
Parochieblad St. Matthias & de Goede Herder  . 
 

 

 

Pastoor I. Krewinkel, Middelstestraat 63, tel. 533560 
 

 
Installatie Pastoor Ivo Krewinkel 

 

Pastoor Ivo Krewinkel heeft inmiddels zijn intrek genomen in de pastorie 

aan de Middelstestraat. Reeds enkele weken verzorgt hij de weekend-

viering op de zaterdagavond in onze parochiekerk.  
 

Op zondag 8 december a.s. wordt pastoor Krewinkel officieel geïnstal-

leerd als pastoor van de parochies in Weert Zuid-Oost (Moesel/De Ver-

rezen Christus, Keent/H. Jozef en Leuken-Groenewoud/H. Matthias & 

De Goede Herder).  

De installatie vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de 

kerk van de Verrezen Christus op Moesel, aanvang 14.00 uur.  

Aansluitend is er een receptie / gelegenheid om kennis te maken met 

pastoor Krewinkel in de zaal naast de Moeselkerk. 
 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de eucharistieviering en aan-

sluitende receptie bij te wonen. 
 

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

 
Gastkoren in onze parochiekerk 
 

• De H. Mis van zaterdag 16 november a.s. wordt opgeluisterd door het 

‘Weerter Mannenkoor’, met Russisch Byzantijnse gezangen.  
 

• De H. Mis van zaterdag 23 november a.s. wordt opgeluisterd door 

‘Carmina Servata’, met hun gregoriaanse gezangen.  

 

Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad 

inleveren vóór 8 december 2019 

  Nummer 8            Jaargang 19          15 november 2019 



 

  
 

 
Zaterdag 16 november 17.30 uur      H. Mis                 Weerter  

• Jaardienst voor Jan Verwijlen        Mannenkoor 

• Voor Mia Paulussen 

 
Maandag 18 november 09.00 uur      H. Mis in de dagkapel 

 
Zaterdag 23 november 17.30 uur     H. Mis         Carmina Servata 

Hoogfeest Christus Koning van het Heelal 

• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder  

 
Maandag 25 november 09.00 uur      H. Mis in de dagkapel 

 
Zaterdag 30 november 17.30 uur      H. Mis   Gemengd zangkoor/  

                                 Eerste zondag van de Advent                    Volkszang 
2e Collecte groot onderhoud kerk 

• Jaardienst voor Neer Jacobs en voor schoondochter Els 

• Voor Helma Steijvers - Princen wegens verjaardag en voor Mia Steijvers 

- van Eindhoven 

• Voor Coen Luijten wegens verjaardag 

• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen  

 
Maandag 2 december 09.00 uur      H. Mis in de dagkapel 

 
Zaterdag 7 december 17.30 uur      H. Mis   Gemengd zangkoor/ 
                                Tweede zondag van de Advent                Volkszang 
• Jaardienst voor Gerrie Meulen - Stijnen  

 
Maandag 9 december    09.00 uur      H. Mis in de dagkapel 

 
Zaterdag 14 december 17.30 uur      H. Mis                    Volkszang  

                                     Derde zondag van de Advent        
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder  

 
Maandag 16 december GEEN H. Mis 

 
 
 
 

VIERINGEN EN MISINTENTIES  
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Doe mee aan de kerkbijdrage   
 

en  
 

help mee, dat onze kerk open blijft !! 
 

Enkele jaren geleden hebben wij deze oproep ook meermaals aan de 

parochianen van Leuken en Groenewoud gedaan, vanwege de slechte 

financiële situatie van onze parochie. Omdat diverse parochianen toen 

hebben gereageerd door overmaking van een (extra) financiële bijdrage, 

samen met de door het kerkbestuur doorgevoerde bezuinigingen op de 

uitgaven, kon het ‘naderende onheil’ toen gelukkig worden afgewend. 

Helaas moeten we nu constateren dat de inkomsten (kerkbijdrage - 

stipendia - collecten - giften - …..) blijven teruglopen. Omdat we recen-

telijk ook te maken hebben gehad met een aantal onvoorziene uitgaven 

(o.a. brandbeveiliging in de kerk - wandkachel dagkapel - onderhoud 

pastorie), wordt de financiële situatie van onze parochie er niet beter op. 

De parochie is financieel volledig afhankelijk van wat de parochianen 

zelf bijdragen. Het blijven bezuinigen op de uitgaven werkt niet meer. 

Onze kerk kan alleen dan open blijven als voldoende mensen onze kerk 

een warm hart toedragen en er samen de schouders onder willen zetten.  
 

Naast de noodzakelijke financiële betrokkenheid blijft het uiteraard ook 

van groot belang dat veel parochianen actief deelnemen aan de 

vieringen die in de kerk plaatsvinden en als vrijwilliger een bijdrage 

leveren aan de verschillende activiteiten.  
 

Begin november staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ruim      

€ 9.000,--, waarmee we in ieder geval nog een eind verwijderd zijn van 

het eindbedrag van vorig jaar (was ± € 12.500,--)! Hebt u uw bijdrage al 

overgemaakt - hartelijk dank daarvoor. Nog niet gedaan? Wij hebben uw 

(financiële) steun hard nodig!  
 

U kunt uw (jaarlijkse) bijdrage overmaken op rekeningnummer          

NL79 INGB 0682 9624 06 t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede 

Herder. Waarvoor onze hartelijke dank !        
 

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

Misintenties voor de feestdagen 
Wilt u voor de komende feestdagen (Kerstmis t/m Driekoningen) nog mis-
intenties bespreken, gelieve dit dan vóór 8 december te doen (dit i.v.m. 
plaatsing in het parochieblad). 
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Kerstmis 2019 
Overzicht van de kerkdiensten zoals die rond Kerstmis 2019 plaatsvinden. 
• Dinsdag 24 dec. 17.30 uur  Kerstavond - Gezinsmis (‘Herdertjesmis’)  
  Jeugdkoor Groenewoud en Jeugdkoor Swartbroek o.l.v. Rita Scheffers  
• Dinsdag 24 dec. 21.30 uur  Kerstavond - Plechtige H. Mis 
  Vocaal Ensemble Genti o.l.v. Rita Scheffers 
• Woensdag 25 dec.  Eerste Kerstdag - GEEN H. Mis  
• Donderdag 26 dec.   09.30 uur  Tweede Kerstdag - Plechtige H. Mis   
  Fluitensemble St. Job / Gemengd zangkoor o.l.v. Lies Houben 
• Zaterdag 28 dec.   17.30 uur  Feest van de H. Familie - H. Mis   
  Volkszang met kerstliederen o.l.v. Lies Houben 
• Dinsdag 31 dec.   17.30 uur  Oudejaarsdag - H. Mis   
  Volkszang met kerstliederen o.l.v. Lies Houben 
• Zaterdag 4 jan.   17.30 uur  Hoogfeest van Driekoningen - H. Mis   
  Gemengd zangkoor o.l.v. Lars Nelissen 
• Zaterdag 11 jan.   17.30 uur  Feest Doop van de Heer - H. Mis   
  Volkszang o.l.v. Lies Houben 

 
 

Opbrengst collecte Wereldmissiedag  
* De collecte voor Wereldmissiedag heeft dit jaar € 73,35 opgebracht (vorig 

jaar € 121,18). Waarvoor dank! 
 

 

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.  

Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: Pastoor Krewinkel - tel. 533560.  
 

Bankrekeningnr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 

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