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Belangrijke informatie: 

• Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) en 
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan: 

▪ parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor  
▪ parochie Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster 

Mart Verheijden 
Zie achterzijde voor adressen en telefoonnummers. 

• Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht: 
▪ parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor 
▪ parochie Leuken-Groenewoud: via de koster, Mart Verheijden 

(tel. 539291 of kerk Leuken tel. 532214; dit nummer is 
doorgeschakeld naar de koster) 

Zie ook achterzijde voor adressen en telefoonnummers.  
• Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met 

de sluitingsdatum van het parochieblad: 
 

 
 
 
 
Bank- en girorekeningen: 
Parochie St. Joseph Rabobank rek.nr. NL56 RABO 0156 9065 38 

Giften restauratiefonds  
             St. Josephkerk 

Rabobank rek.nr. NL94 RABO 0124 4833 13 

Parochie De Verrezen Christus ING  rek.nr NL05 INGB  0001 1904 11 

 Rabobank rek.nr NL12 RABO 0156 9095 61 

Giften Moeselkapel Rabobank rek.nr NL49 RABO 0135 9032 54 

Parochie St. Matthias  
            & De Goede Herder 

ING  rek.nr NL79 INGB  0682 9624 06 

Periode Sluitingsdatum 
16 januari t/m 28 februari 2021 1 januari 2021 
27 februari t/m 4 april 2021 12 februari 2021 
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OPENSTAAN VOOR KERSTMIS 
 
Ongeveer twee jaar geleden rond deze tijd zat ik vanuit de geestelijke 
gezondheidszorg van het ziekenhuis en de gemeente Den Bosch als begeleider in 
het team van Begeleid Wonen, een organisatie die mensen met een lichte en matige 
mentale handicap helpt zelfstandig te wonen. Het gesprek ging over een licht 
mentaal gehandicapte man, laat ik hem Hans noemen. Het ging tegen Kerstmis aan. 
Hans had zijn huis heel mooi gemaakt. Er stond een prachtig versierde boom in de 
kamer, de hulpverleenster had hem geholpen om kaarten te versturen naar enkele 
bekenden, hij had boodschappen gedaan voor een feestelijk kersteten. Maar 
naarmate het feest dichterbij kwam werd hij meer en meer onrustig. En uiteindelijk 
zegde hij alles af en vroeg aan de begeleidster om enkele dagen in de afdeling van 
de psychiatrie te mogen blijven tot de kerstdagen en Oud en Nieuw voorbij waren. 
Hans heeft een hechtingsprobleem. Zoals veel van zijn lotgenoten kent hij een 
geschiedenis van instellingen, een mislukte opvang in een pleeggezin, enz. Telkens 
wanneer zich een situatie voordoet waar heel veel gevoel bij te pas komt, klapt hij 
dicht en houdt hij mensen op afstand terwijl hij hun genegenheid tegelijk zo nodig 
heeft. En zo gebeurde ook nu waar hij zo veel angst voor had. 
 
Terwijl ik zat te luisteren naar het verhaal van de begeleidster en haar onmacht 
voelde bij wat gebeurde, moest ik eigenlijk aan heel deze Kersttijd denken. Ik moest 
vooral denken aan alles wat mensen deze dagen niet doen, zodat zou gebeuren 
waar ze zo op hopen. In de voorbije dagen hebben we allemaal misschien ons best 
gedaan om pakjes te kopen en het thuis gezellig te maken. Maar, zoals het verhaal 
van Hans mij leert, moet er nog iets anders gebeuren. Om Kerstmis te kunnen vieren 
moet je over de fundamentele vaardigheid beschikken om genegenheid toe te laten 
en ze door te geven. De Deens-Amerikaanse psycholoog Erik Erikson omschreef het 
als oervertrouwen dat zich uitdrukt in een onbezorgd kunnen geven en ontvangen. Je 
moet erin slagen om een soort van innerlijke ruimte te creëren waarin iets kan 
geboren worden dat je zelf niet meer in de hand hebt en dat groter is dan jezelf.  
Kerstmis vieren is net als naar een feest gaan: je kunt alles organiseren, maar of het 
een echt feest wordt, hangt af van iets dat je niet in de hand hebt. Je kan alleen maar 
je overgeven en intreden in het gebeuren, maar al het overige is een geschenk dat 
zich belangeloos geeft. Zo is het ook met ons geloof: Voor een mens die zich zo 
kwetsbaar en weerloos durft openstellen kan God niet anders dan zich helemaal 
geven. Zijn wezen is niets anders dan Verlangen: verlangen om in de armoede van 
onze persoon in te treden als een verwarmend, troostend Licht. Niet overdonderend 
en zelfverzekerd, maar schamel en voorzichtig. 
 
