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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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ADVENT 
 

Advent is geloven dat het licht de duisternis zal grijpen. 
Hoe donker het ook is: licht laat zich niet door duisternis overmeesteren. 
Advent herinnert ons aan een licht dat onze innerlijke duisternis kan verlichten. 
 

Eén voor één gaan de lichten uit. Het is tijd de duisternis weer zijn plek te 
geven. Het vergeten licht dat nog brandt, lijkt te strijden om sterker te zijn dan 
de duisternis die het huis binnendringt. Ineens zie je niet zozeer het vergeten 
licht dat ruimte moet geven aan de duisternis, maar omgekeerd: het licht dat 
zich niet door de duisternis laat overmeesteren. Het is geen schaduw die dit 
licht vooruit werpt, maar het werpt zichzelf vooruit. En met kracht! 
 

We voelen ons soms staande in de duisternis en kijkend naar dit licht dat ons 
boeit. Rondom ons is het donker, veel is donker in de wereld. Er is oorlog, 
dood, verderf, somberheid. De balans in onze samenleving valt weg. Uit arme 
en bedreigde gebieden zoeken mensen die er de kracht en de moed voor 
hebben naar licht in hun duistere bestaan, hopend dat het in Europa nog kan 
schijnen op hun leven. Maar de schuivende verhoudingen maken mensen ook 
bang: zal er toekomst zijn, en vrede - of is het gedaan met onze geborgenheid? 
 

Iedere zondag voegen wij een adventskaarsje toe aan de stellige hoop dat het 
innerlijk licht van God ons zal verlichten. 
 

Wat religie eigenlijk inhoudt, raakt ook steeds vaker verduisterd. Religie en 
radicalisering worden in één adem genoemd, steeds meer. Religie krijgt 
aandacht door de vreemde vormen ervan, maar rooft de inhoud weg van het 
woord. Het interesseert mensen niet meer om de inhoud, maar om het gevaar 
dat ervan uit kan gaan. Je spreekt er liever niet meer over met je kinderen. Wat 
Kerstmis eigenlijk is - weinig kinderen weten er nog van. Alleen langs een 
omweg lukt het misschien nog om religie zichtbaar te maken als licht dat altijd 
weer schijnt, misschien eens te meer als het donker is. 
 

Al vanaf Zijn verschijnen in de mensenwereld is het leven van Jezus bedreigd 
door duistere krachten: een jaloerse koning maakt Hem, amper geboren, 
meteen al tot vluchteling. Maar hoe sterk ook de bedreiging en de aanvallen op 
zijn boodschap, zijn licht is sterker, werpt zichzelf vooruit en ‘overmeestert’ de 
duistere en vernielende krachten. 
Zonder geloof in zulke verlossende krachten en in het leven dat God 
garandeert, zou het leven voor velen hopeloos zijn, zinloos en te zwaar.  
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Elk jaar opnieuw vieren wij de Advent (komst) en voegen wij iedere zondag een 
adventskaarsje toe aan de stellige hoop dat het innerlijk licht van God ons zal 
verlichten. Al is het nog zo donker. Onze rituelen en ons geloof zetten ons 
ertoe aan om een kerstfeest mogelijk te maken dat warmte geeft, en licht. We 
maken ruimte in onze drukte en tussen onze zorgen opdat we de komst van 
Gods licht niet over het hoofd zien. Dan kan het een spektakel zijn, licht, of 
zacht, bijna onopgemerkt. Maar sterk als de gids in een onherbergzaam 
landschap. 
 

Ik wens u een lichtvolle advent en alvast een 
gezegende Kerst. 
 

Ivo Krewinkel, pastoor 
 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
 

In de Sint-Jozefkerk op Keent wordt op zondag 30 oktober om 10.00 uur 
bijzonder gebeden voor de overledenen van onze parochie. 
Diezelfde dag om 15.00 uur wordt in de Sint-Jozefkerk het traditionele 
Allerzielenlof gehouden met muzikale medewerking van de Harmonie Sint 
Joseph Weert-Zuid. Aansluitend worden de graven op het kerkhof gezegend. 
 
