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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: 
 
 
 
 
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 
3 april t/m 16 mei 19 maart 
15 mei t/m 27 juni 30 april 

Inhoudsopgave 
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Een woord bij de vastentijd 
 
Van tijd tot tijd zoek ik de stilte en eenzaamheid van een benedictijnse abdij in 
Frankrijk op voor een retraite. Misschien hebt u zich ooit teruggetrokken uit het 
drukke dagelijkse leven om bij uzelf te komen? Misschien zoals ik in een abdij, een 
klooster, ergens in een rustig vakantiehuisje of door te gaan wandelen in de 
Ardennen? Iets gelijkaardig deed Jezus na zijn doop door Johannes als Hij 
‘gedreven door de Geest’ zich terugtrekt in de woestijn waar Hij veertig dagen zou 
verblijven. Wat doet dat met een mens? 
 
Al het overtollige valt weg. Men is er alleen met zichzelf, alleen met zijn licht- en 
schaduwkant, met zijn verlangen en kleinheid. Wie lang verblijft in de woestijn of op 
een eenzame plek beseft dat het een strijd wordt op leven en dood. 
 
Ofwel verlies je jezelf in verwarring en word je gek, ofwel ontdek je een levende 
bron in jezelf en breekt je leven open in een overstelpende solidariteit. Ofwel ga je 
nog strakker je vastklampen aan je ego en bouw je een dam om je heen, ofwel sterf 
je aan jezelf en word je zelf een stuk het sobere leven dat daar heerst. 
 
Dat maakte Jezus mee toen Hij zich terugtrok om na zijn doop de confrontatie met 
de boodschap van Johannes aan te gaan en na te denken over zijn eigen levens-
opdracht. Deed Hij dit in navolging van de grote profeten of hernam Hij persoonlijk 
wat heel zijn volk gedurende zoveel jaren had doorgemaakt? De evangelisten 
vertellen alleen hoe de wildernis ook met Jezus haar spel speelde en hem dwong 
tot fundamentele keuzes te komen. 
 
Het evangelie vertelt het op symbolische wijze: 
Je kan van deze stenen brood maken, zegt de duivel. Het is de bekoring om je door 
het materiële te laten overmeesteren. Je te verliezen in hebben in plaats van zijn. 
Maar een mens leeft niet alleen van brood maar ook van Gods Woord, zegt Jezus. 
Je kan je van de bovenbouw van de tempel naar beneden gooien en hopen dat 
God je opvangt. Het is pseudovertrouwen, alsof God een soort wensmachine is.  
We moeten echter leren om echt op God te vertrouwen, om te komen tot overgave 
aan zijn weerloze overmacht. 
 
De derde bekoring bestaat erin het kwaad te aanbidden, zich te verliezen in een 
demonische of satanische houding. Kiezen voor geweld, voor het vernederen van 
de ander, voor de destructieve macht die de wereld wil veroveren. 
Jezus ziet in de afzondering van de woestijn wat de wereld bedreigt: vroeger en nu 
en altijd opnieuw. De evangelisten voegen bij elke bekoring een gezegde uit de 
vermaningen van het boek Deuteronomium om uit te drukken dat ook het Joodse 
volk dit heeft doorgemaakt, maar faalde. Jezus ziet welke weg Hij wil gaan en kiest 
vanuit de kracht van de Geest die Hem wordt gegeven op deze woeste, verlaten 
plek voor het leven. Zo werd Hij tot beeld voor allen die Hem willen volgen. 

 - vervolg zie pagina 4 - 
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In deze vastentijd worden ook wij uitgedaagd om wel of niet te kiezen voor het 
leven. Het kunnen veertig dagen worden waarbij we de woestijn opzoeken als 
plaats waar wij de levensbron in onszelf kunnen ontdekken, waar we leren tot 
waarachtig vertrouwen te komen en tot een niet aflatende solidariteit komen met 
diegenen die in de woestijn vechten om te overleven. Concreet door bijvoorbeeld 
mee te doen aan de Vastenactie! 
En in verbondenheid met zovelen die hun hoop op God en op ons hebben gesteld. 
 