Het verhaal van Hans heeft voor mij nog een andere kant: veel mensen zijn niet of 
niet meer in staat vanuit zichzelf deze houding te scheppen. Omdat ze zelf 
vluchteling zijn, omdat ze gekwetst zijn en niet tot geven in staat is. Hoe groot is niet 
onze verantwoordelijkheid om hen te dragen en op te nemen in de sfeer van hoop die 
rond dit feest hangt. Want toen God in een mens geboren werd, heeft Hij zichzelf 
ontledigd, heeft Hij de armoede van dit leven geaccepteerd, opdat ze verrijkt zou 
worden door zijn en onze liefde. Dat is een kernpunt van ons christendom.  
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Wil je weten hoe God is dan moet je niet naar boven kijken, maar naar de 
geschiedenis: in een vluchtelingenkind ergens in een uithoek van de wereld wilde Hij 
geboren worden. In de donkerste en ellendigste hoeken van het leven wil God 
aanwezig zijn als een lichtje van hoop. 
 
Zo wil ik u uitnodigen om in deze Kersttijd open te staan en uit te zien naar een God 
die op zijn beurt zelf uitziet naar de mens. 
 
Mede namens al onze vrijwilligers, medewerkers en kerkbestuur: een zalig Kerstmis! 
 
Ivo Krewinkel 
pastoor 
 
 

Een woord van dank op het eind van 2020 
 

Aan het einde van dit jaar willen wij alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk danken 

voor hun inzet in onze parochies. Zonder al die mensen die zich ook in deze Corona-

crisis inzetten voor zoveel zaken: parochienieuws samenstellen en rondbrengen, 

kerken schoonmaken, uitvaarten verzorgen, zich inzetten voor communicanten en 

vormelingen, koffie schenken en noem maar op, zou onze parochie niet kunnen 

bestaan. Hopelijk mogen we in het komende jaar weer op jullie inzet en steun 

rekenen! En hopelijk biedt het komende vaccin onze parochiegemeenschappen de 

mogelijkheid nieuwe wegen in te slaan van verkondiging en evangelisatie! 

 

Dank zij jullie zijn er in onze parochies verschillende plekken, 

waar mensen vrijmoedig hun geloof kunnen beleven en elkaar 

kunnen ontmoeten. Dat is van grote waarde en doet veel mensen 

goed! Wij wensen jullie allemaal goede feestdagen toe en een 

zalig nieuwjaar! 

 

Namens het kerkbestuur, 

 

Ivo Krewinkel 
              

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 

 

GEZOCHT: koster Moeselkapel 
 

De Moeselkapel is op naar iemand die wil helpen op de door-de-weekse dagen 
eenvoudig kosterwerk te verrichten.  

En eventueel ook te assisteren bij uitvaarten die in de Kapel gehouden worden. 
 

