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Belangrijke informatie:
• Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) en
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan:
▪
parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
parochie Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster
Mart Verheijden
Zie achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
• Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht:
▪
parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
parochie Leuken-Groenewoud: via de koster, Mart Verheijden
(tel. 539291 of kerk Leuken tel. 532214; dit nummer is
doorgeschakeld naar de koster)
Zie ook achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
• Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met
de sluitingsdatum van het parochieblad:
Periode
Sluitingsdatum
27 februari t/m 4 april
12 februari
3 april t/m 16 mei
19 maart
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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Een woord bij de Doop van Jezus in de Jordaan
Jezus dompelt zich onder in de Jordaan en neemt op die manier deel aan het
gewone leven van de mensen rondom zich. Toch voelen Johannes de Doper en de
omstanders aan dat Jezus iemand speciaal is en beschrijft de evangelist dat er een
stem uit de hemel klinkt die zegt dat die man de geliefde zoon van God is. Iemand
die God vreugde verschaft en hem gelukkig maakt.
Is dat niet de positie van elke mens en dus ook van ons? Geliefd zijn door God. De
gedachte dat God Liefde is, is niet alleen één van de pijlers van ons geloof maar
een wezenskenmerk van ons bestaan. We zijn elk unieke wezens op een unieke
manier uitverkoren, gezegend en geliefd door God. God heeft een speciale relatie
met elk van ons. Als we ons daar bewust van zijn, staan we toch op een andere
manier in het leven.
Wat zijn wij, mensen, een erg korte tijd op de aarde hier aanwezig?
Wat is ons wezen?
Soms denken we dat we zijn wat we doen en dat we samenvallen met wat we
presteren. We zijn actief, doen goede dingen, realiseren positieve zaken. En we
voelen ons daar goed bij. We zijn naastenlievend, we hebben ons vrijwilligerswerk
en dat heeft goede gevolgen gehad. Al wat ouder, kijken we achter ons naar wat we
allemaal gerealiseerd hebben en we denken dat ons bestaan daarmee samenvalt.
Wanneer we met periodes helemaal niet zo goed presteren en we ons overschot
van stof van de aarde of een stuk wrakhout voelen, denken we dat ons bestaan uit
elkaar valt.
Soms menen we dat we zijn wat anderen van ons zeggen en dat ons wezen daar
mee samenvalt. En als de mensen ons bejubelen en goed van ons spreken, voelen
we ons goed. Maar er zijn ook mensen die ons bekritiseren, die terechte, minder
terechte en onterechte opmerkingen maken - vaak raken die negatieve
commentaren ons meer dan we zouden hopen - en dan voelen we ons slecht. Als je
wezen samenvalt met wat anderen over je zeggen dan gaat je leven op en neer.
Soms denken we dat we zijn wat we hebben: bezit, geld, kennis, talenten, een
goede gezondheid,… Wanneer die zaken beginnen af te brokkelen en weg
beginnen te vallen, lijkt de zin van ons leven eveneens af te brokkelen.
Wanneer we de grond van ons bestaan herleiden tot wat we presteren, wat anderen
van ons zeggen of van wat we hebben dan gaat ons leven voortdurend op en af, we
voelen ons goed en dan weer down.
Zo’n leven is eerder een ‘overleven’, een ‘struggle for life’.
Neen, onze diepste wezenskenmerk is dat we door God geliefd zijn. Misschien
voelen we ons vaak overschot van stof van de aarde, maar het is dan stof van de
aarde door God bemind en dat is toch wel wat anders.
- vervolg zie pagina 4 -
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Dit besef mag doordringen in ons dagdagelijkse handelen, in onze dagelijkse
beslommeringen, in de prettige dingen en de moeilijkheden, die we meemaken. We
vallen niet samen met wat we presteren, met wat mensen over ons denken of met
wat we bezitten. Elkeen is een unieke persoon, door God bemind. Door vanuit deze
overtuiging te leven, krijgen we de vrijheid van de kinderen van het licht.
God en Vader, doe ons geloven dat Gij ons bemint en maak dat we altijd Uw liefde
als wezenskenmerk van ons bestaan mogen ervaren in de komende tijd,
in onze dagdagelijkse bekommernissen in de hoogtes en de laagtes van ons leven.
Amen.
Ivo Krewinkel, pastoor

