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Belangrijke informatie: 

• Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van te voren) 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: 
 

 
 
 
 
Bank- en girorekeningen: 
Parochie St. Joseph Rabobank rek.nr. NL56 RABO 0156 9065 38 

Giften restauratiefonds  
             St. Josephkerk 

Rabobank rek.nr. NL94 RABO 0124 4833 13 

Parochie De Verrezen Christus ING  rek.nr NL05 INGB  0001 1904 11 

 Rabobank rek.nr NL12 RABO 0156 9095 61 

Giften Moeselkapel Rabobank rek.nr NL49 RABO 0135 9032 54 

Parochie St. Matthias  
            & De Goede Herder 

ING  rek.nr NL79 INGB  0682 9624 06 

Periode Sluitingsdatum 
26 september t/m 23 oktober 11 september 
24 oktober t/m 20 november 9 oktober 
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IS GELOVEN EEN TEKEN VAN ZWAKTE? 
  
Absoluut, zegt de overtuigde/militante atheïst. Laten we toch eens stoppen met die 
vrome huichelarij en staan voor onze eigen verantwoordelijkheid. 
  
Natuurlijk, zo zeggen ook de Nietzscheanen.  
Weg met dat lafhartige zondebesef, dat leunen op een almachtige God in plaats 
van onze oorspronkelijke vitale eigen moraal. 
  
En ik zal de laatste zijn te ontkennen dat ons christelijk geloof een teken is van 
zwakte. Sterker nog: juist dat zie ik als haar grootste kracht. 
  
Geloof. Het heeft door de ogen en de oren van iemand die nog nooit van Jezus 
gehoord heeft ook iets vreemds. Een mens van vlees en bloed die alles en 
iedereen achter zich laat, zichzelf de Zoon van God noemt; die allen uitnodigt die 
moe en beladen zijn. Een jonge man die zich in de bloei van zijn leven laat 
oppakken, aftuigen en aan het kruis nagelen. Hoe is zo iemand een voorbeeld, laat 
staan een Verlosser? En dan die Vader die altijd maar klaar staat en ieder mens 
vergeeft wat hij ook gedaan heeft. Voltaire zei al over God: vergeven is zijn beroep. 
  
Dan hebben we het nog niet eens over de ergerlijke televisie- en internet 
predikanten die als ware showmasters, vol glimmende eigen trots de jonge man of 
vrouw presenteren die zich van drugs en criminaliteit heeft afgewend en nu “in de 
Heer” is. Ik kan er niet naar kijken…  
Zoals mensen die met het gelijk van hun geloof (of de kerk) en met de Bijbel in de 
hand neerkijken op de verloren kudde… ik kan er niet tegen. 
  
Ook deze Corona/Covid-19 crisis laat weer zien dat die zelfredzaamheid uiterst 
kwetsbaar is. Juist in tijden van crisis, waarin mensen bruut op zichzelf 
teruggeworpen worden nemen groeps- en identiteit- denken navenant toe. 
  
Aan alle kanten verharden de kampen en bubbels zich. Niet alleen in de politiek, 
wat nu de waarheid is bij de Covid-19 pandemie, maar ook in het mondiale 
racismedebat. Niet een rationeel denkend individu-zijn leidt het publieke debat maar 
het ‘wij’ versus ‘zij’ denken. 
En juist dat maakt voor mij geloof, met alle ergernissen en bezwaren toch 
waardevol: het leert je op een andere manier kijken. 
  
Geloof is: mensen hebben mensen nodig die hen verder helpen met hun 
levensvragen. 
 
Geloof is: mensen hebben God nodig. 
 
Geloof is: kijken naar een gebroken en gewonde wereld, niet cynisch maar vanuit 
bewogenheid en juist daarom niet afzijdig kunnen en willen blijven. 

 
- vervolg zie pagina 4 - 
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Geloof is: groot zijn door klein te zijn, door dienend te zijn, door ook een ander het 
licht te gunnen. Met vallen en opstaan. 
  
Geloof is: je niet mee laten slepen in een collectieve neurose, in het verstikkend 
harnas van het groepsdenken, maar ook een enkeling durven zijn, dwars door het 
verlies van houvast heen. 
  
En voor een gelovige is dit niet mogelijk zonder de Geest van Jezus Christus, de 
Geest die vanaf het eerste Pinksteren mensen moed geeft en kracht, troost en 
volharding.  