Is het iets voor u? Laat het de pastoor weten! 
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OVERZICHT VIERINGEN KERSTMIS EN OUD EN NIEUW  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstavond,  donderdag 24 december 
 
Kerk van Leuken 18.00 uur  
Keenterkerk  20.00 uur      
Keenterkerk   22.00 uur  
 
 
Eerste Kerstdag,  vrijdag 25 december 
 
Kerk van Leuken 10.00 uur  
Keenterkerk  11.30 uur   

 
Tweede Kerstdag,  zaterdag 26 december 
 
Kerk van Leuken 10.00 uur  
Keenterkerk  11.30 uur  
 
Zondag 27 december 
 
Keenterkerk   10.00 uur 
 
Maandag 28 december: géén H.Mis 
 
Dinsdag 29 en woensdag 30 december: 09.00 uur Moeselkapel 
 
Oudejaarsavond,  donderdag 31 december  
 
Kerk van Leuken 18.00 uur  
 
Nieuwjaarsdag,  vrijdag 1 januari 
 
Keenterkerk   10.00 uur 
 
 
NB: geen Mis in Moeselkapel op 24 dec en 31 dec ivm kerst en oud/nieuw 
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Herinnering: Kerstactie Broederschap Weert 
 
Voor de 8e keer helpt de Broederschap de Voedselbank met het inzamelen van 
artikelen. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier graag aan mee! 
Doneer houdbare producten (nog minstens twee maanden houdbaar), vooral blikken 
of potten groenten, vis in blik, wc-papier, waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen 
(shampoo, tandpasta, zeep). Deze producten kunt u inleveren tot 22 december bij 
de kratten die klaarstaan in de kerken. Ook de Jumbo winkels doen aan de actie 
mee. Alle giften zijn van harte welkom. Namens de Voedselbank vraagt de Broeder-
schap u om gul te geven.  

 
Kerststal kerk Leuken 
 
Voor de 46ste keer wordt een groot gedeelte van het priesterkoor weer omgetoverd tot 
een kerstpanorama, met o.a. een vijver met vissen, kerstbomen en boompjes en 
opgezette dieren. De ‘bloemendames’ zorgen weer voor een prachtige bloemenver-
siering. Het geheel wordt opgebouwd door een groep vrijwilligers.  
Vanwege de corona-beperkingen zal de kerststal dit jaar minder uitgebreid zijn en zal 
er geen tentoonstelling worden ingericht van internationale kerstgroepen.  

 
De openingstijden zijn:  

- Donderdag 24 dec. Kerstavond na de H. Mis van 18.00 uur tot 21.00 uur 

- Vrijdag 25 dec.  Eerste Kerstdag  van 11.00 - 17.00 uur 

- Zaterdag 26 dec. Tweede Kerstdag  van 11.00 - 17.00 uur 

- Zondag 27 dec.    Heilige Familie  van 11.00 - 17.00 uur  

- Vrijdag 1 jan.    Nieuwjaarsdag   Geen opening 

- Zaterdag 2 jan.    Driekoningen   van 13.00 - 17.00 uur  

- Zondag 3 jan.     Driekoningen  van 11.00 - 17.00 uur  

- Zaterdag 9 jan.    Doop van de Heer  van 13.00 - 17.00 uur  

- Zondag 10 jan.     Doop van de Heer   van 11.00 - 17.00 uur  

 

 
Kerkbijdragemeter Leuken/Groenewoud 
 

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 
ongeveer € 9.000,--. Dat is nog een stuk lager dan vorig jaar rond deze tijd.  
U kunt uw kerkbijdrage / gezinsbijdrage nog dit jaar overmaken op rekeningnummer 
NL79 INGB 0682 9624 06 t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.  
Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!  
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Kerststal St. Josephkerk Keent 
 
De kerstgroep van Mies Gerads en een deel van de verzameling van Jos Moonen 
staan weer opgesteld in de St. Josephkerk. Bezichtigen aansluitend aan de dienst. 
  