Beleidsbrief 2020: Naar missionaire geloofsgemeenschappen
In één van de voorbije nummers van het parochienieuws heeft al eerder een kort
artikel gestaan over de inhoud van deze beleidsnota van bisschop Harrie Smeets.
Binnen ons kerkbestuur en met de administrateurs van onze parochies en in
samenspraak met een adviseur van het bisdom is uitvoering nagedacht over de
toekomst van onze parochies en kerken.
Eén belangrijke conclusie is dat het kerkbestuur voorstander is onze vier
parochies (Sint Jozef, Sint Matthias, De Verrezen Christus en De Goede Herder)
per 1 januari 2022 te laten fuseren tot één nieuwe zelfstandige parochie, met
één vermogen en één financiële exploitatie. Geheel in de lijn van de beleidsnota
van de bisschop.
Dit voornemen is tot stand gekomen na ampel beraad met de verschillende
parochieadministrateurs en naar aanleiding van een gesprek vorig jaar met de
financieel-economisch adviseur van het bisdom de heer Peeters. In dat gesprek
werd nog uitgegaan van een te vormen ‘federatie’. Echter, dat zou een ingewikkeld
administratie proces worden, waar op dat moment de geautomatiseerde systemen
nog niet klaar voor waren.
Aangezien de drie parochies reeds één zelfde kerkbestuur hebben, er al jarenlang
één pastoor is voor de cluster en er al een gezamenlijke website en parochieblad
bestaan, gaat, mede gelet op de voorkeur zoals uitgesproken in de beleidsnota van
de Bisschop, de voorkeur uit naar een fusie en wordt afgezien van een tussenstap
van een federatie.
Formeel moet het kerkbestuur dit aan het bisdom vragen en is er nog wel wat werk
te doen voor dit überhaupt gerealiseerd kan worden.
Voordat wij echter deze weg definitief inslaan willen wij graag uw mening horen.
U kunt hierover contact opnemen met het parochiekantoor en natuurlijk met de
pastoor.
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Aansluitend hieraan willen wij u ook informeren over de huidige stand van zaken
rondom de Sint-Jozefkerk van Keent.
Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat het voorlopige koopcontract getekend is
en de hoorzitting gehouden werd in het Keenterhart.
Ondertussen zijn we echter niet veel opgeschoten. De plannen van de koper om
appartementen te realiseren in het Rijksmonument Sint-Jozefkerk stuiten nogal op
weerstand en ook de gemeente Weert beraadt zich nog steeds over het te wijzigen
bestemmingsplan.
Totdat alles duidelijk is, maar dan ook definitief duidelijk is wat er met het
Rijksmonument Sint-Jozefkerk gaat gebeuren wordt de kerk NIET aan de eredienst
onttrokken en BLIJFT RIJKSMONUMENT SINT-JOZEFKERK OPEN VOOR DE
VIERINGEN VAN DE ZONDAGSE EUCHARISTIE EN VOOR UITVAARTEN.
Kerkbestuur Weert Zuid-Oost
ZIEKEN- OF THUISCOMMUNIE
De pastoor is van harte bereid de parochianen die – ook vanwege de Coronaepidemie – noodgedwongen aan huis gebonden zijn, de Heilige Communie op
regelmatige basis aan huis te brengen; op een Corona-veilige manier.
Aanmelden kan via het parochiekantoor of direct bij de pastoor.

Beeld Sint Anna Moeselkapel
Op 8 september vorig jaar is in de Moeselkapel het beeld
van Sint Anna ingezegend.
De foto's hiervan had u nog tegoed: bij deze!
Met nogmaals
onze heel
hartelijke dank
aan alle zeer
gulle gevers, die
de aanschaf van
dit beeld mogelijk
hebben gemaakt!

5

Terugblik op 46 jaar kerststal Leuken / Kerstmis 2020
Voor de 46ste keer werd er weer een geweldig mooie kerststal gebouwd - ook dit jaar
weer opgesierd met modelhuisjes van vroeger en nu.
Dank aan: - de vele vrijwilligers die de fraaie kerststal hebben opgebouwd - de
bloemendames die weer prachtige bloemstukken hebben gemaakt - de dames van
het koperpoetsen - organiste Lies Houben - lectoren - Henk Hanssen voor de
kerstbomen - Gerrit Pruijmboom voor het ophalen van de kerstbomen - de maker van
de prachtige modelhuisjes. Het was weer geweldig!
De kerststal werd gesponsord door:
* Bouwmans assurantiën
* Gamma
* Bakkerij Moonen
* Hoveniersbedrijf Maarse
* Happy Hair, kappersaloon
* Cafetaria De Beemd
* Café/Zaal Jonas
* Huub Daniëls
* Van Tuel, assurantiekantoor
* Vijvercentrum Flinsenhof
* Derksen brandbeveiliging

* Gerrit Pruijmboom, oud ijzer/sloopauto’s
* Hulsebos, plaagdieren beheersing
* Alarm Point, beveiligingstechniek
* Ton v.d. Loo, oude tv’s etc. / oud ijzer
* Van Kimmenade, accountantskantoor
* Café De Moesdijk
* Fruithal Princen
* Wezolux zonwering
* Bej ós Thoes, hobbyart. gifts and more
* Gielis en Lenaers, accountant /belastingadviseur

Mochten we iemand vergeten zijn, die als vrijwilliger werkt aan de instandhouding van
onze parochie, weet dat wij dit zeer waarderen. Wij stelden ook uw belangstelling
zeer op prijs. U allen van harte bedankt!

