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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
24 september t/m 30 oktober
29 oktober t/m 18 december

Sluitingsdatum
9 september
14 oktober

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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Het Magnificat
(bij 15 augustus: Maria Tenhemelopneming)
Een prachtige hymne vol lof en dank, dat is wat Maria
in het evangelie van Lucas bidt, en wat ze zegt is zo
indrukwekkend dat we ons best eens afvragen waar
en in wie we onszelf herkennen in haar lofzang.
Zo bidt ze: ‘Vanaf heden prijst elk geslacht mij zalig,
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken
deed.’ Dat klinkt heel mooi, maar is het ook zo? Loven en prijzen werkelijk alle
volkeren Maria omdat ze uitverkoren werd om de Moeder van Gods Zoon te
worden? We moeten daar niet eens over nadenken, want we weten dat slechts een
minderheid van de volkeren Maria vereert. En wij, prijzen wij haar zalig? Voortgaand
op de vele kaarsen die in elke kerk aan het Mariabeeld branden zou je zeggen dat
wij dat inderdaad doen, maar is het ook zo? Steken wij een kaarsje aan om haar te
loven en te prijzen, of om haar hulp af te smeken? Want hulp afsmeken: daar zijn we
goed in. We voelen ons immers zo vaak in nood. Relatie, ziekte, overlijden,
tegenslag, kinderen en kleinkinderen … er is zoveel waar we hulp voor vragen.
‘Maria, sta ons bij’, bidden we dan, en we steken een kaarsje aan. Wij richten ons tot
Maria omdat zij een mens is zoals wij, omdat zij, net zoals wij, gelukkige, maar ook
ongelukkige dagen gekend heeft, en omdat ze dus direct kan meevoelen met ons.
Maar onze verering mag zich niet beperken tot hulp afsmeken, het moet ook echte
verering zijn. Verering van een eenvoudig, nederig meisje dat door God werd
uitverkoren om de Moeder te worden van zijn Zoon.
‘God is barmhartig van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen’, bidt Maria
ook. En ‘vrezen’ betekent hier niet dat God alleen barmhartig is wanneer mensen
bang zijn van Hem. Hij is immers altijd barmhartig, want Hij is liefde, maar die liefde
is alleen voelbaar voor wie Hem aanbidt, vereert, liefheeft. Die kleinen, die geringen,
die nederigen laat God nooit alleen.
De tenhemelopneming van Maria is een bijzondere feestdag. Een dag waarop een
mens, een moeder vol geloof, vol nederigheid, vol dankbaarheid ons tot voorbeeld
gehouden wordt. Een mens en moeder die een voorbeeld is voor ons, maar ook een
schitterend teken is van hoop.
___________________________________________________________________

60jarig kostersjubileum van Mart Verheijden, de koster van de kerk op
Leuken!
Op zaterdag 3 september as viert onze koster dat hij al 60 jaar als acoliet en koster
aan de Sint-Matthiaskerk op Leuken is verbonden. Om 17.30 uur vieren wij uit
dankbaarheid de heilige Mis met medewerking van Gemengd Zangkoor o.l.v.
Mathieu Adriaens en Vocaal Ensemble "Genti" o.l.v. Rita Heijkers – Scheffers.
Tijdens de eucharistieviering zal in de kerk van Leuken ook het altaar en de ambo
(preekstoel) van de Moeselkerk plechtig in gebruik worden genomen en door de
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pastoor worden gezegend. (Er is ook 2e collecte voor het groot onderhoud van de
kerk.)
Na de heilige Mis zal het kerkbestuur koster Mart Verheijden en zijn echtgenote een
receptie aanbieden in het gebouw van Schutterij Sint Job (Kaaskampweg 7 WeertLeuken).
De ontvangst zal beginnen rond 1900 uur en duren tot ongeveer 2100 uur.
U bent van harte uitgenodigd Mart en Toos te feliciteren!!
Laat ons ivm de organisatie even weten of u er bij zult zijn. Dat kan via het
parochiekantoor Sint-Jozefskerkplein 2. Telefonisch 0495-534609 of 0495-541609 of
keent@parochiesweertzuidoost.nl of moesel@parochiesweertzuidoost.nl; of bij
pastoor Krewinkel 0495-533560 of i.krewinkel@gmail.com
Namens het kerkbestuur,
Ivo Krewinkel, pastoor

