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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
• 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 achterzijde voor alle adressen en telefoonnummers.
• Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met
de sluitingsdatum van het parochieblad:
•
Periode
Sluitingsdatum
22 januari t/m 27 februari 2022
7 januari 2022
26 februari t/m 10 april 2022
11 februari 2022
Bank- en girorekeningen:
Parochie St. Joseph
Giften restauratiefonds
St. Josephkerk
Parochie De Verrezen Christus
Giften Moeselkapel
Parochie St. Matthias
& De Goede Herder

Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr.

NL56 RABO 0156 9065 38
NL94 RABO 0124 4833 13

ING rek.nr.
Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr.
ING rek.nr.

NL05 INGB 0001 1904 11
NL12 RABO 0156 9095 61
NL49 RABO 0135 9032 54
NL79 INGB 0682 9624 06
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De Doop van Jezus
Johannes de Doper leefde in het grensgebied tussen Judea en Perea. Aan de ene
oever heersten de Romeinen, aan de andere oever Herodes. Johannes de Doper
en de zijnen hadden veel kritiek op de leiders van beide landen: de enen leefden
losbandig, de anderen misbruikten de godsdienst om hun eigen macht te
versterken. Natuurlijk moest je opletten als je deze machtige mensen op de korrel
nam. Niet voor niets bleef Johannes in het grensgebied wonen, buiten de steden.
Hij leefde uiterst sober en riep de mensen op tot bekering, om terug een zuiver
leven te leiden. Hij geloofde dat God zowel de Farizeeën als de Romeinen zou
uitroeien als het zo voortging.
Johannes was een verre neef van Jezus. Ze hadden ook dezelfde leeftijd. Jezus
keek zelfs een beetje op naar Johannes, die preekte dat het door merg en been
ging en die heel rechtlijnig opkwam voor gerechtigheid in de wereld. En daarom
besloot Jezus op een dag om er naartoe te trekken, om zich ook door Johannes te
laten dopen. Dat was een belangrijke stap: het betekende dat je het rustige leven
vaarwel zei, dat je moest delen met de armen en boete moest doen. Het betekende
meteen ook dat je niet meer welkom was in de steden uit de omtrek: noch bij de
Farizeeën, noch bij de Romeinen. Zoals veel volgelingen van Johannes zou Jezus
een tijdlang ronddolen door de woestijn: niet alleen om te vasten, maar ook om niet
opgepakt te worden door het leger.
Toen Jezus zo aanschoof in de rij van dopelingen, vond Johannes dat raar. Hij zei:
Jezus, hier klopt iets niet. Volgens mij ben jij de Messias die God ons zendt om ons
te bevrijden van de Romeinen en de Farizeeën. Jij hoeft je helemaal niet door mij te
laten dopen. Bekering is alleen nodig voor wie in zonde geleefd heeft! Jij niet dus je bent daar te goed voor! Trouwens, jij bent van nu af aan de leider: het is niet aan
mij om jou te dopen!
Jezus antwoordde: doe het toch maar, want je weet dat in vervulling moet gaan wat
de profeten zegden. Gerechtigheid is ook, dat ik de doop van zondaars onderga en
dat ik me mee verantwoordelijk voel voor het kwaad in de wereld.
En nadat Jezus ondergedompeld was gebeurde iets wonderlijks: de Heilige Geest
kwam als een duif over hem aangevlogen, de hemel ging open en zij hoorden de
stem van God zeggen: “dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik welbehagen heb.”
De omstaanders waren stomverbaasd, maar de meesten snapten niet wat hier aan
de hand was. Alleen enkelen, waaronder Johannes, snapten het wel. Zij dachten
terug aan de woorden uit het boek van Jesaja, die andere profeet van bijna 800 jaar
voordien. Sommigen konden die woorden als een echo opzeggen:
“Zo spreekt God: dit is mijn uitverkoren dienaar, de man waar ik achter sta en die
mij ter harte gaat. Ik geef hem mijn Heilige Geest mee, hij zal waarheid en
gerechtigheid laten stralen over de volkeren. Hij roept niet, hij verheft zijn stem niet.
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Het geknakte riet zal hij niet breken. Onvermoeid en ongebroken zal hij op aarde
gerechtigheid laten zegevieren. Hij zal welkom zijn aan alle horizonten. Ik, de Heer,
ik roep jou in gerechtigheid. Ik neem jou bij de hand en waak over jou. Ik maak je
voor de mensen tot het teken van mijn verbond, en tot een licht voor alle volken.
Blinden zul je de ogen openen, en alle mensen die in duisternis gevangen zitten zul
je uit hun kerkers bevrijden.”
God, wij herinneren ons hoe Gij uw zoon
bij de Jordaan uw liefde hebt toegezegd
en hem uw Geest geschonken hebt
en bevestigd in zijn zending. Hij is uit uw hart,
uw woord van trouw aan ons.
Neem ook ons ter harte
dat wij voor altijd van u mogen zijn. Amen.
Ivo Krewinkel, pastoor

