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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 
24 oktober t/m 20 november 9 oktober 
21 november t/m 18 december 6 november 
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Zegening beeld van de Heilige Anna - Moeselkapel 
 
Dinsdag 8 september jl, het feest van de geboorte van 
Maria, hadden we het genoegen in onze Moeselkapel het 
beeld van de Heilige Anna te mogen zegenen. Het was 
een lang gekoesterde wens een vierde beeld in onze kapel 
te hebben. En dankzij vele gulle gevers hebben we dit 
kunnen realiseren. Aan alle mensen die op welke wijze dan 
ook hebben bijgedragen: HEEL HARTELIJK DANK!! 
 
In deze tijd hebben we de zegening en bijeenkomst 
bescheiden moeten houden vanwege het beperkte aantal 
mensen dat in de kapel aanwezig kan en mag zijn. 
Met een klein gezelschap hebben we gebeden en Moeder 
Anna om haar voorspraak gevraagd.  
 
Anna, Sint-Anna of Hannah is volgens de christelijke (en islamitische) traditie de 
moeder van de Maagd Maria. Anna komt in de canonieke evangelies niet voor, wel 
in het apocriefe evangelie van Jakobus en in de Koran. In de oosterse kerken 
genoot Sint-Anna ("Hannah") al in de zesde eeuw verering als heilige; in de Latijnse 
Kerk pas vanaf de twaalfde eeuw. In de vroege traditie is Sint-Anna getrouwd met 
de joodse priester Joachim. 
 
In de Bijbel worden Anna noch de moeder van Maria genoemd. De oudste 
vermelding dateert uit de tweede eeuw na Christus in de 'Geboorte van Maria', een 
Griekse tekst, die later bekend werd als het Proto-evangelie van Jakobus. De 
onbekende schrijver noemt zichzelf Jakobus, een zoon uit het eerste huwelijk van 
Jozef. Hij doet het voorkomen alsof hij getuige was van de geboorte van Jezus.    
De schrijver leunt in zijn verhaal sterk op traditionele Bijbelse figuren en werkt de 
verhalen over de geboorte van Jezus uit de evangelies van Matteüs en Lucas 
verder uit. Zijn beschrijving van de geboorte van Maria is het begin van de Sint-
Annatraditie. Het verhaal gaat als volgt: 
 
Anna en haar man Joachim waren (volgens de overlevering) gehuwd, welgesteld, 
maar kinderloos. Zij leefden helemaal volgens de Wet van God. Toch wordt het 
offer van Joachim in de tempel geweigerd, omdat hij geen kinderen heeft. Joachim 
vlucht met zijn kudde de woestijn in. Anna denkt dat hij dood is en doet haar beklag 
bij God en vraagt om een kind. Haar gebed wordt verhoord. Tegelijk krijgt Joachim 
van een engel te horen, dat zijn vrouw in verwachting is. Hij keert met zijn kudde 
terug en ontmoet zijn vrouw bij de Gouden Poort in Jeruzalem en geeft haar een 
kus. Anna geeft het leven aan een meisje: Maria. De ouders wijden het kind aan 
God en brengen Maria, als zij drie jaar oud is, naar de tempel. Daar wordt zij 
gevoed door engelen.  
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Als zij twaalf jaar oud is, wordt Maria door de hogepriester uitgehuwelijkt aan Jozef, 
een weduwnaar op leeftijd. Jozef heeft kinderen en is aannemer. Hij mag Maria 
alleen maar behoeden. Onmiddellijk na het huwelijk vertrekt hij voor enkele 
maanden naar een bouwkarwei. Maria wordt intussen van Godswege zwanger. 
 
Als Jozef thuiskomt ziet hij dat Maria in verwachting is. Ook de hogepriester komt 
dit te weten. Maria en Jozef moeten de proef met het bittere water ondergaan, maar 
doorstaan die glansrijk. Jezus wordt onderweg naar Bethlehem geboren in een grot. 
Een vroedvrouw constateert, dat Maria nog steeds haar maagdelijkheid behouden 
heeft. 
 
Zo ontstaat het verhaal, dat grote invloed heeft gehad op de volksdevotie en via 
deze omweg ook op het theologisch denken over Maria. De verering van Anna 
begint in de vijfde/zesde eeuw in het Midden-Oosten en komt al spoedig naar het 
Westen (Venetië en Rome). Een populair thema in de schilderkunst is de 
ontmoeting van Sint-Anna met Joachim bij de Gouden Poort, nadat zij op hoge 
leeftijd zwanger is geworden en hij uit zelfgekozen ballingschap terugkeert. 
 