***************************************************************************************

MIVA-collecte 2022

Medische zorg voor de meest
kwetsbaren in Tanzania
Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de MIVA-collecte plaats in de
kerken. Via de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar
maken van medische zorg in Tanzania.
Outreach-missies
Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen in een groot gebied in
het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen
zijn van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. Het ziekenhuis
doet aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af
naar de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze ziektes kunnen
voorkomen. Daarnaast moeten patiënten soms met spoed naar het grotere
ziekenhuis in Mwanza, omdat het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.
Bijgestaan door God
Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor preventie als voor
noodgevallen. “Door onze samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we
steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt erg goed dat we mensen
uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door God.”
Op www.miva.nl leest u meer over het project van Geofrey. Wilt u het project van
Geofrey nu al steunen? U kunt ook een donatie overmaken op rekeningnummer
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te ’s-Hertogenbosch. Hartelijk dank!
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SAMEN ZORGEN VOOR ONZE AARDE, OOK IETS VOOR DE KERK?
Woensdag 21 september, 19.30 uur, Paterskerk, Weert
Milieu, klimaat en de zorg voor de aarde zijn heel actuele onderwerpen. Is hierbij
ook een taak weggelegd voor de kerk, voor ons?
Wereldwijd vieren de kerken jaarlijks de scheppingsperiode. Op 1 september is het
Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping en 4 oktober is de feestdag van
Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor dieren en planten belangrijk was. In
de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg
voor de aarde.
De Werkgroep oecumene Weert wil hierbij aansluiten en organiseert een lezing
met aansluitend ruimte voor een goed gesprek.
De lezing wordt verzorgd door Br. Fer van der Reijken,
Franciscaan.
Als uitgangspunt gebruikt hij de rondzendbrief (encycliek)
van paus Franciscus met als titel “Laudato si”. Letterlijk
vertaald betekent dit: “Geloofd zijt Gij”. Deze woorden
heeft paus Franciscus overgenomen uit het Zonnelied
van Franciscus van Assisi.
Normaal wordt een rondzendbrief van de paus aan alle
katholieken wereldwijd toegestuurd. Maar deze brief is
gericht aan alle mensen van goede wil. De rode draad is
respect en eerbied voor de aarde als ons
gemeenschappelijk huis, voor de armen en voor de
generaties die na ons komen. Economie, politiek,
maatschappij en kerk moeten zich daarvoor inzetten.
Br. Fer van der Reijken zal de encycliek inleiden, enkele hoofdlijnen naar voren
brengen en de verbinding leggen met ons eigen leven. Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.
De lezing wordt muzikaal omlijst door zang van Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea
van der Kaaij, met o.a. het Zonnelied van Franciscus.
Datum: woensdag 21 september 2022
Locatie: de kapel van de Paterskerk, Biest 43, Weert.
Aanvang: 19.30 uur. Het einde is voorzien rond 21.30 uur.
De lezing is gratis te bezoeken, een kopje koffie of thee is inbegrepen.
Een vrijwillige bijdrage voor de Werkgroep oecumene wordt op prijs gesteld.
VAN HARTE WELKOM!
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PERSONALIA
Overleden:
KEENT/MOESEL:
•
2 juli
: mevrouw Marion Vanlaer, 63 jaar
•
2 juli
: de heer Willie Moonen, 62 jaar
• 31 juli
: de heer Sjraar Heussen, 83 jaar
LEUKEN/GROENEWOUD:
• 30 juni
: mevrouw Gonnie Nijnens - van Dooren, 92 jaar
Mogen zij nu rusten in vrede in het huis van onze hemelse Vader.
Doopjes:
In de Moeselkapel:
•
26 juni : Néva Isé Kroes, dochter van Idris Kroes en Laura Nijsen-Kroes
•
26 juni : Chaisin Piepers, zoon van Anthony Piepers en Sandra Dresen
•
23 juli : Vayen Geeven, dochter van
Niels en Michelle Geeven - van Dorp
Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders!

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!!
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Liturgische agenda en misintenties
13 augustus t/m 19 augustus 2022
Za.

13 aug.