Ivo Krewinkel 
Pastoor 
 
 

Tien praktische handreikingen voor een bewustere vastentijd 
 

1. Bid. Iedere morgen en avond. Het Onze Vader en/of het Weesgegroet en/of 
lees een stuk uit de heilige Schrift (Bijbel). 

 

2.  Zoek in het evangelie van de zondag eens een zinnetje om mee te nemen voor 
de rest van de week. 

 

3. Als je iets koopt wat je eigenlijk niet nodig hebt - een luxeartikel - besteed dan 
ook altijd iets aan de armen of doe een goed werk. Overvloed vraagt om 
gedeeld te worden. 

 

4. Doe elke dag iets goeds voor een ander. Maar dan wel nog voor hij of zij erom 
vraagt. 

 

5. Als iemand je iets onaangenaams zegt, denk dan niet dat je dat best ook 
meteen moet terugdoen. Het evenwicht is daarmee niet hersteld. 

 Zwijg liever een minuut, het gaat over… 
 

6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel de televisie uit 
en lees een boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter 
en het gaat zonder afstandsbediening. 

 

7. Ga in de vasten altijd met een beetje honger van tafel. 
 

8. Ver-geven is de overtreffende trap van geven. 
 

9. Je hebt al zo vaak beloofd iemand te bellen of een bezoek te brengen. Doe het 
nu eindelijk eens. 

 

10. Laat je niet vangen door de gereduceerde prijs van een artikel. 
Het kost wel 30 procent minder. Maar heb je het werkelijk nodig?  

 
Geen loodzware, onmenselijke eisen. Gewoon proberen met meer aandacht te 
leven, meer aandacht voor God, voor de naaste en jezelf. 
Precies wat Jezus zegt in het evangelie. 
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Kerstmis 2020 
 
Het samenvoegen van parochiebladen is natuurlijk een prima idee. Het vergt wel 
nog wat nauwkeurig afstemmen bij de redactie wie waar op moet letten in de 
berichtgeving. En waar een pastoor ook nog op moet letten is dat niets en niemand 
vergeten wordt.  
Sjra Bergmans en Mart Verheijden hebben in het vorige nummer uitvoerig de 
mensen bedankt die voor de geweldige kerststal in de kerk van Leuken hebben 
gezorgd. Maar helaas heeft niemand er aan gedacht de mensen te bedanken die 
voor de kerstboom en de Kerstkribbe in de Sint-Josephkerk op Keent hebben 
gezorgd. Ook ik niet… En dat spijt me enorm! 
 
Daarom in dit nummer een extra en welgemeend DANKJEWEL aan al de vrijwilli-
gers die in de Sint-Josephkerk hebben gezorgd voor een geweldige Kerstversiering 
en alle werk dat weer gemoeid was om zelfs in de bescheidenheid van de Corona-
crisis toch een mooie Kerst te hebben! 
Namens ons allemaal: DANK JULLIE WEL! 
 
Ivo Krewinkel 
pastoor 
 
 
 

HERINNERING: Vastenactie 2021 
 
Zoals u in het vorige Parochienieuws heeft kunnen lezen, ondersteunen de parochies 
van Weert Zuid-Oost en de parochies van St. Martinus en het cluster Boshoven/ Laar 
tijdens de Vastenactie 2021 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.  
 
Een belangrijke economische activiteit in Guayaquil betreft de textiel handenarbeid en 
naaiateliers. 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. 

 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 



6 

 

 

ONLINE OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 
Na de online openingsviering in de Week van Gebed voor de eenheid zullen dit jaar 
ook de oecumenische vespervieringen in de veertigdagentijd online worden 
aangeboden, elke woensdagavond om 19.30 uur.  
Deze vespers, die ongeveer een half uur zullen duren, bestaan uit lezingen uit de 
Bijbel, enkele liederen, een gedicht of een andere tekst, gebeden en een 
zegenbede als afsluiting.  
 