In latere eeuwen is de legende verder uitgebreid. Niet alleen Jozef, maar ook Maria 
zou afstammen van koning David: zowel van vaders als van moeders kant is Jezus 
van koninklijken bloede. Dat is in later tijden iconografisch uitgebeeld in de boom 
van Jesse. 
 
De verering van Sint-Anna bereikt zijn hoogtepunt in de vijftiende en zestiende 
eeuw. In die tijd ontstaat een specifieke manier van afbeelden van Anna met Maria 
en Jezus, de Anna te Drieën. Daarbij wordt Anna aanvankelijk meestal uitgebeeld 
als oudere vrouw, die op haar arm een jongere vrouw (Maria) draagt, die op haar 
beurt een klein kind (Jezus) vasthoudt. Later staat Anna achter een zittende 
Madonna met kind. Rond 1600 worden Maria en Anna dikwijls afgebeeld op een 
bank, terwijl Jezus als klein kind tussen hen in staat. Anna heeft dan soms een 
boek of vrucht in haar hand. Veel van deze beelden zijn bewaard gebleven en te 
vinden in musea, kerken en kapellen. 
 
Moeder Anna en heilige maagd Maria, wees onze voorspraak! 
 
 
Op diezelfde avond hebben we in bescheiden kring ook twee mensen op heel 
bijzondere wijze bedankt: Ria van Engelen en Tjeu Bongers.  
Beiden hebben jarenlang onze parochies bijgestaan 
als koster in respectievelijk de Moeselkapel en de 
Sint-Jozefkerk. Onze parochiegemeenschap is hen 
beiden ongelofelijk veel dank verschuldigd voor alle 
werk, tijd en inzet die zij hebben gewijd aan het werk 
voor de eredienst.  
Ria en Tjeu, HEEL HARTELIJK DANK! 
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Kerkbijdragemeter Leuken-Groenewoud 
 

Medio september staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ongeveer € 7.500,--, 
waarvoor onze hartelijke dank. Nog niet gedaan? Denk dan eens na om dit alsnog te 
doen!  
De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze parochie. Wij 
hebben uw (financiële) steun hard nodig! 
Steun ons en maak (maandelijks) een bijdrage over op rekeningnummer  
NL79 INGB 0682 9624 06 t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder. 
 
 

Opbrengst MIVA-collecte Leuken-Groenewoud 
 

De MIVA-collecte (Missie Verkeersmiddelen Actie) heeft dit jaar € 130,90 opgebracht 
(vorig jaar € 92,30). Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning. 
 
 

VOORAANKONDIGING 
ALLERZIELENGEBEDSVIERINGEN  

MET AANSLUITEND ZEGENING VAN DE GRAVEN:  
 

  LEUKEN: ZONDAG 1 NOVEMBER OM 15.00 UUR 
KEENT: ZONDAG 8 NOVEMBER OM 15.00 UUR 

 

 
 

Missio Wereldmissiemaand 2020 
Gelukkig de vredestichters: Stemmen van hoop in West-Afrika 
Op 18 oktober is het Missiezondag. Onze aandacht gaat uit naar de regio West-
Afrika, in het bijzonder naar Niger en Nigeria. Niger en Nigeria waren lange tijd, 
samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samen-
leven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote 
problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. 
Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreur-
groepen breiden zich over steeds meer landen uit.  
 
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu 
ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van 
zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief 
inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. 
Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. 
 
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals 
zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht 
zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van 
de kerk. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne 
en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de 
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vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook 
nu met de coronacrisis het motto. MISSIO ondersteunt het pastorale werk in 
West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke 
Missiewerken in de extra collecte in het weekend van 17 - 18 oktober.  
 
 

PERSONALIA 
 

Overleden: 

 
LEUKEN/GROENEWOUD: 

• 16 augustus de heer Bèr van de Kerkhof, 86 jaar 

• 7 september de heer Jos Niëns, 87 jaar 
 

KEENT/MOESEL: 

• géén overledenen 
 

Mogen zij nu rusten in vrede.  