Ivo Krewinkel, pastoor 
 
 

OPROEP! KEENT EN LEUKEN! 
  

In beweging: goed voor u en voor de parochie!  
 
Kom op nou! Deze woorden horen we wel eens langskomen bij een reclamespotje 
voor een fitnessclub. De afgelopen jaren worden wij er steeds vaker op gewezen 
dat het goed voor ons is om in beweging te blijven. Nadeel is vaak wel dat aan zo’n 
fitnessclub een abonnement zit met een stevig prijskaartje. Als parochie hebben we 
daar iets op gevonden… 
  
Vertoeft u graag in de gezonde buitenlucht? Werkt u graag op een rustige manier 
aan uw conditie? Merkt u ook dat het fijner is dat te doen in het gezelschap van een 
paar gelijke zielen? Dan hebben wij dé oplossing voor u. 
  
We bieden u de kans bovenstaande voordelen te 
combineren en dat allemaal volledig gratis!  
De onderhoudsploegen van onze begraafplaatsen en 
van de tuin van de pastorie kunnen namelijk versterking 
gebruiken bij het schoffelen, grasmaaien en allerlei 
kleine klusjes. 
  
Wekelijks komen ze samen op het kerkhof en bij de pastorie en kerk en natuurlijk 
wordt de arbeid ook onderbroken voor een kop koffie en een gezellige babbel. Is 
iedere week voor u niet haalbaar? Niet erg: ook met 1 of 2 keer per maand een 
paar extra helpende handen zijn we al heel blij. 
  
Kom op nou! Voor KEENT willen we graag een nieuwe groep opstarten!  
WIE DOET MEE?? 
  
Neem voor LEUKEN contact op met koster Mart Verheijden: 0495-532214 
Neem voor KEENT contact op met het parochiekantoor: 0495-534609  
of met vicky-sarah@hotmail.com.  

mailto:vicky-sarah@hotmail.com
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MEDEDELING 
 
Gezien de onzekere situatie rondom de Corona-maatregelen van de overheid willen 
we voorlopig de eucharistievieringen voor de parochies Moesel/Keent in de 
Sint-Jozefkerk blijven houden; dit is louter vanwege de ruimtelijkheid van het 
gebouw die het mogelijk maakt de anderhalve-meter-regel zo goed mogelijk in acht 
te nemen. De kerk van de Verrezen Christus blijft tot nader order voor de zondagse 
eucharistieviering gesloten. Het kerkgebouw en de zalen naast de kerk mogen wel 
gebruikt worden voor andere bijeenkomsten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dré van de Kruijs (kerkmeester) 
06-12576002 of met pastoor Ivo Krewinkel 0495-533560. 
 

 
FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER HET BOEKJAAR 2019 
 
Nu er één gezamenlijk parochieblad is voor de parochies van het cluster Weert 
Zuid-Oost worden de financiële verantwoordingen van de drie parochies over het 
jaar 2019 tegelijk gepresenteerd. U vindt deze op de volgende pagina's. 
 
In feite spreken de cijfers voor zich: de financiële situatie wordt er niet beter op, 
integendeel. 
Vorig jaar stonden we voor de extra uitgaven vanwege het vertrek van Pastoor 
Rosenhart en de komst van Pastoor Krewinkel. Ook moesten er noodzakelijke 
onvoorziene uitgaven worden gedaan aan het onderhoud van de gebouwen én 
waren de zakelijke lasten weer hoger dan vorige jaren. 
 
Wat zeker een negatieve invloed heeft op het resultaat is de trend van het 
teruglopen van de bijdragen door de parochianen.  
 
In de vorige uitgave van het Parochienieuws heeft u kennis kunnen nemen van de 
zorgelijke terugloop van de inkomsten in dit jaar vanwege de Coronacrisis en werd 
op u een beroep gedaan om een extra financiële bijdrage. Voor diegenen die daar 
gehoor aan hebben gegeven: ONZE HARTELIJKE DANK. 
Én voor wie nog een extra bijdrage wil geven, héél graag! 
 
Het kerkbestuur blijft kritisch kijken naar de uitgaven – maar nog meer zorgen baart 
de terugloop van de baten (inkomsten). Wat betreft de inkomsten blijven de 
parochies volledig afhankelijk van wat de parochianen bijdragen; er is geen 
subsidie van overheid en Bisdom. 
De kerk leeft van wat de parochianen willen geven. Het is een vrijwillige bijdrage - 
niets is verplicht - maar zonder de steun van zoveel mogelijk parochianen kunnen  
de parochies hun werk niet blijven doen. 
 