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament
In onze parochie bestaat al jarenlang de goede gewoonte het Heilig Sacrament van
de Eucharistie uit te stellen en Aanbidding te houden.
Tot voor kort was dat in de Moeselkerk, nu al geruime tijd in de Moeselkapel.
Het aantal ‘aanbidders’ was/is niet heel groot. Vandaar dat in overleg met emeritusdiaken Tony Goos is besloten vanaf januari de Aanbidding te houden direct na de
ochtendmis op donderdag in de Moeselkapel. Dus vanaf 09.30 tot 10.00 uur, met
ingang van donderdag 6 januari.
In heel uitzonderlijke gevallen kan de Aanbidding komen te vervallen als er die
ochtend in de Kapel een uitvaart is.

Kerststal kerk Leuken
Voor de 47ste keer wordt het priesterkoor weer omgetoverd tot een groot kerstpanorama, met o.a. kerststal en kerstgroep, diverse kerstbomen en boompjes,
opgezette dieren en het dorpje van Leuken. Ook de ‘bloemendames’ zorgen in de
kerk weer voor een prachtige bloemenversiering. Het geheel is opgebouwd door
een groep enthousiaste vrijwilligers.
Vanwege de corona-beperkingen zal de kerststal ook dit jaar minder uitgebreid zijn
- maar zeker een bezoek waard!
De openingstijden zijn:
- Zaterdag 25 dec.
- Zondag 26 dec.
- Zaterdag 1 jan.
- Zondag 2 jan.
- Zaterdag 8 jan.
- Zondag 9 jan.

Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Nieuwjaarsdag
Driekoningen
Doop van de Heer
Doop van de Heer
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van 11.00 - 17.00 uur
van 11.00 - 17.00 uur
Geen opening
van 11.00 - 17.00 uur
van 13.00 - 17.00 uur
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. 10 meter hoog.
Daarnaast staat er ook een deel van de verzameling kerstgroepen van Jos Moonen
opgesteld, in een grote vitrine. Jos heeft een grote verzameling kerstgroepen, elk
jaar wordt een klein deel van zijn verzameling ten toon gesteld.
De kerstgroepen zijn 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.

Opbrengst collecte Weerter Missionarissen
Het laatste weekend van november hebben we in onze kerken stilgestaan bij de
Weerter Missionarissen – ter ondersteuning en voor de realisatie van hun
ontwikkelingsprojecten. De extra collecte heeft in Leuken (afgerond) € 100,-opgebracht en in Keent € 200,--.
Alle gulle gevers: HARTELIJK DANK!