Tarievenlijst parochies De Verrezen Christus, St. Joseph 
en St. Matthias & De Goede Herder per 01-01-2021 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van het kerkbestuur d.d. 17-11-2020 

 

   

* Uitvaartmis 475,00 

* Huwelijksmis 475,00 

* Jubileumdiensten 300,00 
 

Begeleiding naar crematorium / begraafplaats elders met 
voorafgaande kerkdienst 

  75,00 

* Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst 475,00 
 

Stipendia H. Missen in weekend en feestdagen   27,50 
 

Stipendia H. Missen op overige weekdagen   12,50 
 

Plaatsengeld     1,00 
 

Gestichte jaardienst door de week 5 jaar   62,50 
 

Gestichte jaardienst door de week 10 jaar 125,00 
 

Gestichte jaardienst door de week 20 jaar 250,00 
 

Gestichte jaardienst weekend 5 jaar 137,50 
 

Gestichte jaardienst weekend 10 jaar 275,00 
 

Gestichte jaardienst weekend 20 jaar 550,00 
 

Kaarsen     0,50 
 

Noveenkaarsen     5,00 
 

Devotielichtjes (groot)     0,50 
 

Devotielichtjes (klein)     0,30 

* Doopsel   55,00 

* Deelname Eerste Heilige Communie of Vormselviering   55,00 
   

 
De met een ster (*) gemerkte vergoedingen worden niet gevraagd 
aan parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de kerkdienst 
gemiddeld tenminste de minimum kerkbijdrage hebben betaald aan 
de parochie Keent of Moesel of Leuken of aan de parochie van 
waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd. 
  
In het jaar 2021 bedraagt de minimum kerkbijdrage € 115,00. 
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TARIEVENLIJST KERKHOF PAROCHIE ST. JOSEPH  

 

 
Bij een nieuw graf worden de grafrechten voor 20 jaar vooruit in 
rekening gebracht. 20 jaar is de minimale termijn voor een graf of 
bijzetting. 

 

   

 
Standaardgraf 

 

 
Grafrechten eigen graf per 20 jaar (vak B,C,F,G en H)  1.000,00 

 
Grafdelven en dichtmaken    575,00 

 
Grafdelven en dichtmaken op zaterdag    870,00 

 
Entreekosten van een biologisch afbreekbare urn in een bestaand 
standaardgraf 

   275,00 

 
Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld    550,00 

 
Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld    586,00 

 
Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat door de 
parochie geleverd en geplaatst wordt toegelaten 

 

 
Onderhoud graf per jaar       75,00 

 
Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar    500,00 

 
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar    250,00 

   

 
Kindergraf (jonger dan 12 jaar) 

 

 
Grafrechten per 20 jaar (vak D)    510,00 

 
Grafdelven en dichtmaken     295,00 

 
Grafdelven en dichtmaken op zaterdag     440,00 

 
Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld    550,00 

 
Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld    586,00 

 
Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat door de 
parochie geleverd en geplaatst wordt toegelaten 

 

 
Onderhoud graf per jaar      75,00 

 
Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar    255,00 

 
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar    128,00 

   

 
Urnengraf 

 

 
Grafrecht urnengraf per 20 jaar.    925,00 

 
Naamplaat urnengraf met inscriptie 
Extra tekst wordt apart in rekening gebracht 

   600,00 

 
Bijplaatsen van een tweede urn in een bestaand urnengraf    275,00 

 
Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar    463,00 

 
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar    231,00 
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Familiegraf 

 

 
Grafrechten familiegraf per 20 jaar (vak A en E)  

 

 
a.  Groot 200 X 100 cm 3.150,00 

 
b.  Groot 200 X 200 cm 6.300,00 

 
Grafdelven en dichtmaken    575,00 

 
Grafdelven en dichtmaken op zaterdag    870,00 

 
Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar  200 X 100 cm 1.575,00 

 
Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar  200 X 200 cm 3.150,00 

 
Het aanbrengen van een grafzerk en / of grafkelder dient u zelf te 
regelen met een leverancier van grafmonumenten. 
Deze moeten voldoen aan de voorschriften van het 
kerkhofreglement. Dit is beschikbaar op het parochiekantoor. 