Namens het Kerkbestuur 
Frans Meuwis, penningmeester 
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Parochie De Verrezen Christus 

   
BATEN 2019 2018 

Bijdragen parochianen (excl. collecten derden) 75.781 78.606 

Opbrengst Bezittingen/beleggingen 19.682 19.238 

Functionele inkomsten/incidentele baten 802 710 
   

   

Totale baten 96.265 98.554 

   
LASTEN 2019 2018 

Persoonskosten 22.019 23.173 

Kosten onroerend goed 43.092 36.133 

Financiële lasten 985 853 

Kosten eredienst 19.472 18.928 

Kosten pastoraal 1.855 2.060 

Verplichte en vrijwillige afdrachten (excl. 
collecten derden) 13.215 14.810 

Beheerskosten 3.556 4.497 

Incidentele lasten 4.217 505 
     

Totale lasten 108.411 100.959 

 
  

Saldo van de rekening (tekort) -12.146 -2.406 

 

Kerkbijdrage: Moesel 
  Aantal 

2019 €    22.784 220 

2018 €    26.530 248 

2017 €    27.964 267 

2016 €    32.305 306 

2015 €    30.997 315 

2014 €    33.791 333 
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Parochie Sint Joseph 

   
BATEN 2019 2018 

Bijdragen parochianen 40.468 44.007 

Opbrengst Bezittingen/beleggingen 232 838 

Functionele inkomsten 80 38 

Incidentele inkomsten 150 93 

Inkomsten kerkhof 48.071 46.316 

Totale baten 89.001 91.292 

   

LASTEN 2019 2018 

Persoonskosten 28.731 38.509 

Kosten onroerend goed 33.422 39.183 

Financiële lasten 534 512 

Kosten eredienst 3.647 3.704 

Kosten pastoraal 1.839 1.546 

Verplichte en vrijwillige afdrachten 13.121 11.466 

Beheerskosten 18.724 11.423 

Incidentele lasten  0 

Kosten kerkhof 48.071 46.316 

Totale lasten 148.089 152.658 

   

Saldo van de rekening (tekort) -59.088 -61.366 

 

Kerkbijdrage: Keent 

  Aantal 

2019 €  27.910 208 

2018 €  30.068 290 

2017 €  36.707 348 

2016 €  41.503 384 

2015 €  42.794 407 

2014 €  47.037 456 
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Parochie St. Matthias/De Goede Herder 

   
BATEN 2019 2018 

Bijdragen parochianen 28.884 35.300 

Opbrengst Bezittingen/beleggingen 1 2 

Functionele inkomsten   

Incidentele inkomsten   

Inkomsten kerkhof 5.798 7.206 

Totale baten 34.683 42.508 

   

LASTEN 2019 2018 

Persoonskosten 12.184 12.764 

Kosten onroerend goed 13.218 12.470 

Financiële lasten 292 317 

Kosten eredienst 2.038 2.343 

Kosten pastoraal 906 682 

Verplichte en vrijwillige afdrachten 7.277 6.653 

Beheerskosten 1.717 1.497 

Incidentele lasten 535 95 

Kosten kerkhof 6.875 9.491 

Totale lasten 45.042 46.312 

   

Saldo van de rekening (tekort) -10.359 -3.804 

 

Kerkbijdrage: Leuken/Groenewoud 

  Aantal 

2019 € 11.615 90 

2018 € 12.488 98 

2017 € 13.149 103 

2016 € 14.948 120 

2015 € 12.544 110 

2014 € 12.768 131 
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Kerkbijdragemeter Leuken/Groenewoud 
 
Half augustus staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ongeveer € 7.000,--, 
waarvoor onze hartelijke dank. Dit bedrag is echter wel een stuk lager in vergelijking 
met dezelfde periode van vorig jaar!! 
 
De parochie kan niet zonder de bijdrage van parochianen. Als kerk zijn we graag 
gastvrij. Iedereen is welkom. Maar aan het einde van de maand moeten de 
stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie 
rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk 
parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven.  
Steun ons en maak (maandelijks) een bijdrage over op rekeningnummer 
NL79 INGB 0682 9624 06 t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder. 
 