Op zaterdag 5 november wordt in de Sint-Matthiaskerk op Leuken tijdens de 
heilige Mis van 17.30 uur eveneens in het bijzonder gebeden voor de 
overledenen van onze parochie.  
Op zondag 6 november om 15.00 uur wordt in de Sint-Matthiaskerk op 
Leuken het Allerzielenlof gehouden met muzikale medewerking van ons koor. 
Aansluitend worden ook daar de graven op het kerkhof gezegend. 

 

HEILIG VORMSEL 
 

Op donderdag 24 november a.s. zal de gave van de heilige Geest - het Vormsel 
- worden toegediend aan een aantal kinderen van groep 8 van de verschillende 
basisscholen in onze parochie. De vormheer is Mgr. René Maessen, vicaris-
generaal.   
De muzikale begeleiding is ook dit jaar weer in handen van dhr. Martin Wilbers. 
De heilige Mis is in de Sint-Jozefkerk (Keent) om 19.00 uur.  
Ook belangstellenden zijn van harte welkom! 
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OVERLEDENEN 2021 - 2022 LEUKEN – GROENEWOUD 
Tijdens de H. Mis op zaterdag 5 november, gedenken wij allen die ons in de 
dood zijn voorgegaan. Met name gedenken wij allen van wie wij het afgelopen 
jaar in onze kerk afscheid hebben genomen en waarvan het gedachteniskruisje 
op het bord hangt, achter in onze kerk. 
 

†  Annie van Lierop - Smeets (97 jaar) 
†  Bèr Triepels (80 jaar) 
†  Wim van Berkesteijn (80 jaar) 
†  Jac Füchs (92 jaar) 
†  Pierre Lemmens (80 jaar) 
†  Truus Lenders - Meulen (91 jaar) 
†  Dien Pruijmboom - Raaijmakers (72 jaar) 
†  Truus Driessen - van Hoef (77 jaar) 
†  Henk van Kimmenade (62 jaar) 
†  Gonnie Nijnens - van Dooren (92 jaar) 
†  Giel van de Kruijs (86 jaar) 
 

OVERLEDENEN 2021 - 2022 KEENT – MOESEL 
 
Lies Halfers-Kusters 
Maria Coppen-Ariaens 
Albert Halfers 
Elisa van Pol-van den Hurck 
Bér Bongers 
Henk Verstappen 
Tjeu Houben 
Mathieu Verhappen 
Gerdy Draper-van Loon 
Suus Bongers-Perriëns 
José Ramaekers-Vanoeveren 
Sharon Hennis 
Irene Knapen-Horio 
Bep van de Rijt-Snijkers 
Jos Moonen 
Jeanne Jansen-Finders 

Annie Schroeten-de Leeuw 
Harrie Rutjens 
Jo Sillekens 
Cor Steijvers 
Harry Beeren 
Rob Sluijters 
Ton Maseland 
Piet van der Touw 
Jacques Vossen 
Marion Vanlaer 
Willie Moonen 
Sjraar Heussen 
Truus van Hoef-Aelmans 
Truus Vossen-Willekens 
Jac Ramakers 
Gerdina Thönissen-Klerks 
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VOORAANKONDIGING MISVIERINGEN KERSTMIS - OUD EN NIEUW 
 
Zaterdag 24 december 
17.30 uur  Gezinsmis Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
19.00 uur  Gezinsmis Sint-Jozefkerk (Keent) 
21.00 uur  Nachtmis Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
22.30 uur  Nachtmis Sint-Jozefkerk (Keent) 
 
Zondag 25 december (Eerste Kerstdag) 
09.30 uur  Dageraadsmis Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
11.00 uur  Dagmis Sint-Jozefkerk (Keent) 
 
Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) 
09.30 uur  Heilige Mis Sint-Matthiaskerk (Leuken)             
11.00 uur  Heilige Mis Sint-Jozefkerk (Keent) 
 
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) 

 
VOORAANKONDIGING OPENINGSTIJDEN 

GROTE KERSTSTAL ST. MATTHIAS-KERK LEUKEN 
 

Voor de 48ste keer wordt het priesterkoor weer omgetoverd tot een groot kerst-
panorama, met o.a. een vijver met vissen, kerstbomen en boompjes, opgezette 
dieren en het dorpje van Leuken. De ‘bloemendames’ zorgen weer voor een 
prachtige bloemenversiering. Het geheel wordt opgebouwd door een groep 
vrijwilligers.  
 

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  
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VOORAANKONDIGING OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG 
  

Om vast in de agenda te noteren: op zondagmiddag 18 december wordt om 
16.00 uur weer de OECUMENISCHE KERSTSAMENZANGDIENST gehouden. Dit 
jaar in de Sint-Jozefkerk (Keent). Er is koorzang door het Bethelkoor, Zanggroep 
Vocus en een kinderkoor. Burgemeester Raymond Vlecken komt het 
kerstevangelie voorlezen. En er kan vooral heel veel samen meegezongen 
worden met bekende kerstliederen.  
In het volgende Parochienieuws vindt u alle informatie.  
 

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIENIEUWS 
 

Wilt u dat uw misintenties (m.n. voor de komende feestdagen) gepubliceerd 
worden in het Parochienieuws, houdt u dan bij het opgeven rekening met de 
sluitingsdatum voor het aanleveren: 

 

 
 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze overledenen aan Gods liefdevolle 
barmhartigheid toevertrouwd: 
 Vanuit de Moeselkapel: 

• 21 sept. : mevrouw Truus Vossen - Willekens, 90 jaar 
• 29 sept. : mevrouw Gerdina Thönissen - Klerks, 96 jaar 
•    1 okt. : de heer Jacobus Ramakers, 89 jaar 

Vanuit de Sint-Matthiaskerk (Leuken): 
• 19 okt. : de heer Giel van de Kruijs, 86 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: 

•   2 okt. : Luke Arts, zoon van Boris en Joyce Arts-Brouns 

•   2 okt. : Morris Bovend’eerdt, zoon van  
    Jeroen en Melanie Bovend’eerdt-van Heugten 

 

Dat Gods Zegen op hen ruste! 

Periode Sluitingsdatum 
17 december t/m 29 januari 2 december 
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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!! 
 
 

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES 

29 oktober t/m 4 november 2022 
 

Zondagslezingen: 31e zondag in de tijd door het jaar C 
 

Wijsheid 11, 22-12,2:   God houdt van alles wat bestaat en ontfermt 
zich over iedereen. 

2 Thessalonicenzen 1, 11-2,2: Moge de naam van onze Heer Jezus in u 
verheerlijkt worden. 

Lucas 19, 1-10:   Vandaag moet ik in uw huis te gast zijn. 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 29 oktober 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Annie Kropman - Koning en voor Josè Bergs (jaardienst) 
Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 

Zondag 30 oktober 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Voor onze ouders De Goeij - Schreurs 
In deze viering zal ook worden stilgestaan bij Allerheiligen/Allerzielen 
 

Zondag 30 oktober 15.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)  
Allerzielenlof m.m.v. Harmonie Weert-Zuid  
Na afloop zegening van de graven op het kerkhof 
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Dinsdag 1 november 09.00 uur Moeselkapel - Allerheiligen (Hoogfeest) 
Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke 
samenwerking 
 

Woensdag 2 november 09.00 uur Moeselkapel - Gedachtenis van alle 
overleden gelovigen – Allerzielen 
Alle overledenen van onze parochie 
 

Donderdag 3 november 09.00 uur Moeselkapel 
Annie van Diepen - Seerden (verjaardag) 
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
 

Vrijdag 4 november 09.00 uur Moeselkapel - H. Carolus Borromeüs, bisschop 
Henk Verstappen 

 

5 november t/m 11 november 2022 
 

Zondagslezingen: 32e zondag in de tijd door het jaar C 
 

2 Makkabeeën 7, 1-2;9-14:  De koning der wereld zal ons laten opstaan tot 
een eeuwig leven. 

2 Thessalonicenzen 2, 16-3,5: Moge de Heer u sterken met alle goeds, in 
woord en daad. 

Lucas 20, 27-38:   Hij is geen God van doden, maar van levenden. 
 