 

  

 
 
Asverstrooiing 

   
   160,00 

 

 

PERSONALIA 
 

Overleden:  
 
LEUKEN/GROENEWOUD:  

• 14 nov. : mevrouw Magda Horn - Nikijuluw, 89 jaar 

• 20 nov. : de heer Frits Raaijmakers, 74 jaar 
 
KEENT/MOESEL: 

• 21 nov. : de heer Peter Engelen, 65 jaar 

• 25 nov. : de heer Pierre Stijnen, 79 jaar 

•   5 dec. : mevrouw Annie Overklift Vaupel Kleyn-Mamahit, 95 jaar 

 

Mogen zij nu voor altijd thuis zijn bij onze Hemelse Vader. 
 
Doopjes:  
 
In de Moeselkapel: 

• 21 nov. : Yara Vissers, dochter van Dennis en Manda Vissers-Verheijen 

• 29 nov. : Loet Jetten, zoon van Martinus Jetten en Githa van Bolderen 

• 29 nov. : Jailynn en Nova Leigh Haex,  
            dochters van Ralph Haex en Daniëlle Moonen 

 
Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders. 
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MEDEDELING n.a.v. de verscherpte corona-maatregelen: 
 

Alle eucharistievieringen gaan in onze parochies,  
de Moeselkapel en de kerken onverminderd door. 

Als u gezondheidsklachten hebt, blijf dan thuis! 
Houd in de kerken en kapel de anderhalve meter regel in acht. 

 

Liturgische agenda en misintenties 
 

 

 

 

 
Za.      19 dec. 19/20 dec. Vierde zondag van de Advent 

Evang. Lc. 1, 26-38 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Tilly Luijten - van Lier (zeswekendienst) 
Ton Koetsenruijter (zeswekendienst) 

 
Zo. 

 
20 dec. 

  

Keenterkerk   10.00 uur: Jack Coppen (jaardienst) 
  Theu de Borgie (jaardienst) 
  Ouders Knippenberg - Clijsters (jaardienst) 
  Mien Reijnders - Vervuurt (verjaardag) en Wiel 

Reijnders 
  Ad Peeters 
Di. 22 dec.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor de zieken en eenzamen van onze parochies 
    
Wo. 23 dec.  H. Johannes van Kenty, priester (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Voor een bijzondere intentie 
    
Do. 24 dec.  Hoogfeest van Kerstmis 
Kerk van 
Leuken  

18.00 uur: Ouders van Berkesteijn - Tönis en ouders Peters - de 
Haas (jaardienst) 

  Betsie Vaes - Janssen en zoon Peterke 
  Ton van der Burgt en de overleden ouders, broers en 

zussen Van der Burgt - Ris 
  Uit dankbaarheid voor een gezin 
   
  (2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 
Keenterkerk 

 
20.00 uur: 

 
Fam. Brils - Lenaers en zoon Coen (jaardienst) 

   
Keenterkerk 22.00 uur: Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om 

goede christelijke samenwerking 

19 december t/m 25 december 2020 
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Vr. 25 dec.  Eerste Kerstdag 
Kerk van 
Leuken 

10.00 uur: Nelly Pijs - van Lanen en voor de overleden ouders 
Pijs en Van Lanen (jaardienst) 

  Bèr van de Kerkhof 
   
  (2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 
Keenterkerk 

  
11.30 uur: 

 
Fien Caelers - Lemmen (verjaardag) en Theu Caelers 

  Echtgenoten Gerads - Bekelaar 
  Wiel Moonen (verjaardag) 
  Frits Meulen 

 
 

   
   
   
   
 
Za. 

 
26 dec. 

