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ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN 
 

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of 
jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke PAROCHIEKANTOOR, Sint-
Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert. 
Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 
uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 en 0495-541609 
en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl; 
moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl. 
Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, 
telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656. 
 

Voor kerkhofzaken: 
Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor 
Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261 
 

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel. 
Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com. 
 

KERKBESTUUR 
 

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter 
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com 
 

Dhr. H. (Henk) Houben, secretaris 
0495-524346 
 

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester 
0495-539946 
 

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent 
0495-533111 
 

Dhr. P. (Paul) Essers, algemene zaken 
0495-534091 
 

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV 
06-44784780

mailto:keent@parochiesweertzuidoost.nl
mailto:moesel@parochiesweertzuidoost.nl
mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl
mailto:i.krewinkel@gmail.com
mailto:i.krewinkel@gmail.com
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DOOP VAN DE HEER:  
Gedoopt tot geliefde kinderen van een hartelijke God.  
 
Jezus' doop in de Jordaan was een keerpunt in Zijn leven. Voordien leefde Hij 
verborgen, als timmermanszoon in Nazareth. Na Zijn doop begon Hij heel 
openlijk als rabbi rond te trekken om het Koninkrijk Gods te verkondigen. Er 
moet daar iets belangrijks gebeurd zijn op dat cruciaal moment dat voor Hem 
een keerpunt betekende.  
Toen ontdekte Hij wie Hij eigenlijk was en wat Hij te doen had. Jezus werd er 
bewust van Zijn eigen roeping en zending.  
 
Vragen ook wij ons soms niet af: Maar, wie ben ik eigenlijk? Wat is de zin van 
mijn leven? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar ga ik naartoe? Wat is mijn 
bestemming, mijn opdracht? Als wij ons die vragen stellen, dan kijken wij best 
naar Jezus en naar wat Hem vandaag overkomt bij Zijn doop.  
 
Als volwassen man op zoek naar geestelijke verdieping, was Jezus naar de 
boetepredikant Johannes getrokken, die de mensen in die tijd uitnodigde zich 
te laten onderdompelen in het water van de Jordaan, ten teken dat zij zich 
wilden bekeren en innerlijk zuiveren. Jezus ging er aanschuiven, zoals wij zo 
dikwijls moeten doen. Hij ging in de rij staan als Mens onder de mensen, als 
Mens mét de mensen. Hij sloot zich aan bij allen die, in onmacht en hoop 
terzelfder tijd, wachten, vol verlangen uitkijken naar vernieuwing en bevrijding.  
 
Waar moeten wij gaan staan om God te vinden? In de rij van de kleinen! God 
wordt niet zo gemakkelijk gevonden in de hoge wolken van de religieuze 
vervoering, ook niet  in de eenzaamheid van het filosofische gepieker, wél 
langs de weg van de heel concrete mensengeschiedenis. Wij kunnen God 
alleen maar vinden als wij solidair zijn met de eenvoudigen en hun diepste 
verzuchtingen.  
 
Jezus wilde niet beter zijn dan de anderen. Meer dan in het water, liet Hij zich 
eerst onderdompelen in de massa van de kleine, kwetsbare mensen. Niets 
menselijks was Hem vreemd. Hij was waarlijk de Mensenzoon. Maar op dat 
moment gebeurt er iets unieks. De hemelen gaan open, Gods Geest daalt neer 
en een stem klinkt uit de wolken : "Gij zijt Mijn geliefde Zoon, de Man naar 
Mijn hart!"  
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Al de gebaren en de symbolen van dit tafereel doen diegenen, die het Oude 
Testament wat kennen, duidelijk begrijpen: Hier gebeurt een aanstelling van 
godswege. Hier wordt Jezus door God Zelf gezalfd tot Zijn Messias en Profeet 
en naar het volk gezonden als Zijn geliefde Dienaar.  
 