Kerkbijdrage
Helaas moeten we constateren dat de inkomsten (m.n. kerkbijdrage - stipendia collecten) blijven teruglopen. Natuurlijk speelt de Covid-19 pandemie
hierbij een belangrijke rol, maar de financiële situatie van onze
parochies wordt er niet beter op. We kunnen niet genoeg benadrukken dat de parochies financieel volledig afhankelijk zijn van wat de
parochianen zelf bijdragen.
Het jaar loopt 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.
Hebt u uw bijdrage al overgemaakt - hartelijk dank daarvoor. Nog niet gedaan? Wij
hebben uw (financiële) steun hard nodig!
U vindt de bankrekeningnummers van de parochies, waarop u uw (jaarlijkse)
bijdrage kunt overmaken, op pagina 2 van deze uitgave van het Parochienieuws.
Waarvoor onze hartelijke dank !
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MISVIERINGEN KERSTMIS - OUD EN NIEUW
Vrijdag 24 december
Géén H.Mis 09.00 uur Moeselkapel
17.30 uur
H. Mis Leuken (samenzang met Kerstliederen)
19.00 uur
H. Mis Keent
(samenzang met Kerstliederen)
N.B.: de eerder aangekondigde latere H.Missen komen te vervallen!!
Zaterdag 25 december (Eerste Kerstdag)
09.30 uur
H. Mis Leuken (samenzang met Kerstliederen)
11.00 uur
H. Mis Keent
(m.m.v. Capella sine Vinculis)
Zondag 26 december (Tweede Kerstdag)
09.30 uur
H. Mis Leuken (samenzang met Kerstliederen)
11.00 uur
H. Mis Keent
(samenzang met Kerstliederen)
Maandag 27 december
Géén H.Mis
Dinsdag 28, woensdag 29, donderdag 30 december
09.00 uur
H. Mis Moeselkapel
Vrijdag 31 december (Oudejaarsdag)
Géén H.Mis 09.00 uur Moeselkapel,
17.30 uur
H.Mis Leuken
Zaterdag 1 januari
10.00 uur
H. Mis Keent
Zondag 2 januari
10.00 uur
H. Mis Keent

JAARLIJKSE KERSTACTIE BROEDERSCHAP WEERT
De Broederschap in Weert houdt ook dit jaar in december haar traditionele kerstactie voor minima, die wordt ondersteund door de kerken in het dekenaat Weert.
Theo Jongeling, proost van de Broederschap: „Het is inmiddels een
mooie traditie dat de Broederschap een kerstactie houdt voor de
minima onder ons. Ook dit jaar is onze actie weer hard nodig. In deze
voor iedereen moeilijke periode zijn veel mensen door
omstandigheden aangewezen op giften.
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Met een gift maakt u niet alleen de minima blij. Het is ook een fijn gevoel iets voor
een ander te kunnen doen, zeker in deze dagen voor Kerstmis.”
Vooral blikken of potten groenten, vis in blik, wc-papier, waspoeder, schoonmaaken toiletartikelen (shampoo, tandpasta, zeep) zijn welkom. De producten kunnen tot
en met 21 december worden ingeleverd. Alle kerken in het dekenaat fungeren als
inzamelpunt, er staan kratjes klaar waar de producten in verzameld worden.

OECUMENISCHE VIERINGEN
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID, 16-23 januari 2022
Door de verscherpte corona-maatregelen heeft de Oecumenische Werkgroep
Weert helaas moeten besluiten de eerder aangekondigde Kerstsamenzangdienst te
annuleren.
Wel is de hoop, dat er in januari weer vieringen kunnen worden gehouden in de
jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Deze
gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 tot en met 23 januari.
Het thema "Licht in het duister" verwijst naar de
ster van Betlehem. Magiërs zagen een bijzondere
ster en volgden deze. De ster bracht hen bij Jezus
Christus. Als christenen worden we aangemoedigd
om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen
naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter
moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn.
Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.
De Oecumenische Werkgroep Weert houdt jaarlijks een aantal vieringen in deze
Week van Gebed. Dit jaar (onder voorbehoud, afhankelijk van de dan geldende
corona-maatregelen) op de volgende data, tijden en locaties:
•
•
•

zondag 16 januari om 16.00 uur de openingsviering in het koor van de
Paterskerk, Biest 43, Weert
woensdag 19 januari om 19.00 uur een oecumenische vesperviering in de
kapel van de Zusters Birgittinessen, Maasstraat 17, Weert
op de overige dagen worden er gebedsbijeenkomsten georganiseerd door
leden van Christengemeente Nieuw Leven; deze vinden plaats in de kerk
van De Verrezen Christus (Moesel), Nassaulaan 1, Weert en zijn op:
o maandag 17 januari,
19.00 uur
o dinsdag 18 januari,
19.00 uur
o donderdag 20 januari,
19.00 uur
o vrijdag 21 januari,
19.00 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM!
De Oecumenische Werkgroep Weert.
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Tarievenlijst parochie Sint Jozef
(Keent, Moesel-Graswinkel, Leuken-Groenewoud)
per 01-01-2022
*
*
*
*