  
Tweede Kerstdag 
H. Stefanus, eerste martelaar 

Kerk van 
Leuken 

10.00 uur: Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
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) 

   
  (2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 
Keenterkerk 

  
11.30 uur: 

 
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat 
en het godgewijde leven 

 
Zo. 27 dec.  H. Familie, Jezus, Maria, Jozef (Feest) 
Keenterkerk  10.00 uur: Michel Vanderfeesten en voor de overledenen van 

de familie Vanderfeesten - Kunnen 
   
Di. 29 dec.  H. Thomas Becket, bisschop en martelaar 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Tot zekere intenties 
    
Wo. 30 dec.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor alle intenties in het  

intentieboek van de Moeselkapel 
 

   

26 december 2020 t/m 1 januari 2021 
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Do. 31 dec.  H. Silvester I, paus (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Voor de intenties van onze heilige Vader, paus 

Franciscus 
 
Kerk van 
Leuken 

 
18.00 uur: 

 
Het welzijn van onze parochie 

   
Vr. 1 jan.  Nieuwjaarsdag 

Heilige Maria, Moeder van God (Feest) 
Keenterkerk 10.00 uur: Bèr Houben 
   
 
 

 

 

 
Za.      2 jan. 2/3 jan. Openbaring des Heren (Driekoningen) (Hoogfeest) 

Evang. Mt. 2, 1-12 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Alle overledenen van de Parochie St. Matthias & De 
Goede Herder 

   
Zo. 3 jan.   
Keenterkerk   10.00 uur: Voor een bijzondere intentie 
   
Di. 5 jan.  H. Karel (Houben) van Sint Andries (gedachtenis) 

of H. Gerlach, kluizenaar (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die 

meehelpen in onze kerken 
    
Wo. 6 jan.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor 

Gods Geest 
    
Do. 7 jan.  H. Raimundus van Penyafort, priester 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Lies Broers - Seerden (jaardienst) 
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 8 jan.   
Moeselkapel 09.00 uur: Tot zekere intenties 

 

2 januari t/m 8 januari 2021 
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Za.      9 jan. 9/10 jan. Doop van de Heer (Feest) 

Evang. Mc. 1, 7-11 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Betsie Vaes - Janssen (jaardienst) 
Pastoor Herberighs (jaardienst) 

   

Zo. 10 jan.   
Keenterkerk   10.00 uur: Mia Houben - Verdonkschot (verjaardag) 
  Wim Camp (verjaardag) 
Di. 12 jan.   
Moeselkapel 09.00 uur: Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in 

hun leven mogen ervaren 
    

Wo. 13 jan.  H. Hilarius, bisschop en kerkleraar (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Om Gods Zegen over de gezinnen van onze 

parochies 
Do. 14 jan.   
Moeselkapel 09.00 uur: Toon en Annie van Diepen - Seerden 
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    

Vr. 15 jan..  H. Arnold Janssen, priester (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom 

 

 
 
 
 

Za.      16 jan. 16/17 jan. Tweede zondag door het jaar (B) 
Evang. Joh. 1, 35-42 

Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Het welzijn van onze parochie 

   

Zo. 17 jan.   
Keenterkerk   10.00 uur: Tina Nies - Driessen (jaardienst) 
  Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel - Ariaens 

(jaardienst) 
  Annie Vandenhende - Kanters (verjaardag) 

 

De redactie van de Parochiewijzer 
wenst u 

een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2021 ! 

9 januari t/m 15 januari 2021 

16 januari t/m 17 januari 2021 
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Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:  
 

 
 
 
 
 

Uitvaartverzorging  
Van Gansewinkel  543815 
Groenewoudlaan 4 
6004 VE Weert 
Telefoon     543815 
www.uitvaart-vangansewinkel.nl 

 Friture De Köster  
 
Kruisstraat 7 
6006 ZJ Weert  
Telefoon       537333    
www.frituredekoster.nl 

   Herenkapsalon Jos  
Kruisstraat 1 
6006 ZJ Weert 
Telefoon      541762   
www.herenkapsalon-jos.nl/ 

