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Vastenaktie 2020
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.
De parochies van Weert Zuid-Oost en het parochiecluster Stramproy
ondersteunen dit jaar twee projecten van de Blauwe Zusters in Egypte
en in de Filippijnen. Bij beide projecten gaat het om hulp aan groepen
kinderen uit kansarme gezinnen. Zij worden dagelijks opgevangen in
tehuizen en scholen waar onderwijs wordt gegeven en gezorgd wordt
voor goede maaltijden. De gevraagde keukenuitrusting, kasten, kookfornuis en de wasmachine zijn daarbij onmisbaar. Wij willen dan ook
graag meewerken aan de aanschaf van de gevraagde middelen.
In onze parochie worden daarvoor in de Vastentijd drie extra collectes
gehouden (7 maart - 21 maart - 4 april), waarvan de opbrengst bestemd
is voor beide projecten. Door uw gulle bijdrage aan deze collectes
ondersteunen wij deze projecten in Egypte en de Filippijnen.
Vasten betekent iets weggeven van de eigen welvaart ten bate van
een ander. Hiervoor onze welgemeende dank !
Kerkbestuur parochie St. Matthias & de Goede Herder

Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad
inleveren vóór 5 april 2020

VIERINGEN EN MISINTENTIES
Zaterdag 14 maart
17.30 uur
H. Mis
• Voor Thieu Thijs wegens verjaardag
Maandag 18 maart

09.00 uur

Gemengd zangkoor

H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 21 maart

17.30 uur
H. Mis
Volkszang
Tweede Collecte Vastenactie
• Jaardienst voor Thieu van Geneijgen, voor de ouders van Geneijgen Jacobs, dochter en schoondochter en voor de ouders Broens - Caelers en
dochter, zoon en schoondochter
• Voor Betsie Vaes - Janssen wegens verjaardag en voor Peterke Vaes
Maandag 23 maart

09.00 uur

H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 28 maart
17.30 uur
H. Mis
Gemengd zangkoor
Tweede Collecte groot onderhoud kerk
met volkszang
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen
Maandag 30 maart

09.00 uur

H. Mis in de dagkapel

Zaterdag 4 april
17.30 uur
Palmzondag
Volkszang
Palmpasenviering / Gezinsmis voorbereiding communicanten
Tweede Collecte Vastenactie
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Maandag 6 april

09.00 uur

H. Mis in de dagkapel

Donderdag 9 april

Witte Donderdag - Geen H. Mis op Leuken

19.00 uur
Avondmis in de Moeselkerk
Viering van het instellen van de H. Eucharistie, van het Sacrament van het
priesterschap en van het gebod van de naastenliefde
Vrijdag 10 april
15.00 uur
Goede Vrijdag - Kruisweg
• Herdenking van het lijden en sterven van de Heer (in de dagkapel)
19.00 uur

Viering in de Keenterkerk

Zaterdag 11 april
20.00 uur
Paaswake
Gemengd zangkoor
Tweede Collecte groot onderhoud kerk
• Jaardienst voor Frans Zoontjens
• Uit dankbaarheid voor een gezin

Zondag 12 april

Maandag 13 april

Hoogfeest van Pasen - Geen H. Mis op Leuken
09.30 uur

H. Mis in de Keenterkerk

11.00 uur

H. Mis in de Moeselkerk

Tweede Paasdag - Geen H. Mis

OVERLEDEN:
† Op 7 februari is op 94-jarige leeftijd overleden: Nellie Sartorius - Somers.
De uitvaartdienst was op 15 februari, waarna crematie te Weert.
Onze oprechte deelneming

***************
Oecumenische vespers in de veertigdagentijd
Net zoals vorig jaar organiseert de Oecumenische Werkgroep Weert, in
de aanloop naar Pasen, verspreid over de Veertigdagentijd oecumenische vespervieringen. Deze worden gehouden elke woensdagavond,
op verschillende locaties en wel:
• woensdag 11 maart: kapel van de Zrs. Birgittinessen, Maasstraat 17
• woensdag 18 maart: Bethelkerk, Maaspoort 30
• woensdag 25 maart: het koorgedeelte van de Paterskerk, Biest 43
• woensdag 1 april: Bethelkerk, Maaspoort 30
• woensdag 8 april: Moeselkapel, Irenelaan 93
Aanvang van de vespers is telkens om 19.30 uur.
De vespers, die ongeveer een half uur zullen duren, bestaan uit lezingen
uit de Bijbel, enkele liederen, een gedicht of een andere tekst, gebeden,
stilte. Een mooie voorbereiding op het Paasfeest! Van harte welkom!
De Oecumenische Werkgroep Weert

Je moet het maar weten

Wat is er goed aan de Goede Week?
De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Op zichzelf misschien een vreemde naam, want in die week wordt het lijden en sterven
van Christus herdacht. Wat is daar goed aan? Dat komt, omdat de naam
eigenlijk niets te maken heeft met de betekenis die wij tegenwoordig aan
het woord ‘goed’ geven.
In de liturgische boeken wordt de Goede Week ook omschreven als
“Heilige Week’. Goed is een woord dat vaak als alternatief voor ‘heilig’
wordt gebruikt. De Goede Week is dus vooral de Heilige Week en Goede
Vrijdag de Heilige Vrijdag.

De Goede Week heeft trouwens nog meer benamingen. In de eerste
eeuwen werd ook wel van de Paasweek gesproken, later werd ook wel de
‘Grote Week’ gebruikt. Daarmee word bedoeld dat voor gelovige christenen de Goede Week de belangrijkste week van het jaar is.
De Duitsers gebruiken overigens een term die precies het tegenovergestelde van ‘goed’ uitdrukt. Zij hebben het over Karwoche en Karfreitag.
Dit komt van het oud-Duitse woord ‘kara’, dat ‘klacht’ of ‘treurnis’ betekent
en die zin veel meer het lijden omschrijft.
In zekere zin mag de Goede Week toch als een échte goeie week worden
beschouwd, want door zijn lijden, sterven én zijn Verrijzenis met Pasen
heeft Christus ons allemaal verlost en uitzicht op eeuwig leven gegeven.
Dat is nog eens goed nieuws!

Kerkbijdragemeter
De kerkbijdragemeter achter in de kerk staat begin maart op een bedrag
van ± € 3.700,--. Hartelijk dank daarvoor. Wij hebben uw (financiële) steun
hard nodig!

Halfvasten is Zondag Laetare
Halfvasten is bij veel mensen een begrip. We zijn halverwege de Veertigdagentijd. Nog een paar weekjes en dan is het Pasen. In een tijd waarin
er streng gevast werd, was halfvasten een dag waarop de teugels even
gevierd werden. Op sommige plaatsen is dat nog te herkennen aan de
halfvastenstoet of andere culturele evenementen.
In de liturgie spreken we over Zondag Laetare. Dat betekent: “Verheug
U”. Ook aan die woorden is al te merken dat de Vastentijd op z’n eind
loopt en Pasen dichterbij komt. Dat geldt ook voor de liturgische kleur van
dit weekeinde. Het strenge paars mag deze zondag even plaats maken
voor het vrolijkere roze. “Verheug U”.
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.

