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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. P. (Paul) Essers, secretaris 
0495-534091 
 

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

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

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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Een hand voor de kaars 
“Wat beteken ík nou helemaal…?”  
 

Alle mensen met een geringe dunk van zichzelf kunnen een voorbeeld nemen 
aan de heilige Jozef, wiens feestdag we op 19 maart vieren. 
De geboorte van Jezus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria 
verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger van 
de Heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in 
opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. 
 

Aldus begint de evangelist Matteüs Jezus’ geboorteverhaal. Het heeft 
aanleiding gegeven tot heel wat dubbelzinnige grapjes over de verhouding 
tussen Jozef en de Heilige Geest. Pijnlijk. Want het verhaal gaat niet over 
smeuïg vreemdgaan. Er staat immers van Jozef dat hij een rechtschapen man 
was. In de Bijbel ben je rechtschapen, als je God een plaats geeft in je leven. 
Welnu, Jozef zag welk een belangrijke rol God speelde in het leven van Maria, 
en meende in alle bescheidenheid dat daar dus voor hem geen plaats was. 
Maar hij wordt vanuit de hemel opgeroepen Maria op te nemen. Hij moet haar 
zuiverheid, haar gericht-zijn op God, behoeden. 
 

Als Jezus eenmaal geboren is, stuurt koning Herodes soldaten achter het kind 
aan om het te doden. Wederom wordt Jozef vanuit de hemel opgeroepen, nu 
om het Kind en zijn moeder op te nemen en naar Egypte te vluchten. Tenslotte 
krijgt hij een derde oproep vanuit de hemel. Na zo’n jaar of vier verblijf in den 
vreemde moet hij het Kind en zijn moeder opnemen en terugkeren naar huis. 
 

De man die van zichzelf meende dat er geen plaats voor hem was naast Maria, 
blijkt voor haar en het Kind van levensbelang. Tot drie keer toe wordt hij 
opgeroepen het leven te redden, eerst van Maria alleen, en vervolgens twee 
keer van moeder en Kind. Zo gezien begint hij de trekken van God de Vader zelf 
te vertonen. 
 
Er zit ook een grote troost in voor ons, gewone mensen. Hebben wij misschien 
van onszelf een geringe dunk: wat betekent onze aanwezigheid nou helemaal 
op deze wereld? Dan zou dat in Gods ogen wel eens heel anders kunnen liggen. 
Misschien zijn wij ongemerkt van levensbelang. 

                                       - vervolg zie pagina 4 - 
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Dit alles wordt door middeleeuwse kunstenaars 
prachtig in een beeld samengevat. We zien Sint 
Jozef in de stal bij Jezus’ geboorte. Hoewel het 
overal licht is in de wereld, heeft hij een brandend 
kaarsje vast dat hij zorgzaam met zijn hand 
behoedt voor uitwaaien. Prachtig. Hij was 
geroepen het Licht van de wereld te behoeden. 
 

Paus Franciscus reikt een kort gebed tot de heilige 
Jozef aan: 
 

Wees gegroet, Beschermer van de Verlosser, 
echtgenoot van de Heilige Maagd Maria.  
Aan u vertrouwde God zijn enige Zoon toe; in u stelde Maria haar vertrouwen; 
met u werd Christus man. Heilige Jozef, toon uzelf ook voor ons een vader en 
leid ons op de weg van het leven. Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en 
moed, en bescherm ons tegen elk kwaad. Amen. 
 