 

AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT 
 
De viering van de heilige eucharistie is bron en 
hoogtepunt van het leven van de kerk en van ons. Ook 
is al eeuwenlang de verering van het Allerheiligste 
Sacrament buiten de heilige Mis een grote en 
bijzondere genade voor de kerk en voor ons gelovigen. 
De stille aanbidding van Jezus in de Gedaante van 
Brood nodigt uit tot een meer persoonlijke relatie met 
de Heer. Een band die wij hard nodig hebben om het 
leven als christen in deze wereld vol te kunnen 
houden. 
 
Vanwege de Corona-crisis is de Aanbidding op donderavond in de kerk van De 
Verrezen Christus komen te vervallen. 
Vanaf september willen we er echter weer mee van start gaan. 
Diaken-emeritus Tony Goos is bereid de Aanbidding te verzorgen.  
Tijd en plek zullen om praktische redenen echter wijzigen: vanaf september iedere 
donderdag van 19:00 uur tot 20:00 uur in de MOESELKAPEL!! 
 
Zoals Marta de zuster van Lazarus tegen haar zus Maria zei: “De Meester is daar 
en vraagt u!” Op dezelfde wijze worden wij uitgenodigd de Heer te aanbidden. 
Wees welkom! 
 

Ivo Krewinkel, pastoor 
 
Noot van diaken Goos:  
Op YouTube kunt u een video vinden: Inleiding Aanbidding Pastoor Smith 22 juni 
2014. Dit kan u misschien helpen om op de donderdagavond deel te nemen aan 
het wekelijkse Aanbiddingsuur. 
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COMMUNIEVIERINGEN 
 

Op zondag 6 september aanstaande zullen de kinderen van 
de basisscholen van Leuken/Groenewoud en OBS De 
Graswinkel de Eerste Heilige Communie ontvangen. Dit 
gebeurt in de Sint-Matthiaskerk van Leuken. 
De groep is vanwege het beperkte aantal mensen (groepen 
tot 100 personen) gesplitst. De viering voor de kinderen van 
IKC (Basisschool) Leuken en Basisschool Aan de Bron 
Groenewoud begint om 10.00 uur.  

De viering voor de kinderen van OBS De Graswinkel begint om 11.30 uur. 
 

Een dringend verzoek aan onze parochianen deze zondag  
een andere kerkgelegenheid te zoeken,  

zodat we het maximaal toegestane aantal personen niet overschrijden! 
 

PERSONALIA 
 

Overleden: 

 
LEUKEN/GROENEWOUD: 

• géén overledenen 
KEENT/MOESEL: 

• 18 juni : mevrouw Coby Herlaar-Korsten, 74 jaar 

• 26 juni : mevrouw Miek Lunter-van den Bosch, 92 jaar 

• 30 juni : de heer Pierre Sakaril Muteba A-Kapung, 76 jaar 

• 14 juli : mevrouw Mientje Camp-Vossen, 80 jaar 

• 14 juli : de heer Rob Moonen, 60 jaar 

•   7 aug. : de heer Frits Meulen, 84 jaar 

• 14 aug. : mevrouw Netje Hendrikx-Caris, 86 jaar 

• 15 aug. : mevrouw Leen Salmans-Zentjens, 92 jaar 

 

Mogen zij nu rusten in vrede.  

 
Doopjes:  
 
In de kerk van Leuken: 

• 11 juli : Julie-Rose Kanters, dochter van de ouders Kanters-Schreurs 
In de Moeselkapel: 

• 28 juni : Philou Bovend'eerdt, dochter van Jeroen Bovend'eerdt  
    en Melanie van Heugten- Bovend'eerdt 

• 9 aug. : Wilco Kuiper, zoon van Pietro Kuiper en Silvana Pruijmboom 
  

Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders. 