WIJZIGING FREQUENTIE PAROCHIENIEUWS
Met ingang van dit nummer zal het Parochienieuws in principe niet meer ééns in de
vier weken, maar elke zes weken verschijnen. Soms kan hier van worden
afgeweken, als dit vanwege vakantie of bijzondere omstandigheden nodig is.
Wilt u dus dat bijv. de door u opgegeven misintenties ook in het Parochienieuws
vermeld worden, houdt u er dan rekening mee, dat u deze op tijd opgeeft.
De sluitingsdatum voor het insturen van kopij staat steeds vermeld op pagina 2 van
het Parochienieuws.
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Vastenactie 2021
Ook dit jaar wordt door de parochies van het dekenaat Weert in de Vastentijd
geprobeerd om de missionarissen en religieuzen uit deze regio te steunen bij het
realiseren van projecten in hun gemeenschappen.
Onze parochies van Weert Zuid-Oost en de parochies van St. Martinus en het cluster
Boshoven/ Laar ondersteunen dit jaar het project dat is aangedragen door Zr.
Montserrat van de Blauwe Zusters. Een project in de stad Guayaquil in Ecuador,
waarvoor een bedrag van € 4.606,- wordt gevraagd.
Dit project heeft als doel, om jonge vrouwen voor te bereiden op een plaats op de
arbeidsmarkt of als zelfstandige. Een belangrijke economische activiteit in Guayaquil
betreft de textiel handenarbeid en naaiateliers. Dit betekent, dat deze vrouwen en
jonge meisjes er veel profijt van zullen hebben als ze de vaardigheden ontwikkelen
om in deze sector aan de slag te kunnen gaan. Daarom willen de Blauwe Zusters
heel graag beginnen met een naai-instituut waar ze workshops kunnen geven.
Voor deze workshops moeten materialen aangeschaft worden zoals naaimachines,
overlockmachines, naaitafels en diverse bijbehorende materialen.
In de parochie Leuken/Groenewoud worden in de Vastentijd drie extra collectes
gehouden (op de zaterdagen 27 februari, 13 maart en 27 maart), waarvan de
opbrengst bestemd is voor dit project.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het banknummer van het Missiecomité :
NL43 RABO 015 693 87 82.
Door uw gulle bijdrage kunnen wij dit project samen ondersteunen en het voor deze
mensen mogelijk maken een betere toekomst tegemoet te gaan!

----------------------------------------------------------------------------------------------ONLINE OECUMENISCHE VIERING
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID,
zondag 17 januari 2021, 16.00 uur
Vanwege de corona-maatregelen zijn vrijwel alle
activiteiten van de Oecumenische Werkgroep Weert in
2020 komen te vervallen. In 2021 willen we proberen de
draad weer langzaam op te pakken. Voorlopig online,
zodat zo min mogelijk risico's worden gelopen.
We starten op zondag 17 januari a.s. om 16.00 uur met
de openingsviering van de Week van Gebed voor de
eenheid 2021.
Het thema van deze gebedsweek is dit jaar #blijf in mijn liefde.
- vervolg zie pagina 8 -
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Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.
Tijdens de Week van Gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen
mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid.
Op zondag 17 januari vanaf 16.00 uur kan iedereen digitaal aansluiten en
meebidden bij de viering in Weert. Dit kan via de volgende link:
https://www.bethelkerk-weert.nl/17januari2021/.
We hopen dat veel mensen zich bij de viering aansluiten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Actie