Ivo Krewinkel, pastoor 
 
 
VASTENACTIE 2023 
 

Ook in 2023 willen we als parochies van het dekenaat Weert een aantal 
projecten ondersteunen, die zijn aangevraagd bij het missiebureau van het 
bisdom Roermond. Als parochie Sint-Jozef hebben we gekozen voor het 
project, dat is ingediend door Zr. Montserrat van de Blauwe Zusters.                                 
Het betreft de renovatie van een school in één van de buitenwijken van de stad 
Sao Paolo in Brazilië. In deze school wordt onderwijs gegeven aan ± 90  
kinderen - van 4 tot 10 jaar oud - uit kansarme gezinnen.                                                                  
Momenteel wordt het bestaande schoolgebouw opgeknapt en is uitbreiding 
gepland, zodat in 2024 ook opvang en onderwijs gegeven kan worden aan de  
10 tot 14-jarige kinderen uit de wijk. Als de renovatie klaar is, moeten de 
klaslokalen opnieuw worden ingericht. Voor deze nieuwe inrichting wordt onze 
financiële steun gevraagd tijdens deze Vastenactie. Het betreft een bedrag van 
€ 5.015,--. Hiervan wordt nieuw meubilair voor de leerlingen aangeschaft, 3 
metalen kasten, 2 schoolborden, 1 computer en 1 airco. Door uw gulle bijdrage 
aan onze Vastenactie kunnen deze plannen mogelijk gerealiseerd worden en 
gaan deze kinderen en jongeren een betere toekomst tegemoet.                                      
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In de kerk van Leuken/Groenewoud worden in de Vastentijd drie extra collec-
tes gehouden (op de zaterdagen 4 maart, 18 maart en 1 april), waarvan de 
opbrengst bestemd is voor dit project. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het banknummer van het Missiecomité:  

NL43 RABO 0156 9387 82. 
 

Vasten betekent in solidariteit opkomen voor anderen. Alvast hartelijk 
bedankt, mede namens hen die uw financiële steun zo hard nodig hebben. 
 
 

OPBRENGST COLLECTE VOOR DE HULPACTIE VOOR TURKIJE EN SYRIË 
 
In het weekend van 11 en 12 februari is een collecte gehouden voor noodhulp 
aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Deze collecte heeft 
in onze parochie het bedrag van € 328,-- opgebracht (Keent/Moesel € 188,-- en 
Leuken/Groenewoud € 140,--).  
 

Het geld gaat via het Missiebureau van het Bisdom naar een lokale parochie in 
Antakya (voorheen Antiochië). Antakya ligt op minder dan tweehonderd 
kilometer van Gaziantep, de stad dicht bij het epicentrum van de aardbeving. 
De katholieke kerk is grotendeels onbeschadigd gebleven en heeft haar deuren 
geopend als toevluchtsoord voor de vele ontheemden.  
Ook het noorden van Syrië werd zwaar getroffen door deze aardbevingen. 
Omdat veel landen de diplomatieke betrekkingen met Syrië hebben verbroken 
en een deel van het getroffen gebied bovendien niet onder controle is van de 
Syrische overheid, is internationale hulpverlening ingewikkeld. Het internatio-
nale caritasnetwerk van de Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijke schakel 
om de mensen in Syrië snel de hand te kunnen reiken. 
 

Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. 

 

STILLE OMGANG AMSTERDAM 
 

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart wordt weer de jaarlijkse Stille 
Omgang gehouden. De intentie voor 2023 is: “levend brood voor onderweg, in 
stilte getuigen”. Vanuit Limburg en oost-Brabant reizen we per touringcar naar 
Amsterdam. Kosten 35 euro per persoon.   

 

Uiterlijke aanmelddatum is donderdag 9 maart 2023.  
- vervolg zie pagina 6 - 
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Inlichtingen over inschrijving, opstapplaatsen, vertrektijden en programma bij 
uw plaatselijke correspondent of telefonisch bij de nummers: 06-28560997 
(Henk Verhaeg) en/of 06-37320238 (Jeu van den Beuken) of per mail 
verhaeg@ziggo.nl of j.m.beuken@home.nl.  
 

Gezinsmissen en Eerste Heilige Communie vieringen 
 

In het kader van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is er een 
aantal gezinsmissen gepland. Speciaal bedoeld voor de communicanten en hun 
ouders. Maar uiteraard is iedereen welkom. 
 