Misintenties 
 

Zaterdag 5 november 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Tilly Luijten - van Lier (jaardienst) 
In deze viering zal ook worden stilgestaan bij Allerheiligen/Allerzielen 
 

Zondag 6 november 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Fien Verspagen - van Tuel (verjaardag) en Jos Verspagen 
Ouders  Salmans - Jacobs (jaardienst) 
KOFFIEZONDAG 
 

Zondag 6 november 15.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) - Allerzielenlof 
Na afloop zegening van de graven en het strooiveldje op het kerkhof 
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Dinsdag 8 november 09.00 uur Moeselkapel  
Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel 
 

Woensdag 9 november 09.00 uur Moeselkapel - Kerkwijding van de 
Lateraanse Basiliek (Feest) 
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest 
 

Donderdag 10 november 09.00 uur Moeselkapel - H. Leo de Grote, paus en 
kerkleraar 
Piet Umans (50e trouwdag) 
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
 

Vrijdag 11 november 09.00 uur Moeselkapel - H. Martinus (van Tours), 
bisschop 
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies 
 

12 november t/m 18 november 2022 
 

Zondagslezingen: 33e zondag in de tijd door het jaar C 
 

Maleachi 3, 19-20:   Voor u gaat de zon van gerechtigheid op. 
2 Thessalonicenzen 3, 7-12:  Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. 
Lucas 21, 5-19:   Door standvastig te zijn, zult ge uw leven 

winnen. 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 12 november 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Het welzijn van onze parochie 
 

Zondag 13 november 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel - Ariaens 
Sjraar Heussen en Lies Heussen - Smeets (trouwdag 15 nov.) 
m.m.v. het Gregoriaans Koor 
 

Dinsdag 15 november 09.00 uur Moeselkapel  
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus 
 

Woensdag 16 november 09.00 uur Moeselkapel 
Piet Umans (jaardienst) 
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Donderdag 17 november 09.00 uur Moeselkapel – VERVALT!! 
 

Vrijdag 18 november 09.00 uur Moeselkapel – VERVALT!! 
 
 

19 november t/m 25 november 2022 
 

Zondagslezingen: Christus, Koning van het heelal, Hoogfeest, jaar C 
 

2 Samuël 5, 1-3:  De herdersjongen David wordt tot koning gezalfd, een 
bemiddelaar tussen God en zijn volk. 

Kolossenzen 1, 12-20:  Paulus schetst de koninklijke plaats van Christus in de 
kosmos en de geschiedenis. 

Lucas 23, 35-43:  Aan het kruis wordt duidelijk dat Jezus een dienende 
Koning is die zijn leven geeft uit liefde. 

Misintenties 
 

Zaterdag 19 november 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Alle overledenen van onze parochie 
m.m.v. Carmina Serfata uit Sevenum 
Extra collecte voor de Weerter Missionarissen 
 

Zondag 20 november 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Jan Mertens (jaardienst) 
Cor Steijvers (trouwdag) 
Pierre Stijnen (jaardienst) 
Piet Umans (jaardienst) en overleden familieleden 
Extra collecte voor de Weerter Missionarissen 
 

Dinsdag 22 november 09.00 uur Moeselkapel  - H. Cecilia, maagd en 
martelares 
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom 
 

Woensdag 23 november 09.00 uur Moeselkapel 
Voor christenen die zich inzetten in de catechese en als ondersteuning in de 
parochie 
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Donderdag 24 november 09.00 uur Moeselkapel - HH. Andreas Dũng Lac, 
priester, en gezellen 
Overleden ouders Moonen - Vaessen en familieleden  