2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen !
Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In
de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om
hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de
kerk. De financiële situatie van veel (Limburgse) parochies wordt met het jaar
zorgwekkender. Het afgelopen ‘coronajaar’ heeft nog een keer extra invloed op de
financiële huishouding van parochies. Ook in onze parochies lopen de inkomsten
steeds verder terug. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig
afhankelijk van de bijdrage van betrokken parochianen.
Vandaar dat we elk jaar al onze parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen.
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie?
Doe dan mee aan Kerkbalans met een ruimhartige bijdrage.
Uit oogpunt van kostenbesparing is er voor gekozen om geen aparte (bedank-)
brieven meer te verspreiden.
Aan al diegenen die het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd, willen
we via deze weg onze hartelijke dank uitspreken!
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op de volgende bankrekeningen:
St. Josephparochie (Keent)
: NL56 RABO 0156 9065 38
De Verrezen Christus (Moesel) : NL12 RABO 0156 9095 61
St. Matthias & De Goede Herder
(Leuken/Groenewoud)
: NL79 INGB 0682 9624 06
Laat uw parochie niet in de steek: samen zijn we verantwoordelijk voor het
voortbestaan van onze parochies!
Kerkbestuur Weert Zuid-Oost
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PERSONALIA
Overleden:
LEUKEN/GROENEWOUD:
• 29 dec.
: de heer Jos Weekers, 94 jaar
KEENT/MOESEL:
• 21 dec.. : mevrouw Truus Creemers - Pleunis, 88 jaar
• 22 dec.
: mevrouw Leila Wijngaarden, 86 jaar
Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader.
Doopjes:
In de kerk van Leuken:
• 27 dec.
: Djentely, dochter van de ouders Steinbach - van Kaathoven
Van harte proficiat voor deze dopeling en haar ouders.

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
16 januari t/m 22 januari 2021
Za.

16 jan.

Kerk van
Leuken
Zo.
17 jan.
Keenterkerk

16/17 jan.
17.30 uur:

Tweede zondag door het jaar
Evang. Joh 1, 35-42 (B)
Het welzijn van onze parochie

10.00 uur: Tina Nies - Driessen (jaardienst)
Tjeu van Tuel en Anneke van Tuel - Ariaens
(jaardienst)
Annie Vandenhende - Kanters (verjaardag)
Wiel Voermans, Peter Voermans, Thea Zentjens en
kinderen
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Di.
19 jan.
Moeselkapel
Wo.

09.00 uur:

20 jan.

Moeselkapel
Do.
21 jan.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
22 jan.
Moeselkapel

09.00 uur:

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:
09.00 uur:

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
H. Fabianus, paus en martelaar (gedachtenis)
H. Sebastianus, martelaar (gedachtenis)
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze
parochies
H. Agnes, maagd en martelares (gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
H. Vincentius, diaken en martelaar (gedachtenis)
Tot zekere intenties

23 januari t/m 29 januari 2021
Za.

23 jan.

Kerk van
Leuken
Zo.
24 jan.
Keenterkerk

23/24 jan.
17.30 uur:

10.00 uur: Harrie Hendrikx (verjaardag)
Annie Frissen - Gorissen
Lies Heussen - Smeets (jaardienst)

Di.
26 jan.
Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.
27 jan.
Moeselkapel

09.00 uur:

Do.

28 jan.

Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
29 jan.
Moeselkapel

Derde zondag door het jaar
Evang. Mc. 1, 14-20 (B)
Het welzijn van onze parochie

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:
09.00 uur:

HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen (gedachtenis)
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest
H. Angela Merici, maagd (gedachtenis)
Paul Hensels sr. (jaardienst)
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
(gedachtenis)
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel
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30 januari t/m 5 februari 2021
Za.

30 jan.

Kerk van
Leuken

30/31 jan.
17.30 uur:

Vierde zondag door het jaar
Evang. 1, 21-28 (B)
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zo.
31 jan.
Keenterkerk
Di.
2 feb.
Moeselkapel
Wo.

10.00 uur: Ouders Camp - van Goor, kinderen en kleinkinderen
(jaardienst)
09.00 uur:

3 feb.

Moeselkapel

09.00 uur:

Do.
4 feb.
Moeselkapel

09.00 uur:

Moeselkapel
Vr.
5 feb.
Moeselkapel

19.00 20.00 uur:
09.00 uur:

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) - Feest
Tot zekere intenties
H. Blasius, bisschop en martelaar (gedachtenis)
H. Ansgarius, bisschop (gedachtenis)
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in
hun leven mogen ervaren
Marc Stroucken (verjaardag)
Toon en Lies Broers - Seerden
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
H. Agatha, maagd en martelares (gedachtenis)
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die
meehelpen in onze kerken

6 februari t/m 12 februari 2021
Za.

6 feb.