 
Wij feliciteren: 

• de communicanten van  
IKC Leuken, BS Aan de Bron en OBS De Graswinkel,  
die op zondag 6 september in de kerk van Leuken hun Eerste Heilige 
Communie hebben mogen ontvangen 

 

• de communicantjes, die op een aantal zondagen individueel hun Eerste 
Heilige Communie hebben gedaan in de kerk van Keent 

 

• het bruidspaar: Joyce Brouns en Boris Arts,  
die op zaterdag 19 september een kerkelijk huwelijk hebben gesloten 

 
 

Liturgische agenda en misintenties 

 

 

 

 
Za.      26 sept. 26/27 sept. Zes-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Mt. 21, 28-32 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Bèr van de Kerkhof (zeswekendienst) 
Overleden ouders Houben - Craenen (jaardienst) 
Giel Coolen en de overleden familie Coolen 

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

26 september t/m 2 oktober 2020 
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Zo. 27 sept.   
Keenterkerk   10.00 uur: Mia Houben-Verdonkschot (jaardienst) 
  Jo Meulensteen (verjaardag en jaardienst) 
  Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn 
  Toos Houben-Coenen 
   
Di. 29 sept.  HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 

(feest) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Wo. 30 sept.  H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Do. 1 okt.  H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en 

kerklerares (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Overleden ouders Brouwer-Franssen 
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
   
Vr. 2 okt.  HH. Engelbewaarders (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
 
 
 

 

 

 
Za.      3 okt. 3/4 okt. Zeven-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Mt. 21, 33-43 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Het welzijn van onze parochie 

   
Zo. 4 okt.   
Keenterkerk   10.00 uur: Overleden ouders Martha Saes-Coumans (89e 

verjaardag) 
 

 
Overleden ouders Smolenaers-Verdonkschot en 
overleden echtpaar Linden-Verdonkschot 

 
Di. 6 okt.  H. Bruno, priester (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Wo. 7 okt.  Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur: Marc Stroucken (jaardienst) 

3 oktober t/m 9 oktober 2020 
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Do. 8 okt.   
Moeselkapel 09.00 uur:  
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
   
Vr. 9 okt.  HH. Dyonisius, bisschop en gezellen, martelaren 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
 
 
 

 

 

 
Za.      10 okt. 10/11 okt. Acht-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Mt. 22, 1-14 of: 22, 1-10 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Ouders van der Looy - Verstappen (jaardienst) 
Overleden ouders Herman en Toke Coumans - Op 
den Buijsch, dochter Wilhelmien en zoon Thieu 
(jaardienst) 

   
Zo. 11 okt.   
Keenterkerk   10.00 uur:  
  
Di. 13 okt.   
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Wo. 14 okt.  H. Callistus I, paus en martelaar (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
    
Do. 15 okt.  H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 16 okt.  H. Margaretha-Maria Alacocque, maagd 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
 
 
 
 
 
 
 

  

10 oktober t/m 16 oktober 2020 
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Za.      17 okt. 17/18 okt. Negen-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Mt. 22, 15-21 
Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Alle overledenen van de parochie St. Matthias & De 
Goede Herder 

  Extra collecte voor Wereldmissiedag 
 

Zo. 18 okt.   
Keenterkerk   10.00 uur: Toon en Lies Broers- Seerden 
  Toos Houben-Coenen (verjaardag) 
  Extra collecte voor Wereldmissiedag 

 

Di. 20 okt.   
Moeselkapel 09.00 uur:  
    

Wo. 21 okt.   
Moeselkapel 09.00 uur:  
    

Do. 22 okt.  H. Johannes-Paulus II, paus (gedachtenis) 
Moeselkapel 09.00 uur:  
Moeselkapel 19.00  -  
 20.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    

Vr. 23 okt  H. Johannes van Capestrano, priester 
(gedachtenis) 

Moeselkapel 09.00 uur:  
 
 

  

 
 

 
 

 
Za.      24 okt. 

 
24/25 okt. 

 
Dertigste zondag door het jaar 
Evang. Mt. 22, 34-40 

Kerk van 
Leuken 

17.30 uur: Coen Luijten 

   

Zo. 25 okt.   
Keenterkerk   10.00 uur: Wim Camp (1ste jaardienst) 
  Voor overleden parochianen van Keent en Moesel 
   
   

17 oktober t/m 23 oktober 2020 

24 oktober t/m 25 oktober 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: 

    

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