Deze gezinsmissen zijn op de volgende data en locaties: 
 

• Gezinsmis            4 maart     Sint-Matthiaskerk (Leuken)   om 17.30 uur 
• Gezinsmis            5 maart     Sint-Jozefkerk (Keent) om 10.00 uur 
• Palmpasenmis    1 april Sint-Matthiaskerk (Leuken)    om 17.30 uur 
• Palmpasenmis   2 april       Sint-Jozefkerk (Keent)          om 10.00 uur 
• Voorstelmis   22 april Sint-Matthiaskerk (Leuken)    om 17.30 uur 
• Voorstelmis    23 april       Sint-Jozefkerk (Keent)          om 10.00 uur 

 
De communiemissen zelf zijn op de volgende data en locaties:  
 

• 18 mei  (Hemelvaartsdag) 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)  
   (De communicanten van Keent/Moesel/Graswinkel) 
• 28 mei   (Pinksteren) 10.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)  
   (De communicanten van Leuken/Groenewoud/SBO Het Palet) 

 

HERINNERING: OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 
De Oecumenische Werkgroep Weert organiseert vespervieringen in de 
Vastentijd, met als thema: “Een nieuw begin”. De vespers worden gehouden 
elke woensdagavond om 19.30 uur op verschillende locaties en wel:  
• woensdag   1 maart : Bethelkerk, Maaspoort 30 
• woensdag   8 maart : Moeselkapel, Irenelaan 93 
• woensdag 15 maart : Kerk De Verrezen Christus, Nassaulaan 1 
• woensdag 22 maart : kapel van de Zrs. Birgittinessen, Maasstraat 17 
• woensdag 29 maart : Bethelkerk, Maaspoort 30 
• woensdag   5 april  : het koorgedeelte van de Paterskerk, Biest 43 

mailto:verhaeg@ziggo.nl
mailto:j.m.beuken@home.nl
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VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 
PALMZONDAG:   
Zaterdag 1 april Sint-Matthiaskerk (Leuken) 17.30 uur  

GEZINSMIS met de communicanten 
Zondag 2 april  Sint-Jozefkerk (Keent)  10.00 uur 
   GEZINSMIS met de communicanten 
 
WITTE DONDERDAG: 
Donderdag 6 april  Herdenking van het Laatste Avondmaal  

Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.00 uur  
     
GOEDE VRIJDAG:  
Vrijdag 7 april  Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer: 
   Sint-Jozefkerk (Keent)  15.00 uur 
   Samen bidden van de Kruisweg:   

Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.00 uur 
     
PAASWAKE:   
Zaterdag 8 april Zegening van het vuur, Paaskaars en doopwater 

Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.30 uur 
           
1E PAASDAG:   
Zondag 9 april  Plechtige Viering van de Verrijzenis van de Heer  

Sint-Jozefkerk (Keent)  10.00 uur 
                                         
2E PAASDAG:   
Maandag 10 april Sint-Jozefkerk (Keent)  10.00 uur 
   
 
 
 
 

EXTRA VIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD: 

 
Tijdens de 40-daagse vastentijd is er  

iedere maandag om 09.00 uur een H. Mis in de Moeselkapel. 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze overledenen aan Gods liefdevolle 
barmhartigheid toevertrouwd: 
  
Bijgezet in een graf op de Sint-Matthias begraafplaats (Leuken): 

• de heer Twan Tak, 80 jaar (overleden 24 januari) 
 
Vanuit de Sint-Matthiaskerk (Leuken): 

• 19 jan. : de heer Richard Everaerts, 54 jaar 
•   1 feb. : mevrouw Toos Princen - Stijnen, 85 jaar 

 
Vanuit de Moeselkapel: 

• 25 jan. : mevrouw Lies Verhagen - Ramakers, 90 jaar 
• 28 jan. : de heer Jean Janssen, 84 jaar 
•   2 feb. : de heer Loet van Brussel, 73 jaar 
• 10 feb. : mevrouw Christina Janssen - Meijers, 97 jaar 

 
Vanuit de Sint-Jozefparochie (Keent): 

• 11 jan. : mevrouw Ida van de Kerkhof - Beelen, 93 jaar 
• 16 jan. : de heer Sjef Hendrikx, 90 jaar 
• 22 feb. : mevrouw Nellie Lempens-Beelen, 87 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 Sint-Matthiaskerk (Leuken): 

• 29 jan. : Aiden en Noah op ’t Roodt, zonen van  
     Collin en Yvonne op ’t Roodt 

Dat Gods Zegen op hen ruste! 
 