Maar de kern van het gebeuren vinden wij in de woorden die Jezus' ware 
eigenheid openbaren. Uiterlijk lijkt Hij een mens, zoals u en ik. Maar eigenlijk is 
Hij de Geliefde Zoon van God. De woorden uit de hemel zijn een 
"liefdesverklaring" van God, waardoor Jezus ervaart dat Hij een beminde Mens 
is, dat Hij graag gezien wordt, en wel door een God die niet veraf is, maar 
Wiens Liefde Hem heel nabij is, Wiens menslievendheid over Hem neerkomt 
als met de zachtheid van een duif. Herkennen wij hierin niet het 
levensvertrouwen dat elke gelovige ervaart? : "Ik, ik ben graag gezien door God 
en ik ben de moeite waard bemind te worden. Wat er ook met mij gebeurd is, 
ik ben een beminnenswaardig mens. God is voor mij niet veraf. Hij is de Liefde 
die mij omringt. Hij is de diepste kern van mijn bestaan. Ondanks mijn uiterlijk 
voorkomen, ben ik een geliefd kind van God!"  
 
Zo’n godservaring brengt ook een opdracht mee. Jezus wordt ook bewust van 
Zijn originele zending : Hij moet die nabije, liefdevolle God aan iedereen gaan 
verkondigen. Jezus zag in dat Hij niet meer verborgen mocht blijven wachten, 
maar dat Hij Zelf naar de mensen toe moest gaan en de eerste stap moest 
zetten, zoals de liefde trouwens altijd doet. Gedreven door de Geest, begint Hij 
dan ook, na Zijn doop, rond te trekken, ook naar de armen, de kleinen, de 
zieken. Hij wil állen laten aanvoelen dat God liefdevol is en dat God echt 
bemint, zoals een Vader, zonder eerst voorwaarden te stellen. Hij beseft meer 
dan ooit dat het Zijn roeping is de "hartelijkheid" van God te tonen.  
 
Jezus begint een tocht van genegenheid en goedheid, van bevrijding en 
vergeving. "Hij ging al weldoende rond." Werden ook wij niet gedoopt en 
gevormd in de kracht van de Heilige Geest? Worden wij dus eigenlijk ook niet, 
vanaf die dag, gedreven om de hartelijkheid van God te tonen met woord en 
daad? Jezus trekt daarvoor weg van de Jordaan, weg van Johannes. Want ook 
Zijn methode is nieuw. Wij kennen Johannes de Doper als een strenge profeet. 
Ondanks het feit hij een goede voorloper was, verkondigde hij toch eerder een 
straffende God, een God die, met Zijn streng oordeel en vernietigend vuur, de 
mensen bedreigde en met schrik tot bekering wilde brengen.  
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Maar Jezus wil juist geen Vertegenwoordiger zijn van zo'n straffende, 
dreigende God, maar van een hartelijke God, van een Redder die geneest, die 
aanmoedigt en vreugde brengt. Als Hij vuur brengt dan is het niet het vuur dat 
vernietigt, maar het vuur van de innerlijke bezieling. Zijn methode is dan ook 
nooit de dreiging, maar de methode van de Dienaar van God: "Het geknakte 
riet niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven".  
 
Hoe verkondig je trouwens een hartelijke God, tenzij door veel zachtheid en 
groot geduld, mateloze barmhartigheid en onvermoeibare dienstbaarheid. 
Heel het leven van Jezus zal er dan ook in bestaan al dienend de mensen tot die 
hartelijke God te brengen. In de doop van de Heer Jezus herkennen wij dus de 
diepe zin van ons eigen doopsel en vormsel : ons laten onderdompelen in al 
het goede dat leeft bij de mensen en steeds opnieuw geboren worden, dag na 
dag, tot een leven van dienstbaarheid, ook tegenover de kleinen en de 
zwakkeren, om de hartelijkheid te tonen van onze God, met woord en daad. Zo 
worden ook wij meer en meer, geliefde kinderen van God en mensen naar Zijn 
hart. 
 
Ivo Krewinkel, pastoor 

 

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.  
We kunnen niet genoeg benadrukken dat de parochie financieel volledig 
afhankelijk is van wat de parochianen zelf bijdragen. 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 een van de 
bankrekeningnummers, die u kunt vinden op de laatste pagina van deze 
uitgave van het Parochienieuws.  
Waarvoor onze hartelijke dank!        
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OECUMENISCHE KERSTSAMENZANGDIENST, 
zondag 18 december 16.00 uur, St.Josephkerk Keent 

 
Twee jaar kon het vanwege corona niet 
doorgaan, maar dit jaar organiseert de 
Werkgroep Oecumene Weert weer de 
jaarlijkse Kerstsamenzang.  
U bent welkom op zondag 18 december om 
16.00 uur in de St. Josephkerk op Keent, 
St.Jozefskerkplein 1, Weert.  
 