Familie Nouwen - Kneepkens en dochter Els 
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
 

Donderdag 24 november 19.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) – 
VORMSELVIERING 
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven  
open blijven staan voor Gods Geest 
 

Vrijdag 25 november 09.00 uur Moeselkapel 
Het welzijn van onze parochie 
 

26 november t/m 2 december 2022 
 

Zondagslezingen: Eerste zondag van de Advent, jaar A 
 

Jesaja 2, 1-5: Kom, laat ons wandelen in het licht. 
Romeinen 13, 11-14:  Het uur om de slaap te ontwaken is reeds aangebroken. 
Matteüs 24, 37-44:  Weest dus waakzaam en weest bereid. 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 26 november 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 

Zondag 27 november 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Pastoor Jan Geurts (jaardienst) 
Overleden ouders Jos en Toos Moonen - Geelen vanwege verjaardag 
Familie Brils - Lenaers en zoon Coen (jaardienst) 
m.m.v. Capella Sine Vinculis 
 

Dinsdag 29 november 09.00 uur Moeselkapel  
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven 
 

Woensdag 30 november 09.00 uur Moeselkapel - H. Andreas, apostel (Feest) 
Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven 
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Donderdag 1 december 09.00 uur Moeselkapel 
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie 
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
 

Vrijdag 2 december 09.00 uur Moeselkapel 
Henk Verstappen 
 

3 december t/m 9 december 2022 
 

Zondagslezingen: Tweede zondag van de Advent, jaar A 
 

Jesaja 11, 1-10:  De geest van de Heer rusten op Zijn Gezalfde. 
Romeinen 15, 4-9:  Aanvaardt elkaar als leden van één gemeenschap. 
Matteüs 3, 1-12:  Bekeert u, het Rijk der hemelen is nabij. 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 3 december 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Gerrie Meulen - Stijnen (jaardienst) 
 

Zondag 4 december 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap 
KOFFIEZONDAG 
 

Dinsdag 6 december 09.00 uur Moeselkapel – VERVALT!! 
 

Woensdag 7 december 09.00 uur Moeselkapel – VERVALT!! 
 

Donderdag 8 december 09.00 uur Moeselkapel – VERVALT!! 
Voor het hoogfeest van de Onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd 
Maria verwijzen wij u naar de viering om 09.00 uur in de Sint-Martinuskerk.  
 

Vrijdag 9 december 09.00 uur Moeselkapel – VERVALT!! 
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10 december t/m 16 december 2022 
 

Zondagslezingen: Derde zondag van de Advent, jaar A 
 

Jesaja 35, 1-6;10:  Vat moed en vrees niet, God komt om u te redden. 
Jakobus 5, 7-10:  Hebt geduld met de komst van de Heer. 
Matteüs 11, 2-11:  Ik zend mijn bode voor U uit die de weg voor uw komst 

zal bereiden. 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 10 december 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Het welzijn van onze parochie 
 

Zondag 11 december 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God  in hun leven mogen ervaren 
 

Dinsdag 13 december 09.00 uur Moeselkapel - H. Lucia, maagd en martelares 
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven 
 

Woensdag 14 december 09.00 uur Moeselkapel - H. Johannes van het Kruis, 
priester en kerkleraar 
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies 
 

Donderdag 15 december 09.00 uur Moeselkapel 
Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel 
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
 

Vrijdag 16 december 09.00 uur Moeselkapel 
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God  in hun leven mogen ervaren 
 

17 december t/m 18 december 2022 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 17 december 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Alle overledenen van onze parochie 
 

Zondag 18 december 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Jack Coppen (jaardienst) 
Ouders Knippenberg - Clijsters (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 

 

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 

Gezamenlijke winkeliers 
Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 

http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
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 
Moesel-Graswinkel 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