Kerk van
Leuken

6/7 feb.
17.30 uur:

Vijfde zondag door het jaar
Evang. Mc. 1, 29-39 (B)
Lies Franssen - Dörenberg (zeswekendienst)

Zo.
7 feb.
Keenterkerk

10.00 uur:

Voor de intenties van onze
heilige Vader, paus Franciscus

Di.
9 feb.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor een zekere intentie (gedachtenis overledenen)
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Wo.
10 feb.
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Scholastica, maagd (gedachtenis)
Om Gods Zegen over onze
parochiegemeenschappen

Do.
11 feb.
Moeselkapel

09.00 uur:

Onze Lieve Vrouw van Lourdes (gedachtenis)
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons
ziekenhuis en verzorgingshuizen

Moeselkapel
Vr.
12 feb.
Moeselkapel

19.00 20.00 uur:
09.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat
en het godgewijde leven

13 februari t/m 19 februari 2021
Za.

13 feb.

Kerk van
Leuken
Zo.
14 feb.
Keenterkerk

Di.
16 feb.
Moeselkapel
Wo.

13/14 feb.
17.30 uur:

10.00 uur: Ouders Smeets - Nijsen
Dora Hendrikx - Mennen (jaardienst i.v.m. overlijden
op 9-2-2017)
Frits Meulen
Uit dankbaarheid voor het 65-jarig huwelijk
09.00 uur:

17 feb.

Voor christenen die zich inzetten in de catechese en
als ondersteuning in de parochie
Aswoensdag
Verplichte vasten- en onthoudingsdag

Moeselkapel

09.00 uur:

Kerk van
Leuken

18.00 uur:

Do.
18 feb.
Moeselkapel
Moeselkapel

Zesde zondag door het jaar
Evang. Mc. 1, 4045 (B)
Coen Luijten (jaardienst)
Thieu Coumans (jaardienst) en voor de overleden
familie Coumans - Moorees

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:

Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om
goede christelijke samenwerking
Het welzijn van onze parochie
Tijdens de viering wordt het askruisje uitgereikt
Truce Stroucken (verjaardag)
AANBIDDING van het
Allerheiligst Sacrament
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Vr.
19 feb.
Moeselkapel

09.00 uur:

Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus

20 februari t/m 26 februari 2021
Za.

20 feb.

Kerk van
Leuken
Zo.
21 feb.
Keenterkerk
Di.

20/21 feb.
17.30 uur:

Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Evang. Mc. 1, 12-15 (B)
Het welzijn van onze parochie

10.00 uur: Voor de zieken en eenzamen

23 feb.

H. Polycarous, bisschop en
martelaar (gedachtenis)
Dat de vormelingen van dit jaar in hun
leven open blijven staan voor Gods Geest

Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.
24 feb.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor christenen die zich inzetten in de catechese en
als ondersteuning in de parochie

09.00 uur:
19.00 20.00 uur:

Tot zekere intenties

09.00 uur:

Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun
leven verbonden blijven

Do.
25 feb.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
26 feb.
Moeselkapel

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

27 februari t/m 28 februari 2021
Za.

27 feb.

Kerk van
Leuken

27/28 feb.
17.30 uur:

Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Evang. Mc. 9, 2-10 (B)
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(Extra collecte voor de Vastenactie)

Zo.
28 feb.
Keenterkerk

10.00 uur: Tiny Janssen (verjaardag)
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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

Herenkapsalon Jos
Kruisstraat 1
6006 ZJ Weert
Telefoon 541762

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
6006 BB Weert
Telefoon 524084

www.herenkapsalon-jos.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

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

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…

www.podotherapiehermanns.nl
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5496

Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot

“adverteerders van de maand”.
Deze keer zijn dit:

Herstraat 20
5961 GJ Horst
Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

Kruisstraat 1
6006 ZJ WEERT
tel. (0495)-54 17 62
email: info@herenkapsalon-jos.nl
website:www.herenkapsalon-jos.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIENIEUWS
Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:
1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer
naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres
parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
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PAROCHIECLUSTER WEERT ZUID-OOST
Parochies De Verrezen Christus Moesel, St. Joseph Keent
en St. Matthias & De Goede Herder Leuken/Groenewoud
Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl
Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
e-mail: parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
Vieringen:

in het weekend zaterdagavond
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 WEERT ZUID-OOST:
voorzitter:
Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert
tel. 533560
secretaris:
de heer Henk Houben
Herenstraat 223, 6004 XJ Weert
tel. 524346
penningmeester: de heer Frans Meuwis
Kerkstraat 64, 6006 KR Weert
tel. 539946
KOSTERS:
MOESELKAPEL: vacature
KEENTERKERK: mevrouw Marianne Camp
Parklaan 7, 6006 NT Weert
KERK LEUKEN: de heer Mart Verheijden
Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert

tel. 06 27475386
tel. 539291