In deze viering staat het samen zingen van 
bekende kerstliederen centraal. 
Daarnaast wordt het Kerstevangelie 
voorgelezen, dit jaar door burgemeester 
Raymond Vlecken en kunt u luisteren naar 
mooie gedichten en (koor-)muziek.  
Muzikale medewerking wordt verleend door het Bethelkoor o.l.v. Jefta van 
Garderen en Zanggroep Vocus o.l.v. Marijke Berkers.  Zij worden op de piano 
begeleid door Marius Reijnhoudt. Daarnaast zal dit jaar het Kinderkoor De 
Kameleon o.l.v. Patricia van Reenen optreden.  Zij zullen ook het Vredeslicht 
binnenbrengen. De orgelbegeleiding bij de samenzang is in handen van 
Mathieu Adriaens.  
 
Tijdens de viering is er een collecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor de 
Voedselbank. Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd om bij een kopje 
koffie of thee met iets lekkers nog even gezellig samen te zijn. 
  

In de Week van Gebed voor de eenheid (15-22 januari 2023) zijn er ook 
oecumenische vieringen.  
Houdt hiervoor de Facebookpagina van de Werkgroep Oecumene in de gaten: 
(https://www.facebook.com/oecumenischewerkgroepweert).  
Of de lokale media. 

 

https://www.facebook.com/oecumenischewerkgroepweert
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Opbrengst collecte Wereldmissiedag en Weerter Missionarissen 
De collecte voor Wereldmissiedag heeft dit jaar in onze parochie € 216,-- 
opgebracht (Keent   € 130,-- / Leuken € 86,--).  
Medio november hebben we in onze kerken stilgestaan bij de Weerter 
Missionarissen - ter ondersteuning en voor de realisatie van hun 
ontwikkelingsprojecten. 
Deze extra collecte heeft in onze parochie (afgerond) € 197,-- opgebracht 
(Keent € 152,-- / Leuken € 45,--). Alle gulle gevers: HARTELIJK DANK! 
 

Kerststal kerk Leuken 
Voor de 48ste keer wordt het priesterkoor weer omgetoverd tot een groot 
kerstpanorama, met o.a. kerststal en kerstgroep, een waterloop met vijver en 
vissen, kerstbomen en boompjes, opgezette dieren en het inmiddels 
welbekende ‘dorpje van Leuken’. De ‘bloemendames’ zorgen weer voor een 
prachtige bloemenversiering. Het geheel is opgebouwd door een groep 
vrijwilligers. Een bezoek waard! 
 
De openingstijden zijn:  
- Zondag 25 dec.  Eerste Kerstdag van 11.00 - 17.00 uur 
- Maandag 26 dec. Tweede Kerstdag van 11.00 - 17.00 uur 
- Zondag 1 jan. Nieuwjaarsdag  Geen opening 
- Zaterdag 7 jan. Driekoningen   van 13.00 - 17.00 uur  
- Zondag 8 jan. Driekoningen  van 11.00 - 17.00 uur  

 

Kerststal en kerstgroepen Keent 
 
Ook dit jaar is de kerstgroep van Mies Gerads met 
levensgrote beelden weer te bezichtigen in de St. 
Joseph kerk gedurende de kerstperiode. 
De groep staat opgesteld bij een grote kerstboom 
van ca. 8 meter. 
De kerstgroep is te bezichtigen op de zondagen na 
de kerkdienst van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Daarnaast kan een afspraak gemaakt worden om 
de kerstgroepen te bezichtigen:  
Tel. 06-12576002. 
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Jaarlijks wordt in de maand januari uw speciale aandacht gevraagd voor de 
Actie Kerkbalans. 
Uw financiële steun is bitter hard nodig, zonder uw steun kan de parochie niet 
functioneren. 
 
