

U kunt bellen naar Mart Verheijden, tel. 539291 of 532214. 

Dan komen we eerst kijken, waarna een afspraak wordt 

gemaakt wanneer de bomen/coniferen worden afgezaagd en 

opgehaald. Dit zal ergens rond eind november / begin 

december zijn. Bij voorbaat dank! 
 

De Kerstversierders.  

 
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.  
 

Bankrekeningnr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06 

t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.                                               
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