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Belangrijke informatie:
• Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) en
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan:
▪
voor Keent-Moesel-Graswinkel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
voor Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster Mart
Verheijden
• Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht:
▪
voor Keent-Moesel-Graswinkel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
voor 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
9 april t/m 22 mei
21 mei t/m 3 juli

Sluitingsdatum
25 maart
6 mei

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

2

Vastentijd
Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd, de aanloop naar de voorbereiding op Pasen. De vastentijd, zoals we dat vroeger noemden. De kleur is paars
geworden, er wordt geen Alleluia meer gezongen, geen Gloria of Eer aan God in
den hoge. Paars roept iets op van verdriet of rouw. Dezelfde kleur als bij een
begrafenis. Zo worden wij er gedurende de vastentijd aan herinnerd dat wij niet
alleen Pasen naderen, maar dat eerst nog de “Goede Week” komt. De week waarin
we de kruisdood van Jezus herdenken. In die week zien we de totale ontreddering
van de leerlingen van Jezus, die dachten dat ze zich in Hem hadden vergist. Hij, die
het koninkrijk van God op aarde bracht, wordt veroordeeld als een misdadiger en
sterft op Goede Vrijdag aan het kruis. Kortom, de vastentijd is in de liturgie de tijd
voor Pasen. In de weken die nu volgen zullen we dat in de liturgie merken; andere
kleur, andere teksten, andere liederen en muziek.
De vastentijd is bedoeld als een tijd waarin wij gaan naar Pasen. “Wij gaan”, wij
begeven ons op weg naar Pasen. Het is niet een tijd van alleen maar wachten tot
het zover is. Het is een tijd waarin we intussen iets moeten doen. Daartoe worden
we in de lezingen ook opgeroepen. In de eerste lezing van de profeet Joel horen we
direct al: “Keer tot mij terug, van ganser harte”. “Keer terug tot de Heer uw God”.
De vastentijd is bedoeld als een tijd van bekering. We weten dat als christenen. In
de vastentijd moet je je bekeren, omkeren. Maar het gaat er om of we dat doen van
ganser harte, “met heel ons hart”. De vastentijd is een tijd van bezinning, of anders
gezegd, een tijd om tot bezinning te komen, en daar heb tijd voor nodig. Tijd om te
overdenken hoe leef ik als gelovig mens. In hoeverre raakt het geloof ook mijn hart.
40 Dagen om er over te denken en 40 dagen om er wat aan te doen.
Het evangelie geeft drie wegen aan om tijdens de vasten te bewandelen: het vasten
zelf, aalmoezen geven en het bidden. Deze drie elementen horen bij elkaar. Het
lichamelijk vasten lijkt een bezigheid uit lang vervlogen tijden, maar tegenwoordig
komt er opnieuw aandacht voor. Soms komt het voor dat een mens als vanzelf vast.
Als je heel bedroefd bent of voor iets spannends staat, kun je geen hap door je keel
krijgen. Zoiets lijkt in de eerste lezing van vandaag aan de hand: het volk is zich zijn
schuld zo bewust geworden, dat het gaat vasten en treuren. Vasten scherpt de
aandacht van de mens en dat is goed voor de mens die wil bidden. Bidden is
immers niet allereerst spreken met God. Het gaat om het letten op God, kijken of je
sporen van God in het leven om je heen, maar ook in je eigen leven kunt
ontdekken. Het is ook luisteren naar het Woord van God. Letten op wat de lezingen
je persoonlijk hebben te vertellen. Wat raakt je, wat ontroert je, of waar wordt je
angstig van, of misschien wel boos. Pas daarna komt het antwoorden: alles aan
God voorleggen, om Zijn ontferming smeken, hem prijzen. Waar door het vasten de
aandacht aangescherpt is, kunnen we ook beter luisteren naar de roeping van God.
Horen we ook de roep van de medemens in nood. Doordat je gevast hebt valt er
gemakkelijker te delen met de mens die het minder heeft. In het evangelie wordt dat
genoemd: gerechtigheid beoefenen of aalmoezen geven.
- vervolg zie pagina 4 -
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Het is goed om het bidden, vasten en het geven van aalmoezen ook gezamenlijk te
beoefenen. Anders sta je er helemaal alleen voor en dan kunnen dingen
gemakkelijk verslappen. Tegelijkertijd heeft het ook een nadeel: je kunt die dingen
gaan doen, omdat het een gewoonte is. Je kunt in die gezamenlijkheid ook met
jouw prestaties gaan pronken. En dan klinkt de stem uit het evangelie: nee, doe het
in het verborgene, voor Gods ogen alleen. Blijf je ook vasten als niemand het ziet?
Geef je ook aalmoezen, wanneer niemand het merkt, alleen je bankrekening het
ziet? Omdat we in onze tijd veel gewoontedingen zijn kwijtgeraakt, moeten we het
accent misschien meer leggen op het gezamenlijk doen en elkaar stimuleren. Het
betekent wel dat we dan niet alles in het verborgene doen.
Het doel van deze veertigdagentijd is, om samen toe te leven naar het echte leven,
het Paas-leven. Het leven dat voortkomt uit een leven dat beseft dat we moeten
omkeren, het oude afleggen en opstaan om het nieuwe te beginnen. Een goede
bedevaart van veertig dagen gewenst naar Pasen.
Ivo Krewinkel, pastoor