11 

 

 

Liturgische agenda en misintenties 
 

 

 

 
Za.      29 aug. 29/30 aug. Twee-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Mt. 16, 21-27 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Mia Jacobs - Hermans (jaardienst) 
Overleden ouders van de Kruijs - Hekers (jaardienst) 

  Ouders Janssen - Verdonschot (jaardienst) 
  Opa en oma Janssen - Tegelaers (jaardienst) 
  Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
  (2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
Zo. 30 aug.   
Keenterkerk   10.00 uur:  
  EXTRA COLLECTE  

VOOR DE MIVA ! 
Di. 1 sept.   
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Wo. 2 sept.   
Moeselkapel 09.00 uur: Gods zegen over onze jarige zoon 
    
Do. 3 sept.  Verjaardag van de Wijding van de Kathedraal 

(Feest) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
   
Vr. 4 sept.  H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  

 
 

 

 

 
Za.      5 sept. 5/6 sept. Drie-en-twintigste zondag door het jaar  

Evang. Mt. 18, 15-20 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur:  

   
Zo. 6 sept.   
Keenterkerk   10.00 uur: GEEN H. MIS! (i.v.m. communievieringen Leuken) 

29 augustus t/m 4 september 2020 

5 september t/m 11 september 2020 
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Kerk van 
Leuken 

10.00 uur: 
 

E.H.Communie IKC Leuken en BS Aan de Bron  
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 

  
11.30 uur: 

 
E.H.Communie OBS De Graswinkel 

            (2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 

(N.B.: vieringen alleen voor communicanten en hun families!!) 

 
Di. 8 sept.  Maria Geboorte (Feest) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Wo. 9 sept.  H. Petrus Claver, priester (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Do. 10 sept.   
Moeselkapel 09.00 uur:  
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
   
Vr. 11 sept.   
Moeselkapel 09.00 uur:  

 

 

 

 

 
Za.      12 sept. 12/13 sept. Vier-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Mt. 18, 21-35 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur:  

   
Zo. 13 sept.   
Keenterkerk   10.00 uur: Overleden ouders Joosten-Festraets 
 Jacko Zentjens voor verjaardag 
 Broeder Harrie Hermans 
  
Di. 15 sept.  Onze Lieve Vrouw van Smarten (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Emiel Hensels (jaardienst) 
    
Wo. 16 sept.  HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, 

martelaren (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Do. 17 sept.  H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Henny Broods (jaardienst) 

12 september t/m 18 september 2020 
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Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 18 sept.   
Moeselkapel 09.00 uur:  
   
Za. 18 sept.   
Moeselkapel 14.00 uur: Huwelijk Joyce Brouns en Boris Arts 

 

 

 

 

 

 
Za.      19 sept. 19/20 sept. Vijf-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Mt. 20 1-16a 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur:  

   
Zo. 20 sept.   
Keenterkerk   10.00 uur: Jos Verstappen (jaardienst) 
  Leen Janssen-Stultiens (jaardienst) en Harry Janssen 
  Alda Van Gemert-Steijvers 
  Ouders Coenen-Bekkers 
   
Di. 22 sept.   
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Wo. 23 sept.  H. Pius van Pietrelclna (Pater Pio) (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Do. 24 sept.   
Moeselkapel 09.00 uur:  
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 25 sept   
Moeselkapel 09.00 uur:  
   

 

19 september t/m 25 september 2020 
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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 

   Herenkapsalon Jos  
Kruisstraat 1 
6006 ZJ Weert 
Telefoon      541762   
www.herenkapsalon-jos.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 

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

 

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 

 

Gezamenlijke winkeliers 
Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 

http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.ruyters.nl/
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Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot 

“adverteerders van de maand”. 

Deze keer zijn dit: 
 

 
 

          
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 

mailto:info@herenkapsalon-jos.nl


 

 

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  17.30 uur Kerk van Leuken 
    zondagmorgen  10.00 uur Keenterkerk  

door de week dinsdag t/m vrijdag 09.00 uur Moeselkapel 
    
Kerkgebouwen: St. Josephkerk Keent   Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert 
  De Verrezen Christus, Moesel  Nassaulaan 1, 6006 CM Weert 
  Moeselkapel    Irenelaan 93, 6006 HC Weert 
  St. Matthiaskerk Leuken  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  tel. 534609  
of mailen  keent@parochiesweertzuidoost.nl 
 
Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar tel. 541609  
of mailen  moesel@parochiesweertzuidoost.nl  
 
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: mevrouw Ria van Engelen  
  Beatrixlaan 24, 6006 AJ  Weert    tel. 548840 
KEENTERKERK: mevrouw Marianne Camp      
  Parklaan 7, 6006 NT  Weert   tel. 06 27475386 
KERK LEUKEN:  de heer Mart Verheijden      
  Walburgisstraat 6, 6004 JC  Weert   tel. 539291 

 

http://www.parochiesweertzuidoost.nl/
mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl

