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Een woord van dank op het eind van 2019 

 
Graag zegt het kerkbestuur alle vrijwilligers dank voor hun inzet.  
Dank aan álle mensen die voor en achter de schermen zich inzetten voor 
onze parochie: wij hebben jullie nodig en door jullie inzet geven we 
samen gestalte aan “het samen-kerk- zijn”.  

                                  
Het kerkbestuur wenst u allen; een mooi en vredig Kerstfeest, 
alle goeds voor u en uw dierbaren in het komend jaar.  
 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 
 

* * * * * * * * * * * 
 

Kerkbijdragemeter! 
 

Het jaar loop ten einde …… heeft u ook al de kerkbijdrage overgemaakt?  
Deze vraag gaat uit naar allen die gelovig zijn en regelmatig naar de kerk 
komen om samen gestalte te geven aan ons kerk zijn. Maar ook naar al 
die mensen die de kerk belangrijk vinden, als een plaats waar mensen 
troost en kracht kunnen zoeken en vinden - waar afscheid genomen kan 
worden; waar kinderen gedoopt kunnen worden, de eerste H. Communie 
kunnen doen, gevormd kunnen worden.  
De teller van de kerkbijdragemeter staat begin december op een bedrag 
van ruim € 10.000,--. Dat is lager dan vorig jaar rond deze tijd.  
U kunt uw kerkbijdrage / gezinsbijdrage nog dit jaar overmaken.  
Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!  
 

Het kerkbestuur.  
 

Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad  
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Zaterdag 21 dec.  17.30 uur     H. Mis            Gemengd zangko or 

Vierde zondag van de Advent 
• Jaardienst voor Thea van Eersel - van Eijndhoven en voor de ouders van 

Eijndhoven - Clephas 
 
Maandag 23 dec.  GEEN H. Mis 
 
Dinsdag 24 dec.  17.30 uur  Kerstavond  Gezinsmis- ‘Herdersmis’ 

Zang: Jeugdkoor Groenewoud  / Jeugdkoor  Swartbroek 
Extra collecte groot onderhoud kerk 

• Uit dankbaarheid voor een gezin             
 
Dinsdag 24 dec.    21.30 uur   Kerstavond - Plechtige H. Mis  

Zang: Vocaal Ensemble Genti / Giocoso / Damesensemble Cantarella 
Extra collecte groot onderhoud kerk 

• Jaardienst voor de ouders Paulussen - van Gansewinkel, voor Mia en 
overige familieleden 

• Voor de overleden ouders Jan en Nel van Pol - Peeters en familie 
• Voor Ton van der Burgt en voor de overleden ouders, broers en zussen 

Van der Burgt - Ris 
• Voor Coen Luijten, de overleden ouders Luijten - Basten en de overleden 

ouders van Lier - Thijssen 
• Voor Betsie Vaes - Janssen en zoon Peterke 

 
Woensdag 25 dec.    Eerste Kerstdag  GEEN H. Mis 

 
Donderdag 26 dec.      09.30 uur   Tweede Kerstdag  - H. Mis 
                  Gemengd zangkoor / Fluitensemble St. Job 

Extra collecte groot onderhoud kerk 
• Jaardienst voor Nelly Pijs - van Lanen en voor de overleden ouders Pijs 

en Van Lanen 
• Voor Jan en Harrie Scheepers, Piet van de Heuvel, Gijs Hassing, Lei 

Veugelers, Bér Smeets, Cis Smeets, Coen Luijten, Jac Peeters, pastoor 
Herberighs, Frans Martens, Jac Briels en Thieu Coumans (namens de 
Kerstversierders) 

 
Zaterdag 28 dec.   17.30 uur     H. Mis           Volkszang 
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen        
   
Maandag 30 dec.  GEEN H. Mis 
 
 

VIERINGEN EN MISINTENTIES  



 

Dinsdag 31 dec.   17.30 uur     Oudejaarsavond  - H. Mis  Volkszang 
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder 
 
Woensdag 1 januari  Nieuwjaarsdag       GEEN  H. Mis 
 
Zaterdag 4 januari  17.30 uur   Hoogfeest van Driekoningen      
• Jaardienst voor Pastoor Herberighs          Gemengd zangkoor  

 
Maandag 6 januari    GEEN H. Mis 
 
Zaterdag 11 januari  17.30 uur     Doop van de Heer  - H. Mis 
• Jaardienst voor Betsie Vaes - Janssen            Volkszang 

 
Maandag 13 januari    GEEN H. Mis 

 
Zaterdag 18 januari 17.30 uur     H. Mis           Gemengd zangkoor  
• Voor Mia Paulussen       met Volkszang  
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen  

 
Maandag 20 januari    09.00 uur     H. Mis in de dagk apel  
 
Zaterdag 25 januari  17.30 uur     Vastelaovundjmés  

Extra collecte groot onderhoud van onze kerk 
• Voor de levende en overleden leden van V.V. De Zweeloeere en 

voor iedereen die ons een warm hart toedraagt 
 
Maandag 27 januari    09.00 uur     H. Mis in de dagkapel 
 

OVERLEDEN: 
†  Op 15 november is op 69-jarige leeftijd overleden: Annie Raaijmakers - 
van Deursen. De uitvaartdienst was op 20 november, waarna begrafenis op 
het St. Martinuskerkhof te Weert.  
Onze oprechte deelneming 
 

 

Kerstactie Broederschap Weert - voor de Voedselbank 
In december organiseert de Broederschap weer een actie voor de 
Voedselbank. Dit biedt u de gelegenheid bijstand en naastenliefde in de 
praktijk te brengen. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier graag 
aan mee. Theo Jongeling, proost van de Broederschap: “U maakt niet 
alleen de cliënten van de Voedselbank blij. Het is ook een fijn gevoel iets 
voor een ander te kunnen doen, zeker in deze dagen voor Kerstmis.” 
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Hoe doet u mee?  
Doneer houdbare producten, vooral blikken of potten groenten, vis in blik, 
wc-papier, waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen (shampoo, tand-
pasta, zeep). Deze producten levert u in tussen 7 en 21 december bij de 
kratten die klaarstaan in de kerken. Ook de Jumbo-winkels doen aan de 
actie mee. Alle giften zijn van harte welkom. Let u wel op dat de 
producten nog minstens twee maanden houdbaar zijn. 
 

Waar doet u het voor? 
Alle giften komen terecht bij de cliënten van de Voedselbank. Dat zijn 
mensen uit onze regio die onder het bestaansminimum zitten. Vaak zitten 
ze in de schuldsanering. Zonder de hulp van de Voedselbank zouden 
deze mensen honger lijden. Zij kunnen onze steun goed gebruiken. 
Namens de Voedselbank vraagt de Broederschap u om gul te geven. 

 
Grote Kerststal / kerstgroepen tentoonstelling 
Voor de 45ste keer wordt het priesterkoor weer omgetoverd tot een groot 
kerstpanorama, met o.a. waterlopen, een vijver met vissen, kerstbomen 
en boompjes (door sponsoren ter beschikking gesteld) en opgezette 
dieren. De ‘bloemendames’ zorgen weer voor een prachtige bloemenver-
siering. Het geheel wordt opgebouwd door een groep vrijwilligers. In de 
dagkapel wordt door Jos Moonen een tentoonstelling ingericht van 
internationale kerstgroepen.  
 
De openingstijden zijn:  
- Woensdag 25 dec.  Eerste Kerstdag  van 11.00 - 17.00 uur 
- Donderdag 26 dec. Tweede Kerstdag  van 11.00 - 17.00 uur 
- Zaterdag 28 dec.     van 13.00 - 17.00 uur  
- Zondag 29 dec.     van 11.00 - 17.00 uur 
- Woensdag 1 jan. Nieuwjaarsdag    Geen opening  
- Zaterdag 4 jan. Driekoningen      van 13.00 - 17.00 uur  
- Zondag 5 jan.   Driekoningen     van 11.00 - 17.00 uur  

 
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 Ivo Krewinkel - tel. 533560.   
 

Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06 
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.  
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