Vastenactie 2022
Samen met de andere parochies van het dekenaat Weert vragen we in de
Vastentijd uw financiële steun voor een tweetal projecten, die zijn aangevraagd
door pastoor Amal (Stramproy) en door pater Jo Kuppens (Malawi).
Het eerste project betreft toiletfaciliteiten voor een basisschool in Andavoorani in
Tamil Nadu, India. Met de bouw (2 meisjestoiletten, 2 jongenstoiletten, een aantal
urinoirs en een waterbak voorzien van aansluiting op de waterleiding) is een bedrag
van € 5.210 gemoeid.
Bij het tweede project wil men graag onderdak voor zorgpersoneel realiseren (incl.
toiletten en keuken) bij het gezondheidscentrum in Ntcheu, Malawi. Tevens wil men
een verblijf maken voor de verzorgers, familie van de opgenomen patiënten. De
kosten voor dit project zijn begroot op € 9.420.
In de kerk van Leuken/Groenewoud worden in de Vastentijd drie extra collectes
gehouden (op de zaterdagen 12 maart, 26 maart en 9 april), waarvan de opbrengst
bestemd is voor deze projecten.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het banknummer van het Missiecomité:
NL43 RABO 0156 9387 82
Vasten betekent iets weggeven van de eigen welvaart ten bate van een ander.
Hiervoor onze hartelijke dank!
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Handige tips voor een goede 40-daagse vastentijd
1.

Bid. Iedere morgen - tenminste - het Onze Vader en
elke avond het Weesgegroet.

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 je kleerkast puilt toch al uit.
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.

EXTRA VIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD:
Tijdens de 40-daagse vastentijd is er
iedere maandag om 09.00 uur een H. Mis in de Moeselkapel.
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Vooraankondiging VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN
PALMZONDAG:
zaterdag 9 april
zondag 10 april

Kerk van Leuken
17.30 uur
GEZINSMIS met de communicanten
Keenterkerk
10.00 uur
GEZINSMIS met de communicanten

Maandag 11 april

09.00 uur Moeselkapel

Dinsdag 12 april

09.00 uur Moeselkapel

Woensdag 13 april

09.00 uur Moeselkapel

Om 19.00 uur neemt de pastoor, mede namens de priesterraad, deel aan de
Chrisma-mis in de Kathedraal in Roermond, waar de HH. Oliën worden gewijd.
WITTE DONDERDAG:
donderdag 14 april
Herdenking van het Laatste Avondmaal
Kerk van Leuken
19.00 uur
GOEDE VRIJDAG:
vrijdag 15 april

Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer:
Keenterkerk
15.00 uur
Samen bidden van de Kruisweg:
Kerk van Leuken
19.00 uur

PAASWAKE:
zaterdag 16 april
1E PAASDAG:
zondag 17 april
2E PAASDAG:
maandag 18 april

Zegening van het vuur, Paaskaars en doopwater
Kerk van Leuken
19.30 uur
Plechtige Viering van de Verrijzenis van de Heer
Keenterkerk
10.00 uur
Keenterkerk

10.00 uur
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Gezinsmissen en Eerste Heilige Communie vieringen
In het kader van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is er een aantal
gezinsmissen gepland. Speciaal bedoeld voor de communicanten en hun ouders.
Maar uiteraard is iedereen welkom.
Deze gezinsmissen zijn op de volgende data en locaties:
•
•
•
•

Gezinsmis
6 maart
Gezinsmis
12 maart
Palmpasenmis 9 april
Palmpasenmis 10 april

St. Josephkerk Keent om 10.00 uur
St. Matthiaskerk Leuken om 17.30 uur
St. Matthiaskerk Leuken om 17.30 uur
St. Josephkerk Keent om 10.00 uur