De vieringen zijn opgenomen in verschillende kerken (o.a. de Moeselkapel en de 
Sint Matthiaskerk) met medewerking van voorgangers en leden van de 
oecumenische werkgroep uit de diverse kerkgemeenschappen. De muzikale 
opluistering is verzorgd door Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van der Kaaij, organist 
Mathieu Adriaens en pianiste Ellen de Putter. 
 
De link om de vespers te volgen is elke woensdag (met ingang van Aswoensdag 
17 februari t/m woensdag 31 maart) te vinden op de Facebookpagina van de 
Oecumenische Werkgroep Weert: 
https://www.facebook.com/oecumenischewerkgroepweert. 
Dit is een openbare pagina, dus ook te bekijken als u zelf géén gebruik maakt van 
Facebook.  
Aanvang van de vespers is telkens 
om 19.30 uur. 
 
Een mooie voorbereiding op het 
Paasfeest! 
 
Van harte aanbevolen! 
De Oecumenische Werkgroep Weert  
 
 
REACTIE BEZWAARSCHRIFT SLUITING ST. JOSEPHKERK 
 
Beste ondertekenaars bezwaarschrift sluiting St. Josephkerk, 
 
Omdat het ons niet mogelijk is alle 200 ondertekenaars persoonlijk te berichten wil 
het kerkbestuur van de parochies Weert-Zuidoost via deze weg reageren. Dit is een 
reactie op het bezwaarschift tegen de sluiting van de St. Josephkerk en het artikel 
hierover in Dagblad de Limburger van 27 januari 2021. 
 
Het is goed om te merken dat de voorgenomen sluiting van de St. Josephkerk veel 
mensen bezig houdt. Uit het bezwaarschrift blijkt dat er nog altijd een grote 
betrokkenheid is bij onze parochie en het kerkelijke leven. Daarvoor kunnen we 
alleen maar onze welgemeende waardering uitspreken. 
 

https://www.facebook.com/oecumenischewerkgroepweert
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Het artikel in de Limburger schetst de geschiedenis rondom het rijks beschermde 
monument de St. Josephkerk tot nu toe. De verdere ontwikkelingen liggen in 
handen van de koper Gerobas BV en de gemeente Weert. 
 
Inhoudelijk kan het kerkbestuur nog niet reageren op het bezwaarschrift. Dat komt 
omdat het decreet van de bisschop nog niet is ondertekend. Formeel is bezwaar 
pas mogelijk als dit gebeurd is. 
 
Voorlopig wijzigt er niets en blijven de H. Missen in de St. Josephkerk zondags om 
10 uur gehandhaafd, evenals uitvaarten.  
Zeker in de huidige anderhalvemetersamenleving maken we dankbaar gebruik van 
de ruimte die we in deze kerk hebben. 
 
Bij vragen kunt u via het Parochiekantoor https://parochiesweertzuidoost.nl/contact  
contact opnemen met een van de leden van het kerkbestuur. 
 
Kerkbestuur Weert Zuid-Oost 
 

 

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 
 
Extra door-de –weekse missen: 

maandag 22 en 29 maart, 09.00 uur Moeselkapel 
 
PALMZONDAG: zaterdag 27 maart Kerk van Leuken 17.30 uur 
   zondag   28 maart Keenterkerk  10.00 uur 
    
WITTE DONDERDAG: donderdag 1 april Kerk van Leuken 19.00 uur
       
GOEDE VRIJDAG: vrijdag 2 april   
   Kruisverering  Keenterkerk  15.00 uur 
   Kruisweg  Kerk van Leuken 19.00 uur 
       
PAASWAKE:  zaterdag  3 april Kerk van Leuken 20.00 uur 
          
1E PAASDAG:  zondag 4 april  Keenterkerk  10.00 uur 
                                         
2E PAASDAG:  maandag 5 april Moeselkapel   09.00 uur 
       

https://parochiesweertzuidoost.nl/contact?fbclid=IwAR1mRMvNjaZALj698Zhhda_egmSczTZUE_2t4XrhD8kMcQfw_hKWnQ6bsOk
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PERSONALIA 
 