Ook dit jaar doet het Kerkbestuur een dringende oproep aan alle parochianen 
om uw parochie financieel te ondersteunen. Het richtbedrag van de 
Kerkbijdrage is in 2023 door het Bisdom gesteld op € 130 per jaar. 
 
U kunt natuurlijk zelf een (periodieke)overboeking doen via uw bank, of een 
automatische incasso afgeven aan de administratie. Een formulier daarvoor 
kunt aanvragen via één van e-mailadressen of telefonisch bij het 
Parochiekantoor. 
 
De bankrekeningen, waar u uw bijdrage naar kunt overmaken zijn: 
Keent:   NL56 RABO 0156 9065 38 St. Josephparochie * 
Moesel-Graswinkel: NL12 RABO 0156 9095 61 Verrezen Christus   * 
 
* Door de lange verwerkingsduur bij de Rabobank dragen deze rekeningen nog 
niet de naam van de nieuwe parochie. U kunt deze rekeningen gewoon 
gebruiken voor het overmaken van uw gewaardeerde bijdrage. 
 
Leuken-Groenewoud: NL79 INGB 0682 9624 06 R.-K. Parochie Sint Jozef 
 
Aan alle gevers van het afgelopen jaar zeggen wij héél véél dank voor uw 
geweldige steun! 
 
Namens het Kerkbestuur 
Frans Meuwis, penningmeester  
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FILMDOCUMENTAIRE - LEUKEN in vroeger jaren 
 
Een 115 minuten durende film over de Weerter wijken Leuken en Moesdijk. 
De film neemt u mee naar vroegere tijden... 
 
Bewoners 
Leuken en Moesdijk waren vroeger hoofdzakelijk agrarisch gebied waarvan de 
bevolking bestond uit boerengezinnen en ambachtslieden. Ook bewoners van 
het woonwagenkamp maakten deel uit van deze gemeenschap. 
 
lnterviews 
Veel inwoners vertellen over het leven van vroeger, aangevuld met foto’s en 
unieke oude filmbeelden. Hierbij komen leuke anekdotes voorbij. De 'rivaliteit' 
die er vroeger heerste tussen beide kernen, zal ook de revue passeren. 
 
Belangrijke gebeurtenissen 
De executies die in de 16e eeuw nabij de Trumpert plaatsvonden en het 
neerstorten van een Engelse bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog 
krijgen aandacht in de film. Tevens worden o.a. de kerk, de school, cafés en het 
rijke verenigingsleven in beeld gebracht. 
 
Deze filmdocumentaire is een productie van Jo van Geneijgen en de voice-over 
van Hub Bukkems. Jan Leenders zal vooraf aan de première op vrijdag 20 
januari een inleidend gesprek houden. 
 
Er zijn vier voorstellingen in Gotcha Cinema in 
Weert: vrijdag 20 en 27 en de zondagen 22 en 
29 januari 2023. 
Voor alle voorstellingen zijn tickets beschikbaar: 
aanvang 15.30 uur. 
 
www.gotcha-weert.nl 
Tel: 0495-532002 
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MISVIERINGEN KERSTMIS - OUD EN NIEUW 
 
Zaterdag 24 december 
17.30 uur  Gezinsmis Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
  m.m.v. Junior Popkoor Equal Voices /Jongerenkoor Cantarella/ 
  Vocalgroep SevenFifteen 
19.00 uur  Gezinsmis Sint-Jozefkerk (Keent) 
21.00 uur  Nachtmis Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
  m.m.v. Vocaal Ensemble Genti/Giocoso/Dames Ensemble 
  Cantarella 
22.30 uur  Nachtmis Sint-Jozefkerk (Keent) 
  m.m.v. The Ray Stabbing Singers 
 
Zondag 25 december (Eerste Kerstdag) 
09.30 uur  Dageraadsmis Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
  m.m.v. Gemengd zangkoor / fluitensemble Schutterij St. Job 
11.00 uur  Dagmis Sint-Jozefkerk (Keent) 
  m.m.v. Capella Sine Vinculis 
 
Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) 
09.30 uur  Heilige Mis Sint-Matthiaskerk (Leuken)             
11.00 uur  Heilige Mis Sint-Jozefkerk (Keent) 
  m.m.v. het Gemengd Koor Moesel 
 
Dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december  
09.00 uur  Heilige Mis Moeselkapel 
 