 Apotheek Zuijdgeest Nassaulaan 62 524084 www.apotheekzuijdgeest.nl 
Oudenakkerstraat 57 
Weert 
Telefoon    524084     
www.apotheekzuijdgeest.nl                

   Steenhouwerij Kanters Weert 
BV grafmonumenten - 

marmerwerken  

Hoolstraat 3  
6006 SL Weert 
Telefoon    535529  
www.kanters-weert.nl 

 Elektro Peulen B.V. 
Elektrotechnisch Installatiebureau 

 
St. Luciastraat 18 
6002 BP Weert 
Telefoon    534651 
www.peulenbv.nl 

   Jac Ruyters 
Allround painting 
Pastoor Cramerstraat 2 
6102 AC Echt  
Telefoon 0475 483400 
www.ruyters.nl  

 Laurens Geuns  549630 
Uitvaartverzorging 
Vogelsbleek 18 A 
6001 BE Weert 
Telefoon        549630        
www.geuns.nl 

   Podotherapie Hermanns 
Houtstraat 12/Kerkstraat 94 
6001 SJ / 6006 KR Weert  
Telefoon 085 053 00 33 
www.podotherapiehermanns.nl 

 

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 

 

Gezamenlijke winkeliers 
Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 

http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.ruyters.nl/
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Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot 

“adverteerders van de maand”. 

Deze keer zijn dit: 
 

 
 
 

 
 

          
 
Oudenakkerstraat 57 
6006 BB Weert 
Telefoon    524084 
www.apotheekzuijdgeest.nl 

 
            

 
 
Elektrotechnisch Installatiebureau 

      St.Luciastraat 18, Weert 
      Telefoon   0495- 53 46 51    
      www.peulenbv.nl 
 
    

 
ABONNEMENTEN PAROCHIENIEUWS 
 
Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u: 
 

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies 
 

2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer 
naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres 
parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl 

http://www.apotheekzuijdgeest.nl/


 

 

PAROCHIECLUSTER WEERT ZUID-OOST 
Parochies De Verrezen Christus Moesel, St. Joseph Keent 
en St. Matthias & De Goede Herder Leuken/Groenewoud 

 
Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl 

 
Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert 

e-mail: parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl 
 
Vieringen: in het weekend zaterdagavond  17.30 uur Kerk van Leuken 
    zondagmorgen  10.00 uur Keenterkerk  

door de week dinsdag t/m vrijdag 09.00 uur Moeselkapel 
    
Kerkgebouwen: St. Josephkerk Keent   Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert 
  De Verrezen Christus, Moesel  Nassaulaan 1, 6006 CM Weert 
  Moeselkapel    Irenelaan 93, 6006 HC Weert 
  St. Matthiaskerk Leuken  Voorstestraat 36, 6004 CD Weert 
 

PAROCHIEKANTOOR: 
Adres:  Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert 

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 
 
Voor zaken van de parochie St. Joseph Keent kunt u bellen naar  tel. 534609  
of mailen  keent@parochiesweertzuidoost.nl 
 
Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar tel. 541609  
of mailen  moesel@parochiesweertzuidoost.nl  
 
Voor zaken van de parochie St. Matthias & De Goede Herder kunt u bellen naar tel. 532214 
of mailen leuken@parochiesweertzuidoost.nl 
 
 
KERKBESTUUR WEERT ZUID-OOST:  
voorzitter: Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator 
  Middelstestraat 63, 6004 BH Weert   tel. 533560 
secretaris:  de heer Henk Houben       
  Herenstraat 223, 6004 XJ Weert   tel. 524346 
penningmeester: de heer Frans Meuwis  

Kerkstraat 64, 6006 KR Weert   tel. 539946 
 
KOSTERS: 
MOESELKAPEL: vacature 
 
KEENTERKERK: mevrouw Marianne Camp      
  Parklaan 7, 6006 NT  Weert   tel. 06 27475386 
KERK LEUKEN:  de heer Mart Verheijden      
  Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert   tel. 539291 

 

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