*
*
*

Uitvaartmis
Huwelijksmis
Jubileumdiensten
Begeleiding naar crematorium / begraafplaats elders met
voorafgaande kerkdienst
Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst
Stipendia H. Missen in weekend en feestdagen
Stipendia H. Missen op overige weekdagen
Plaatsengeld
Gestichte jaardienst door de week 5 jaar
Gestichte jaardienst door de week 10 jaar
Gestichte jaardienst door de week 20 jaar
Gestichte jaardienst weekend 5 jaar
Gestichte jaardienst weekend 10 jaar
Gestichte jaardienst weekend 20 jaar
Kaarsen
Noveenkaarsen
Devotielichtjes (groot)
Devotielichtjes (klein)
Doopsel
Deelname Eerste Heilige Communie
Deelname H. Vormsel
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 2022 bedraagt de minimum kerkbijdrage € 115,00.

475,00
475,00
300,00
75,00
475,00
27,50
12,50
1,00
62,50
125,00
250,00
137,50
275,00
550,00
0,50
6,00
0,50
0,30
60,00
50,00
55,00

TARIEVENLIJST KERKHOF PAROCHIE KEENT
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)
Grafdelven en dichtmaken
Grafdelven en dichtmaken op zaterdag
Entreekosten van een biologisch afbreekbare urn in een bestaand
standaardgraf.
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1050,00
600,00
900,00
300,00

Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld.
Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld.
Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat door de
parochie geleverd en geplaatst wordt toegelaten.
Onderhoud graf per jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar
Kindergraf (jonger dan 12 jaar)
Grafrechten per 20 jaar (vak D)
Grafdelven en dichtmaken
Grafdelven en dichtmaken op zaterdag
Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld.
Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld.
Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat door de
parochie geleverd en geplaatst wordt toegelaten.
Onderhoud graf per jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar
Urnengraf
Grafrecht urnengraf per 20 jaar.
Naamplaat urnengraf met inscriptie
Extra tekst wordt apart in rekening gebracht.
Bijplaatsen van een tweede urn in een bestaand urnengraf
Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar
Familiegraf
Grafrechten familiegraf per 20 jaar (vak A en E)
a. Groot 200 X 100 cm
b. Groot 200 X 200 cm
Grafdelven en dichtmaken
Grafdelven en dichtmaken op zaterdag
Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar 200 X 100 cm
Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar 200 X 200 cm

550,00
586,00
100,00
525,00
262,50
530,00
300,00
450,00
550,00
586,00
100,00
265,00
132,50
975,00
600,00
300,00
487,50
243,75

3300,00
6600,00
600,00
900,00
1650,00
3300,00

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

170,00
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TARIEVENLIJST KERKHOF LEUKEN
Grafrechten eigen graf per 20 jaar
Entreekosten van een biologisch afbreekbare urn in een bestaand
graf
Grafkruis van wit marmer
Verlenging grafrechten voor een periode van 10 jaar
Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar
Grafrechten voor een kindergraf
Grafrecht urnengraf voor 20 jaar
Naamplaat urnengraf met inscriptie
Verlenging grafrechten urnengraf voor een periode van 10 jaar
Verlenging grafrechten urnengraf voor een periode van 5 jaar.

900,00
210,00
550,00
420,00
210,00
425,00
900,00
485,00
420,00
210,00

PERSONALIA
Overleden:
KEENT/MOESEL:
•
4 nov.
: mevrouw Gerdy Draper-van Loon, 96 jaar
• 24 nov.
: mevrouw Suus Bongers-Perriëns, 86 jaar
Doopjes:
In de Moeselkapel:
•
6 nov.
: Lojano Verhoeven, zoon van Graad Verhoeven en Maria Petalo
• 28 nov.
: Lily-Rose Wedding, dochter van Prasetiyo en Anne
Wedding – Geraets
•
5 dec.
: Jaeda Köster, dochter van Rephay Köster
en Joyce van Polanen Petel
Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders!
En wij feliciteren ook de vormelingen die op 19 november het sacrament van de
heilige Geest, het Vormsel, hebben mogen ontvangen.