Zaterdag 31 december (Oudejaarsdag) 
17.30 uur Heilige Mis Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
 
Zondag 1 januari  
10.00 uur  Heilige Mis Sint-Jozefkerk (Keent) 
 

Wij wensen u 
een Zalig Kerstfeest  

en een Gezegend 2023 ! 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze overledenen aan Gods liefdevolle 
barmhartigheid toevertrouwd: 
  
Bijgezet in een urnengraf op de Sint-Jozef begraafplaats: 

• de heer Giel Hockers, 89 jaar (overleden 22 maart) 
 
Vanuit de Moeselkapel: 

• 22 okt. : mevrouw José van den Schoor, 97 jaar 
•   6 nov. : de heer Huub Braeken, 89 jaar 
•   8 nov. : mevrouw Wilhelmien Piepers-Hermans, 77 jaar 

 
Mogen zij nu de vleugels van hun ziel uitslaan in het altijd jonge Licht. 
 
 
Met water, vuur en heilige Geest werden door de heilige doop opgenomen 
onder de kinderen van het Licht: 
 
In de Moeselkapel: 

• 23 okt. : Jaihley van der Meer, dochter van Angelo van der Meer 
     en Siënna Raaijmakers 

• 23 okt. : Joep van Meijl, zoon van Thijs van Meijl  
     en Esther van de Vorst 

• 30 okt. : Alicia Muller, dochter van Hendrik Muller  
     en Daniella Scheffer 

• 30 okt. : Jonah van de Goor, zoon van Michiel en Jolique 
     van de Goor-Hotterbeekx 

 
Dat Gods Zegen op hen ruste! 
 
 
En wij feliciteren de vormelingen, die op donderdag 24 november in een 
feestelijke viering uit handen van Mgr. René Maessen het sacrament van het 
H.Vormsel ontvingen. 

 



15 
 

Pastoraat op maat 
 

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen.  
Dat neemt uiteraard niet weg dat huisbezoek nog steeds een belangrijke vorm 
is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een 
persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien 
het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het 
parochiekantoor een afspraak maken. 

 

Koffiezondag 
Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken 

na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!! 

 

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIENIEUWS 
 

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt 
u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren: 

 

 
 
 
 

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES 

17 december t/m 23 december 2022 
 

Zondagslezingen: Vierde zondag van de Advent, jaar A 
 
Jesaja 7, 10-14: Hij zal heten: Immanuel, God-met-ons. 
Romeinen 1, 1-7:  De boodschap over de Zoon uit het huis van David, naar 

de  heilige Geest aangewezen als Zoon van God. 
Matteüs 1, 18-24: Jozef krijgt in een droom de boodschap van de engel 

Maria tot zijn vrouw te nemen 
 

 

Misintenties 
 

Zaterdag 17 december 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Giel van de Kruijs (zeswekendienst) 
 

Periode Sluitingsdatum 
28 januari t/m 5 maart 13 januari 
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Zondag 18 december 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Jack Coppen (jaardienst) 
Ouders  Knippenberg-Clijsters (jaardienst) 
 
Dinsdag 20 december 09.00 uur Moeselkapel 
Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke 
samenwerking 
 

Woensdag 21 december 09.00 uur Moeselkapel 
Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel 
 

Donderdag 22 december 09.00 uur Moeselkapel 
Toon en Lies Broers-Seerden 
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
 

Vrijdag 23 december 09.00 uur Moeselkapel 
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest 

 

24 december t/m 30 december 2022 
 

Zondagslezingen : Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van de Heer, jaar A 
 

Jesaja 52, 7-10: Alle grenzen der aarde hebben het heil van God gezien 
Hebreeën 1, 1-6: De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en het 

evenbeeld van zijn wezen 
Johannes 1, 1-18: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 

gewoond 
 
Misintenties 
 
Zaterdag 24 december 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Uit dankbaarheid van een gezin 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
(Zang: m.m.v. Junior Popkoor Equal Voices / Jongerenkoor Cantarella / 
Vocalgroep SevenFifteen) 
 