Overleden: 

 
KEENT/MOESEL:  
 

• 17 nov. : mevrouw Ria Ottenheim, 70 jaar 

•   3 dec. : de heer Hub Smolenaers, 76 jaar 

•   7 jan. : mevrouw Thea Teeuwen - Janssen, 83 jaar 

• 12 jan. : mevrouw Ria van de Klundert - Wijnings, 85 jaar 

• 17 jan. : de heer Sef Vestjens, 94 jaar 

• 23 jan. : de heer Jan Hendrix, 76 jaar 

• 27 jan. : mevrouw Fransje Stribos - Nouwen, 86 jaar 

•   4 feb. : mevrouw Mia Stals - Clijsters, 90 jaar 

•   7 feb. : mevrouw Truus Smits - Bongenaar, 77 jaar 

• 11 feb. : mevrouw Mia van de Kruijs - van de Vorst, 90 jaar 

• 11 feb. : mevrouw Mariëlle van Ulden - Hölzken, 63 jaar 

 

Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader. 
 
 

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 
 

 

 

 
   
Za.      27 feb. 27/28 feb. Tweede zondag van de Veertigdagentijd 

Evang. Mc. 9, 2-10 (B) 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
(Extra collecte voor de Vastenactie) 

   
Zo. 28 feb.   
Keenterkerk   10.00 uur: Tiny Janssen (verjaardag) 

27 februari t/m 5 maart 2021 
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Di. 2 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Tot zekere intenties 
    
Wo. 3 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor alle intenties in het intentieboek van de 

Moeselkapel 
    
Do. 4 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor de zieken en eenzamen van onze parochies 
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 5 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus 
 

 

 

 
 

Za.      6 mrt. 6/7 mrt. Derde zondag van de veertigdagentijd 
Evang. Joh. 2, 13-25 (B) 

Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Voor het welzijn van onze parochie 

   
Zo. 7 mrt.   
Keenterkerk   10.00 uur: Tjeu Houben (jaardienst) 
  Echtgenoten Gerads - Bekelaar 
   
Di. 9 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor een bijzondere intentie 
    
Wo. 10 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor christenen die zich inzetten in de catechese en 

als ondersteuning in de parochie 
    
Do. 11 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Overleden ouders Nouwen - Kneepkens en dochter 

Els 
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 12 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons 

ziekenhuis en verzorgingshuizen 
 

6 maart t/m 12 maart 2021 
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Za.      13 mrt. 13/14 mrt. Vierde zondag van de veertigdagentijd 

Evang. Joh. 3, 14-21 (B) 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Voor het welzijn van onze parochie 
(Extra collecte voor de Vastenactie) 

 
Zo. 

 
14 mrt. 

  

Keenterkerk   10.00 uur: Jos Verspagen (verjaardag) en Fien Verspagen -  
van Tuel 

  Echtgenoten Gerads - Bekelaar 
  Jan Hendrikx (jaardienst i.v.m. overlijden op  

11-3-1986) 
Di. 16 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: J. en S. Leers - Hensels (jaardienst) 
    
Wo. 17 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om 

goede christelijke samenwerking 
   
Do. 18 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Har Stroucken (jaardienst) 
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het  

              Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 19 mrt.  H. Jozef, bruidegom  

van de H. Maagd Maria (Hoogfeest) 
Moeselkapel 09.00 uur: Pastoor Jan Geurts 

 

 

 

 

 

 
Za.      20 mrt. 20/21 mrt. Vijfde zondag van de veertigdagentijd 

Evang. Joh. 12, 20-33 (B) 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Voor het welzijn van onze parochie 

   

Zo. 21 mrt.   
Keenterkerk  10.00 uur: Echtgenoten Blommers - Janssen (jaardienst) 
  Wiel Reijnders (jaardienst) en Mien Reijnders - 

Vervuurt 
    

20 maart t/m 26 maart 2021 

13 maart t/m 19 maart 2021 
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Ma. 22 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor een bijzondere intentie 
    
Di. 23 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor 

Gods Geest 
    

Wo. 24 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Voor de intenties van onze heilige Vader, paus 

Franciscus 
   
Do. 
 