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.
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KOFFIEZONDAG
(zodra de corona-maatregelen het weer toelaten)
Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

MEDEDELING n.a.v. de 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
18 december t/m 24 december 2021
Za.

18 dec.

Kerk van
Leuken

18/19 dec.
17.30 uur:

Vierde zondag van de advent
Evang. Lc. 1, 39-45
Het welzijn van onze parochie

Zo.
19 dec.
Keenterkerk

10.00 uur:

Di.
21 dec.
Moeselkapel
Keenterkerk

09.00 uur: Voor een bijzondere intentie
11.00 uur: Viering Zonnebloem

Wo.
22 dec.
Moeselkapel

09.00 uur:

Do.
23 dec.
Moeselkapel
Moeselkapel

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:

Vr.
24 dec.
Moeselkapel
Kerk van
Leuken

09.00 uur:
17.30 uur:

Keenterkerk

19.00 uur:

Jack Coppen (jaardienst)
Mien Reijnders-Vervuurt (verjaardag)
en Wiel Reijnders

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
H. Johannes van Kenty, priester (gedachtenis)
Toon en Lies Broers - Seerden
AANBIDDING vervalt!!
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
Géén H. Mis
Uit dankbaarheid voor een gezin
Betsie Vaes - Janssen en zoontje Peter
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)
Frits Meulen
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25 december t/m 31 december 2021
Za.
25 dec.
Kerk van
Leuken

25/26 dec.
09.30 uur:

Keenterkerk

11.00 uur:

Zo.
26 dec.
Kerk van
Leuken

09.30 uur:

Keenterkerk

11.00 uur:

Di.
28 dec.
Moeselkapel

09.00 uur:

HH. Onnozele Kinderen, martelaren
Jan Aspers (jaardienst)

09.00 uur:

H. Thomas Becket, bisschop en martelaar
(gedachtenis)
Tot zekere intenties

Wo.

29 dec.

Moeselkapel
Do.
30 dec.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
31 dec.
Moeselkapel
Kerk van
Leuken

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:
09.00 uur:
17.30 uur:

Kerstdag
Voor Coen Luijten en Tilly Luijten - van Lier en voor
Sef Bergmans en Lies Bergmans - Veugen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)
Fien Caelers - Lemmen (verjaardag) en Theu Caelers
Michel Vanderfeesten en voor het welzijn van de
Familie Vanderfeesten - Kunnen
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef (Tweede Kerstdag)
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)
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open
blijven staan voor Gods Geest

Lies Broers-Seerden (jaardienst)
AANBIDDING vervalt!!
Oudjaarsdag – H. Silvester I, paus (gedachtenis)
Géén H. Mis
Giel Coolen en de overleden familie Coolen

1 januari t/m 7 januari 2022
Za.

1 jan.

Keenterkerk

1/2 jan.
10.00 uur:

Nieuwjaarsdag –
Heilige Maria, Moeder van God (Hoogfeest)
Bèr Houben
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Zo.
2 jan.
Keenterkerk
Di.
4 jan.
Moeselkapel
Wo.

09.00 uur:

5 jan.

Moeselkapel
Do.
6 jan.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.

Openbaring des Heren (Hoogfeest)
10.00 uur: Voor roepingen tot
het priesterschap, het diaconaat
en het godgewijde leven

09.00 uur:

H. Karel (Houben), van Sint Andries, priester
(gedachtenis)
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die
meehelpen in onze kerken

09.00 uur: Tot zekere intenties
09.30 10.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

7 jan.

Moeselkapel

Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons
ziekenhuis en verzorgingshuizen

09.00 uur:

H. Raimundus van Penyafort, priester
(gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie

8 januari t/m 14 januari 2022
Za.

8 jan.