Zaterdag 24 december 19.00 uur Sint Jozefkerk (Keent) 
Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke 
samenwerking 
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Zaterdag 24 december 21.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Wim van Berkesteijn, de ouders van Berkesteijn - Tönis en de ouders Peters - 
de Haas (jaardienst) 
Betsie Vaes - Janssen en zoon Peter 
Overleden ouders Jan en Nel van Pol - Peeters en overleden familieleden 
Coen Luijten en Tilly Luijten - van Lier en voor Sef Bergmans en Lies Bergmans – 
Veugen 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
(Zang: m.m.v. Vocaal Ensemble Genti / Giocoso / Dames Ensemble 
Cantarella) 
 
Zaterdag 24 december 22.30 uur Sint Jozefkerk (Keent) 
Heilige mis voor Eric Geerlings, broer van Dennis Geerlings en overleden 
familieleden, tevens voor volledige genezing en blijvende gezondheid. 
(Zang: m.m.v. The Ray Stabbing Singers) 
 
Zondag 25 december 09.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) – 1e Kerstdag 
Alle overledenen van onze parochie 
(Zang: m.m.v. Gemengd zangkoor / fluitensemble Schutterij St. Job) 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 
Zondag 25 december 11.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)  
– 1e Kerstdag 
Fien Caelers - Lemmen (verjaardag) en Theu Caelers 
(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis) 
 
Maandag 26 december 09.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) – 2e  Kerstdag - 
H. Stefanus, eerste martelaar 
Alle overledenen van de groep kerstversierders 
(Zang: m.m.v. Gemengd zangkoor / fluitensemble Schutterij St. Job) 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 
Maandag 26 december 11.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) – 2e Kerstdag - H. 
Stefanus, eerste martelaar 
Ouders Derckx - Knapen (jaardienst), zonen en dochters 
(Zang: m.m.v. het Gemengd Koor Moesel) 
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Dinsdag 27 december 09.00 uur Moeselkapel - H. Johannes, apostel en 
evangelist 
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies 
 

Woensdag 28 december 09.00 uur Moeselkapel - HH. Onnozele Kinderen, 
martelaren 
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom 
 

Donderdag 29 december 09.00 uur Moeselkapel 
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus 
 

Vrijdag 30 december 09.00 uur Moeselkapel - H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie 
 

31 december 2022 t/m 6 januari 2023 
 

Zondagslezingen: Heilige Maria, Moeder van God, jaar A 
 
Numeri 6,22-27: Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken 

zal Ik hen zegenen 
Galaten 4, 4-7:  Ge zijt dus niet langer slaaf, maar zoon 
Lucas 2,16-21:  Zij vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in 

de kribbe lag 
 
Misintenties 
 
Zaterdag 31 december 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) - Oudjaarsavond 
Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 

Zondag 1 januari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) - Nieuwjaarsdag – Heilige 
Maria, Moeder van God 
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap 
KOFFIEZONDAG 
 

Dinsdag 3 januari 09.00 uur Moeselkapel  
Voor een bijzondere intentie 
 

Woensdag 4 januari 09.00 uur Moeselkapel 
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven 
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Donderdag 5 januari 09.00 uur Moeselkapel 
Lies Broers - Seerden (Jaardienst) 
 

Vrijdag 6 januari 09.00 uur Moeselkapel 
Henk Verstappen 
 

7 januari t/m 13 januari 2023 
 

Zondagslezingen : Openbaring van de Heer- Driekoningen 
 

Jesaja 60, 1-6:  Met goud en wierook wordt Gods heerlijkheid 
verkondigd 

Efeze 3, 2-3a. 5-6: Wij zijn allen deelgenoot van Gods belofte 
Matteüs 2, 1-12: Wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn 

gekomen om Hem hulde te brengen 
 
Misintenties 
 
Zaterdag 7 januari 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Wim van Berkesteijn (jaardienst) 
Betsie Vaes - Janssen en zoon Peter (jaardienst) 
Overleden ouders Meulen - Levels en alle overleden familieleden 
 

Zondag 8 januari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Mia Houben - Verdonkschot (verjaardag) 
Wiel Voermans (jaardienst) 
 

Dinsdag 10 januari 09.00 uur Moeselkapel  
Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven 
 

Woensdag 11 januari 09.00 uur Moeselkapel 
Piet Umans (verjaardag) 
 