25 mrt.  Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) 
(Hoogfeest) 

Moeselkapel 09.00 uur: Om Gods Zegen over de gezinnen van onze 
parochies 

Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    

Vr. 26 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die 

meehelpen in onze kerken 

 
 
 

 
 

Za.      27 mrt. 27/28 mrt. Palmzondag van het lijden van de Heer 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
(Extra collecte voor de Vastenactie) 

    

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

 
Zo. 

 
28 mrt. 

  

Keenterkerk   10.00 uur: Fien Caelers - Lemmen (jaardienst) en Theu Caelers 
  Bèr Houben 
  Toos van Pol (verjaardag) 
Ma. 29 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Tot zekere intenties 
    
Di. 30 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom 
    

Wo. 31 mrt.   
Moeselkapel 09.00 uur: Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in 

hun leven mogen ervaren 

27 maart t/m 2 april 2021 
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Do. 1 apr.  Witte Donderdag 

Viering van de instelling van de H. Eucharistie, 
van het sacrament van het priesterschap 
en van het gebod van de naastenliefde 
 

Kerk van 
Leuken 

19.00 uur: Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat 
en het godgewijde leven 

   
Aansluitend in deze kerk gelegenheid tot waken  

en AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament tot 21.00 uur 
    
Vr. 2 apr.  Goede Vrijdag 

 
Kerk van Keent 15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van 

Christus met Kruisverering 
   
Kerk van 
Leuken 

19.00 uur: Kruisweg 

   

 
 
 
 
 

Za.      3 apr. 3/4 apr. Heilige Paasnacht – Paaswake 
Kerk van 
Leuken 

20.00 uur: Frans Zoontjens (jaardienst) 
(2e collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 

    
Zo. 4 apr.  Paaszondag – Verrijzenis van de Heer 
Keenterkerk   10.00 uur: Echtgenoten Gerads - Bekelaar 
  Thea Voermans - Zentjens en kinderen 
   
Ma. 5 apr.  Tweede Paasdag 
Moeselkapel 09.00 uur Voor een bijzondere intentie 

 

3 april t/m 5 april 2021 
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Voor wie… 
 
Voor de mens die niet gezien wordt, 
niet gehoord en niet omarmd. 
Voor de mens zonder een ander, 
iemand die je hart verwarmt. 
Ontferm U Heer! 
 
Voor het kind dat leeft in angst 
en dat bang de klappen vangt. 
Voor de jongere die lijdt, 
die naar vreugde zo verlangt. 
Ontferm U Heer! 
 
Voor wie oud is en alleen, 
iemand aan de dood verloor. 
Voor de zieke in herstel 
en wie bijster is het spoor. 
Ontferm U Heer! 
 
Voor de man die mantelzorgt, 
nauwelijks adempauze heeft. 
Voor de vrouw die rent en vliegt 
en die al haar liefde geeft. 
Ontferm U Heer! 
 
Voor wie dreigt verlies van werk, 
wie raakt kwijt bedrijf of baan. 
Voor wie kansarm of verarmd is. 
Hoe zal het nu verder gaan? 
Ontferm U Heer! 
 
Voor ons allen, oud en jong, 
vrouw en man, groot en klein. 
Voor uw mensen in hun nood, 
wil toch Heer de redder zijn. 
 

Egbert van der Stouw 
 

(uit: Bezinningsbrochure, februari 2021, Raad van Kerken in Nederland)



14 

 

 

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 
Houtstraat 12/Kerkstraat 94 
6001 SJ / 6006 KR Weert  
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: 

    

Gezamenlijke winkeliers Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 
 

 
 
 
 

Kruisstraat 7 | 6006 ZJ Weert | 

0495 537 333 

www.frituredekoster.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 



 

 

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: vacature 
 
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