De communiemissen zelf (van de kinderen die eigenlijk vorig jaar, in 2021, de
communie gedaan zouden hebben en van de huidige groep 4, jaargang 2022) zijn:
Communiemis 2021
•
24 april
•
8 mei

10.00 uur Keent/Moesel (2021)
10.00 uur Leuken/Groenewoud/Graswinkel (2021)

Communiemis 2022
•
15 mei
•
22 mei

10.00 uur Keent/Moesel (2022)
10.00 uur Leuken/Groenewoud/Graswinkel (2022)

Vooraankondiging meimaand:
maandag t/m zaterdag 09.00 uur H.Mis Moeselkapel
In de komende meimaand willen wij de oude traditie van de Mariamissen in de
Moeselkapel weer oppakken. Na overleg met het kerkbestuur en nauw betrokken
medewerkers en vrijwilligers hebben we besloten de Mistijd op 09.00 uur te laten
staan. Onze kerkbezoekers worden immers ook een dagje ouder en de tijden
veranderen nu eenmaal.
De bedoeling is dan maandag tot en met zaterdag om 09.00 uur de mis te doen
in de Moeselkapel.
Om 08.40 uur bidden we samen de rozenkrans, hiervoor zoeken we vrijwilligers om
voor te bidden. Op zondag de heilige Mis gewoon om 10.00 uur in de SintJosephkerk.
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PERSONALIA
Overleden:
KEENT/MOESEL:
•
15 jan.
•
31 jan.
•
31 jan.
•
6 feb.

: mevrouw Maria Coppen - Ariaens, 90 jaar
: mevrouw Irene Knapen - Horio, 78 jaar
: mevrouw Bep van de Rijt - Snijkers, 84 jaar
: de heer Jos Moonen, 87 jaar

LEUKEN/GROENEWOUD:
• 17 dec.
: de heer Bèr Triepels, 80 jaar
• 25 jan.
: mevrouw Truus Lenders - Meulen, 91 jaar
• 10 feb.
: mevrouw Dien Pruijmboom - Raaymakers, 72 jaar
Mogen zij nu rusten in vrede bij onze hemelse Vader.
Doopjes:
In de Moeselkapel:
•
6 feb.
: Anne Peerlings, dochter van
Ronnie en Irene Peerlings-Vanderfeesten
Van harte proficiat voor deze dopeling en haar ouders!
***********************************************************************************************

Dankwoord
Een hartelijk woord van dank aan het koor Capella Sine Vinculis, voor de prachtige
ondersteuning tijdens de plechtige uitvaartdienst van mijn man Wim in onze
parochiekerk St. Matthias in Leuken.
Graag wil ik ook mijn dank uitspreken voor alle ontvangen troostvolle kaarten,
telefoontjes en het aanwezig zijn van zovele tijdens de uitvaartdienst, die met grote
betrokkenheid en prettige samenwerking met Pastoor Krewinkel tot stand kwam.
HEEL HARTELIJK DANK.
Rikie van Berkesteijn
***********************************************************************************************
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PASTORAAT OP MAAT
Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen.
Dat neemt uiteraard niet weg dat huisbezoek nog steeds een belangrijke vorm is
van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk
gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament
van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor
een afspraak maken.

KOFFIEZONDAG
Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

MEDEDELING n.a.v. de corona-maatregelen:
Zoals het er nu naar uit ziet, worden op korte termijn
vrijwel alle corona-maatregelen losgelaten.
Wel blijft gelden: Als u gezondheidsklachten hebt, blijf dan thuis!

Liturgische agenda en misintenties
26 februari t/m 4 maart 2022
Za.

26 feb.

Kerk van
Leuken

26/27 feb.
17.30 uur:

Achtste zondag door het jaar
Evang. Lc. 6, 39-45
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zo.
27 feb.
Keenterkerk

10.00 uur:

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat
en het godgewijde leven

Di.
1 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Vervalt!

Wo.

2 mrt.

Moeselkapel
Kerk van
Leuken

Aswoensdag
Verplichte vasten- en onthoudingsdag
Tijdens de vieringen wordt het askruisje uitgereikt
09.00 uur: Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap
19.00 uur: Het welzijn van onze parochie
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Do.
3 mrt.
Moeselkapel
Moeselkapel

Vr.
4 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:

Voor een bijzondere intentie

09.00 uur:

Tot zekere intenties

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

5 maart t/m 11 maart 2022
Za.

5 mrt.