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: 

 

 
 

Periode Sluitingsdatum 
8 april t/m 21 mei 24 maart 
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Koffiezondag 
Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken 

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

 

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. 
 

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES 

4 maart t/m 10 maart 2023 
 

Zondagslezingen : Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
 

Gn 12, 1-4a:  Roeping van Abram, de vader van het volk van God. 
2 Tim 1, 8b-10:  Lijden voor het evangelie met het oog op het eeuwig leven. 
Mt 17, 1-9:  Staat op en weest niet bang. 
 
Misintenties 
 

Zaterdag 4 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) –  
Gezinsmis met de communicanten 
Alle overledenen van onze parochie 
(Extra collecte Vastenactie) 
 

Zondag 5 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) –  
Gezinsmis met de communicanten 
(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw) 
KOFFIEZONDAG 
 

Maandag 6 maart 09.00 uur Moeselkapel  
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom 
 

Dinsdag 7 maart 09.00 uur Moeselkapel  
Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel 
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Woensdag 8 maart 09.00 uur Moeselkapel 
Harry Beeren 
 

Woensdag 8 maart 19.30 uur Moeselkapel  
Oecumenische vesperviering Veertigdagentijd 
 
Donderdag 9 maart 09.00 uur Moeselkapel  
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest 
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
 

Vrijdag 10 maart 09.00 uur Moeselkapel 
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies 
 

11 maart t/m 17 maart 2023 
 

Zondagslezingen : Derde zondag van de Veertigdagentijd 
 

Ex 17, 3-7:  In de woestijn vroeg het volk van Israël zich af of God nu bij 
hen was of niet. God geeft hen door de hand van Mozes 
antwoord. 

Rom 5, 1-2.5-8:  Paulus schrijft over de grootsheid van Gods liefde in Christus 
die voor ons mensen is gestorven. 

Joh 4, 5-42:  ‘Kom naar de bron van het levend water’, zegt Jezus. 
 
Misintenties 
 

Zaterdag 11 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Het welzijn van onze parochie 
 

Zondag 12 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Tjeu Houben (jaardienst) 
Anny Schroeten - de Leeuw (verjaardag) 
(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis) 
 

Maandag 13 maart 09.00 uur Moeselkapel  
Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke 
samenwerking 
 

Dinsdag 14 maart 09.00 uur Moeselkapel  
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus 
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Woensdag 15 maart 09.00 uur Moeselkapel 
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven 
 

Donderdag 16 maart 09.00 uur Moeselkapel 
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap 
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
 

Vrijdag 17 maart 09.00 uur Moeselkapel 
Har Stroucken (jaardienst) 
 

18 maart t/m 24 maart 2023 
 

Zondagslezingen : Vierde zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag “Laetare” 
 

1 S 16, 1b.6-7.10-13a:  De profeet Samuël krijgt de opdracht een nieuwe 
koning te zalven, een zoon van Isaï uit Betlehem. 

Ef 5, 8-14:  Paulus geeft aan hoe christenen kunnen leven als 
kinderen van het licht. 

Joh 9, 1-4:  Een blindgeborene wordt door Jezus genezen, maar 
het Licht wordt door sommigen verworpen. 

 
Misintenties 
 

Zaterdag 18 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Thieu van Geneijgen (jaardienst), de overleden ouders van Geneijgen - Jacobs 
en kinderen en de overleden ouders Broens - Caelers en kinderen 
Thieu Thijs (verjaardag) 
(Extra collecte Vastenactie) 
 

Zondag 19 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Jos Verspagen (verjaardag), Fien Verspagen - van Tuel en Luc Hotterbeekx 
Pastoor Jan Geurts 
Cor Steijvers (jaardienst) 
 

Maandag 20 maart 09.00 uur Moeselkapel – VERVALT!! 
 