Kerk van
Leuken

8/9 jan.
17.30 uur:

Doop van de Heer (Feest)
Evang. Lc. 3, 15-16.21-22
Pastoor Herberighs (jaardienst)
Overleden ouders Meulen - Levels en alle overleden
familieleden

Zo.
9 jan.
Keenterkerk

10.00 uur:

Mia Houben - Verdonkschot (verjaardag)
Wim Camp (verjaardag)

Di.
11 jan.
Moeselkapel

09.00 uur:

Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om
goede christelijke samenwerking

Wo.
12 jan.
Moeselkapel

09.00 uur:

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Do.
13 jan.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
14 jan.
Moeselkapel

H. Hilarius, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)
09.00 uur: Toon en Annie van Diepen - Seerden
09.30 10.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
09.00 uur:

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest
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15 januari t/m 21 januari 2021
Za.

15 jan.

Kerk van
Leuken

15/16 jan.
17.30 uur:

Tweede zondag door het jaar
Evang. Joh. 2, 1-12
Overleden ouders van Lierop - Smeets (jaardienst)

Zo.
16 jan.
Keenterkerk

10.00 uur:

Tina Nies - Driessen (jaardienst)
Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel - Ariaens
(jaardienst)
Annie Vandenhende - Kanters verjaardag

Di.
18 jan.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor alle intenties in het
intentieboek van de Moeselkapel

Wo.
19 jan.
Moeselkapel

09.00 uur:

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in
hun leven mogen ervaren

Do.

20 jan.

Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
21 jan.
Moeselkapel

H. Fabianus, paus en martelaar (gedachtenis)
H. Sebastianus, martelaar (gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie

09.00 uur:
09.30 10.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
09.00 uur:

H. Agnes, maagd en martelares (gedachtenis)
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze
parochies

22 januari t/m 23 januari 2022
Za.

22 jan.

Kerk van
Leuken
Zo.
23 jan.
Keenterkerk

22/23 jan.
17.30 uur:

10.00 uur:

Derde zondag door het jaar
Evang. Lc. 1, 1-4+4,, 14-21
Alle overledenen van de Parochie St. Matthias & De
Goede Herder
Lies Heussen - Smeets (jaardienst)

Wij wensen u
een Zalig Kerstfeest
en een Gezegend 2022 !
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Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein
Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815

Friture De Köster
543815
Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon
537333

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

www.frituredekoster.nl

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

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084

www.podotherapiehermanns.nl

www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert
BV grafmonumenten -

Elektro Peulen B.V.

Nass

Elektrotechnisch Installatiebureau

marmerwerken

Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529

St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651

www.kanters-weert.nl

www.peulenbv.nl

Jac Ruyters
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon
549630

www.ruyters.nl

www.geuns.nl

I.v.m. ruimtegebrek deze keer géén adverteerders van de maand.

ABONNEMENTEN PAROCHIEWIJZER
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
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5496

PAROCHIE SINT JOZEF
Keent / Moesel-Graswinkel / Leuken-Groenewoud
Website: www.parochiesweertzuidoost.nl
Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
e-mail: parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
Vieringen:

in het weekend zaterdagavond
zondagmorgen
door de week
dinsdag t/m vrijdag

Kerkgebouwen: St. Josephkerk Keent
De Verrezen Christus, Moesel
Moeselkapel
St. Matthiaskerk Leuken

17.30 uur Kerk van Leuken
10.00 uur Keenterkerk
09.00 uur Moeselkapel

Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Irenelaan 93, 6006 HC Weert
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
of mailen
keent@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 534609

Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar
of mailen
moesel@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 541609

Voor zaken van de parochie St. Matthias & De Goede Herder kunt u bellen naar tel. 532214
of mailen
leuken@parochiesweertzuidoost.nl
KERKBESTUUR:
voorzitter:
Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert
secretaris:
de heer Henk Houben
Herenstraat 223, 6004 XJ Weert
penningmeester: de heer Frans Meuwis
Kerkstraat 64, 6006 KR Weert
KOSTERS:
MOESELKAPEL: mevrouw Maria Vossen
Willem de Zwijgerstraat 8 B, 6006 CL Weert
KEENTERKERK: mevrouw Marianne Camp
Parklaan 7, 6006 NT Weert
KERK LEUKEN: de heer Mart Verheijden
Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert

tel. 533560
tel. 524346
tel. 539946

tel. 06 50470103
tel. 06 27475386
tel. 539291