Kerk van
Leuken
Zo.
6 mrt.
Keenterkerk
Koffiezondag

5/6 mrt.
17.30 uur:

Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Evang. Lc. 4, 1-13
Alle overledenen van de Parochie St. Matthias & De
Goede Herder

10.00 uur:

Gezinsmis met de communicanten
Tjeu Houben (jaardienst)

Ma.
7 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

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

Di.
8 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel

Wo.
9 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:

Familie Nouwen - Kneepkens en dochter Els

09.00 uur:

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

Do.
10 mrt.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
11 mrt.
Moeselkapel

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

12 maart t/m 18 maart 2022
Za.

12 mrt.

Kerk van
Leuken

12/13 mrt.
17.30 uur:

Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Evang. Lc. 9, 28b-36
Gezinsmis met de communicanten
Het welzijn van onze parochie
(Extra Collecte voor de Vastenactie)
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Zo.
13 mrt.
Keenterkerk

10.00 uur: Nellie Verkennis (jaardienst)

Ma.
14 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om
goede christelijke samenwerking

Di.
15 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest

Wo.
16 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor de intenties van onze heilige Vader, paus
Franciscus

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:

Har Stroucken (jaardienst)

09.00 uur:

Pastoor Jan Geurts

Do.
17 mrt.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
18 mrt.
Moeselkapel

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

19 maart t/m 25 maart 2022
Za.

19 mrt.

Kerk van
Leuken

19/20 mrt.

17.30 uur:

Derde zondag van de Veertigdagentijd
Evang. Lc. 13, 1-9
H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
(Hoogfeest)
Truus Lenders - Meulen (zeswekendienst)

Zo.
20 mrt.
Keenterkerk

10.00 uur:

Jos Verspagen (verjaardag), Fien Verspagen - van
Tuel en Luc Hotterbeekx
Echtgenoten Blommers - Janssen (jaardienst)
Truus Nouwen- Kiggen (jaardienst)
Jos Verstappen

Ma.
21 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus

Di.
22 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor een bijzondere intentie

Wo.
23 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap
11

Do.
24 mrt.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:

25 mrt.

Moeselkapel

09.00 uur:

Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in
hun leven mogen ervaren
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
(Hoogfeest)
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze
parochies

26 maart t/m 1 april 2022
Za.

26 mrt.

Kerk van
Leuken

26/27 mrt.
17.30 uur:

Vierde zondag van de Veertigdagentijd - Zondag
“Laetare”
Evang. Lc. 15, 1-3.11-32
Dien Pruijmboom - Raaymakers (zeswekendienst)
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(Extra Collecte voor de Vastenactie)

BEGIN VAN DE ZOMERTIJD (de klok gaat een uur vóóruit!)
Zo.
27 mrt.
Keenterkerk

10.00 uur:

Fien Caelers - Lemmen (jaardienst) en Theu Caelers

Ma.
28 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor een bijzondere intentie

Di.
29 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

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

Wo.
30 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Do.
31 mrt.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest

Moeselkapel
Vr.
1 apr
Moeselkapel

09.30 10.00 uur:
09.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Tot zekere intenties
Kitty Smeenk
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2 april t/m 8 april 2022
Za.

2 apr.

17.30 uur:

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Evang. Lc. Joh. 8, 1-11
Voor het welzijn van onze parochie

10.00 uur:

Thea Voermans - Zentjens en kinderen

Ma.
4 apr.
Moeselkapel

09.00 uur:

Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open
blijven staan voor Gods Geest

Di.
5 apr.
Moeselkapel

09.00 uur:

Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die
meehelpen in onze kerken

Wo.
6 apr.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

09.00 uur:

Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel
Kitty Smeenk

Kerk van
Leuken
Zo.
3 apr.
Keenterkerk
Koffiezondag

Do.
7 apr.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
8 apr
Moeselkapel

2/3 apr.

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

9 april t/m 10 april 2022
Za.
9 apr.
Kerk van
Leuken
Zo.
10 apr.
Keenterkerk

9/10 apr.
17.30 uur:

Palmzondag van het Lijden van de Heer
Palmpasenmis met de communicanten
(Extra Collecte voor de Vastenactie)

10.00 uur:

Palmpasenmis met de communicanten
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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

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…
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5496

Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot

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

Vogelsbleek 18/A, 6001 BE WEERT
Telefoon (0495) 549 630
E-mail: info@geuns.nl

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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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 Keent kunt u bellen naar
of mailen
keent@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 534609

Voor zaken van Moesel kunt u bellen naar
of mailen
moesel@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 541609

Voor zaken van Leuken/Groenewoud kunt u bellen naar
of mailen
leuken@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 532214

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
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tel. 533560
tel. 524346
tel. 539946

tel. 06 50470103
tel. 06 27475386
tel. 539291