Dinsdag 21 maart 09.00 uur Moeselkapel – VERVALT!! 
 

Woensdag 22 maart 09.00 uur Moeselkapel– VERVALT!! 
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Donderdag 23 maart 09.00 uur Moeselkapel– VERVALT!! 
 

Vrijdag 24 maart 09.00 uur Moeselkapel – VERVALT!! 
 

25 maart t/m 31 maart 2023 
 

Zondagslezingen : Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
 

Ez 37, 12-14:  Ik zal mijn geest over u uitstorten en gij zult leven. 
Rom 8, 8-11:  De Geest van Hem, die Jezus van de doden heeft opgewekt, 

woont in u. 
Joh 11, 1-45:  Ik ben de verrijzenis en het leven. 
 
Misintenties 
 

Zaterdag 25 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) - Aankondiging van 
de Heer (Maria Boodschap - Hoogfeest) 
Toos Princen - Stijnen (zeswekendienst) 
Harry Beeren (jaardienst) 
Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
    

BEGIN VAN DE ZOMERTIJD (de klok gaat een uur vóóruit!) 
 

Zondag 26 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Fien Caelers - Lemmen (jaardienst) en Theu Caelers 
Echtgenoten Blommers - Janssen (jaardienst) 
Familie Janssen - Jacobs t.g.v. de 85e verjaardag 
 

Maandag 27 maart 09.00 uur Moeselkapel  
Tot zekere intenties 
 

Dinsdag 28 maart 09.00 uur Moeselkapel  
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God  in hun leven mogen ervaren 

 

Woensdag 29 maart 09.00 uur Moeselkapel  
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en 
verzorgingshuizen 
 



13 
 

Donderdag 30 maart 09.00 uur Moeselkapel 
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies 
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
 

Vrijdag 31 maart 09.00 uur Moeselkapel  
Het welzijn van onze parochie 
 

1 april t/m 7 april 2023 
 

Zondagslezingen : Palmzondag van het Lijden van de Heer 
 

Mt 21, 1-11:  Het koningschap van Christus is dat van een zachtaardige 
en vredelievende vorst, die vrede brengt en heil. Daarom 
juichen wij Hem toe. 

Js 50, 4-7:  God is het die tot de profeet gesproken heeft: daarom 
heeft deze zich niet verzet maar vol overgave en 
vertrouwen zich ten dienste gesteld. 

Fil, 6-11:  God openbaart zich in de mens Jezus die zichzelf wegcijfert 
tot in de dood. 

Mt 26, 14 - 27, 66: Het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus. 
 
Misintenties 
 

Zaterdag 1 april 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) –  
Palmpasenmis met de communicanten 
Alle overledenen van onze parochie 
(Extra Collecte Vastenactie) 
 

Zondag 2 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) –  
Palmpasenmis met de communicanten 
Thea Voermans (jaardienst) en Peter Voermans en kinderen 
(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw) 
KOFFIEZONDAG 
 

Maandag 3 april 09.00 uur Moeselkapel  
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest 
 
Dinsdag 4 april 09.00 uur Moeselkapel  
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods 
Geest 
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Woensdag 5 april 09.00 uur Moeselkapel  
Voor christenen die zich inzetten in de catechese en als ondersteuning in de 
parochie 
 
Witte Donderdag 
 

Donderdag 6 april 19.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken 
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven 
 

Goede Vrijdag 
 

Vrijdag 7 april 15.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer 
 

Vrijdag 7 april 19.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Kruisweg 
 

8 april t/m 9 april 2023 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 8 april 19.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) - Heilige Paasnacht - 
Plechtige Paaswake 
Het welzijn van onze parochie 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 

Zondag 9 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) - Paaszondag - Verrijzenis van 
de Heer 
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap 
(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis) 
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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 

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

 

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 
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)

Gezamenlijke winkeliers 
Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 

http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.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