Donderdag 12 januari 09.00 uur Moeselkapel 
Toon en Annie van Diepen - Seerden 
 

Vrijdag 13 januari 09.00 uur Moeselkapel  
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God  in hun leven mogen ervaren 
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14 januari t/m 20 januari 2023 
 

Zondagslezingen : Tweede zondag door het jaar A – Doop van de Heer 
 

Jesaja 49, 3. 5-6: Ik maak u tot een licht voor de volken, Mijn heil reikt tot 
de einden der aarde 

1 Korinte 1, 1-3:  Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de 
Heer Jezus Christus 

Johannes 1, 29-34: Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt 
 
Misintenties 
 
Zaterdag 14 januari 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Pastoor Herberighs (jaardienst) 
Overleden ouders van Lierop - Smeets (jaardienst) 
 

Zondag 15 januari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Piet Umans (verjaardag) en overleden familieleden 
Tina Nies-Driessen (jaardienst) 
 

Dinsdag 17 januari 09.00 uur Moeselkapel - H. Antonius, abt 
Annie Vandenhende - Kanters verjaardag 
 

Woensdag 18 januari 09.00 uur Moeselkapel 
Voor een bijzondere intentie 
 

Donderdag 19 januari 09.00 uur Moeselkapel 
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods 
Geest 
 

Vrijdag 20 januari 09.00 uur Moeselkapel  
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken 
 

21 januari t/m 27 januari 2023 
 

Zondagslezingen : Derde zondag door het jaar A 
 
Jesaja 8, 23b-9, 3:  Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot 

licht 
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1 Korinte 1, 10-13. 17:  Weest allen eensgezind, laat er geen 
verdeeldheid onder u zijn 

Matteüs 4, 12-23 of 12-17: Hij vestigde zich in Kafarnaüm opdat in vervulling 
zou gaan het woord van de profeet Jesaja 

 
Misintenties 
 
Zaterdag 21 januari 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Het welzijn van onze parochie 
 

Zondag 22 januari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel - Ariaens (jaardienst) 
 

Dinsdag 24 januari 09.00 uur Moeselkapel - H. Franciscus van Sales, bisschop 
en kerkleraar 
Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke 
samenwerking 
 

Woensdag 25 januari 09.00 uur Moeselkapel - Bekering van de heilige apostel 
Paulus 
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en 
verzorgingshuizen 
 

Donderdag 26 januari 09.00 uur Moeselkapel - HH. Timoteüs en Titus, 
bisschoppen 
Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel 
 

Vrijdag 27 januari 09.00 uur Moeselkapel  
Tot zekere intenties 
 

28 januari t/m 29 januari 2023 
 

Zaterdag 28 januari 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 

Zondag 29 januari 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Ouders  Camp – van Goor, kinderen en kleinkinderen (jaardienst) 
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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 

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

   
Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 
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: 

 

 
 

 
          

Pastoor Cramerstraat 2,  
6102 AC Echt   
Telefoon 0475 483400

     
www.ruyters.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 het digitale 
Parochienieuws naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-
mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl 
 

3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor 
meer informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het 
Parochiekantoor (zie pagina 2 voor contactgegevens)

http://www.ruyters.nl/
mailto:parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl


 
 

 
Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud 

 

www.parochiesweertzuidoost.nl 
e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl 

                                                            

Kerkgebouwen 
 

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert 
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur 
Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386) 
 

Sint-Jozefkerk Keent Rabobank rek.nr.  NL56 RABO 0156 9065 38 
Giften Sint Jozef Keent Rabobank rek.nr. NL94 RABO 0124 4833 13 
Moesel-Graswinkel ING rek.nr.  NL05 INGB  0001 1904 11 
   Rabobank rek.nr. NL12 RABO 0156 9095 61 
 

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert 
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven. 
 

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten 
Irenelaan 93, 6006 HC Weert 
 

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur 
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur) 
Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103) 
 

Giften Moeselkapel Rabobank rek.nr. NL49 RABO 0135 9032 54 
 

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert 
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur 
Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 06-23654656) 
 
Leuken-Groenewoud ING rek.nr. NL79 INGB  0682 9624 06 

mailto:parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