Kerk van
Leuken
Zo. 14 aug.
Keenterkerk
Di.
16 aug.
Moeselkapel
Wo. 17 aug.
Moeselkapel
Do. 18 aug.
Moeselkapel
Vr. 19 aug.
Moeselkapel

13/14 aug. Twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 12 49-53
17.30 uur: Alle overledenen van onze parochie

10.00 uur:

Om zegen over onze parochiegemeenschappen,
om goede christelijke samenwerking

09.00 uur:

VERVALT i.v.m. vakantie pastoor

09.00 uur:

VERVALT i.v.m. vakantie pastoor

09.00 uur:

VERVALT i.v.m. vakantie pastoor

09.00 uur:

VERVALT i.v.m. vakantie pastoor

20 augustus t/m 26 augustus 2022
Za.

Kerk van
Leuken

20/21 aug. Een-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 13, 2-30
17.30 uur: Ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende
Bijstand en voor Tjeu Beeren

Zo. 21 aug.
Keenterkerk

10.00 uur:

Tjeu Houben (verjaardag)
Wiel Smolenaers (verjaardag) en Gonnie
Smolenaers - Verdonkschot
Jan Mertens (verjaardag)
Marion Vanlaer (zeswekendienst)

Di.
23 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

VERVALT i.v.m. vakantie pastoor

Wo. 24 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Bartolomeüs, apostel (Feest)
Cor Steijvers

09.00 uur:

H. Lodewijk (gedachtenis)
H. Jozef de Calasanz, priester (gedachtenis)
Toon en Annie van Diepen – Seerden

Do.

20 aug.

25 aug.

Moeselkapel
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Vr.
26 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel

27 augustus t/m 2 september 2022
Za.

27 aug.

Kerk van
Leuken

Zo. 28 aug.
Keenterkerk

27/28 aug. Twee-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 14, 1.7-14
17.30 uur: Mia Jacobs - Hermans (jaardienst)
Overleden ouders van de Kruijs - Hekers en
familieleden (jaardienst)
Ouders Janssen - Verdonschot (jaardienst)
Opa en oma Janssen - Tegelaers (jaardienst)
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(MIVA-COLLECTE)
10.00 uur: Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap
(MIVA-COLLECTE)

Di.
30 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

Wo. 31 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:

Tot zekere intenties
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

09.00 uur:

Henk Verstappen

Do. 1 sept.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
2 sept.
Moeselkapel

3 september t/m 9 september 2022
Za.

3 sept.

Kerk van
Leuken

3/4 sept.
17.30 uur:

Drie-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 14, 25-33
Bij gelegenheid van het 60-jarig kosterjubileum
van Mart Verheijden
Overleden ouders Verheijden - Janssen
Overleden ouders Berben - Bukkems, zonen Wiel
en Jan en schoonzoon Thijs
(Zang: m.m.v. Gemengd Zangkoor o.l.v.
Mathieu Adriaens en Vocaal Ensemble
"Genti" o.l.v. Rita Heijkers - Scheffers)
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)
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Zo. 4 sept.
Keenterkerk
Koffiezondag
Di.
6 sept.
Moeselkapel

10.00 uur:

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

09.00 uur:

Voor een bijzondere intentie

Wo. 7 sept.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor de intenties van onze heilige Vader,
paus Franciscus

Do. 8 sept.
Moeselkapel

09.00 uur:

Moeselkapel
Vr.
9 sept.
Moeselkapel

09.30 10.00 uur:
09.00 uur:

Maria Geboorte (Feest)
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat
en het godgewijde leven.
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
H. Petrus Claver, priester (gedachtenis)
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap

10 september t/m 16 september 2022
Za.

10 sept.

Kerk van
Leuken
Zo. 11 sept.
Keenterkerk

Di.

10/11 sept. Vier-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 15, 1-32 of: 15, 1-10
17.30 uur: Wim van Berkesteijn
10.00 uur:

13 sept.

Moeselkapel

09.00 uur:

Wo. 14 sept.
Moeselkapel

09.00 uur:

Do. 15 sept.
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:

16 sept.

Moeselkapel

09.00 uur:

Broeder Harrie Hermans
Tonny Beljaars (verjaardag)
(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis)
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en
kerkleraar (gedachtenis)
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God
in hun leven mogen ervaren
Kruisverheffing (Feest)
Cor Steijvers
Onze Lieve Vrouw van Smarten (gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop,
martelaren (gedachtenis)
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open
blijven staan voor Gods Geest
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17 september t/m 23 september 2022
Za.

17 sept.

Kerk van
Leuken
Zo. 18 sept.
Keenterkerk
Di.

17/18 sept. Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 16, 1-13 of: Lc. 16, 10-13
17.30 uur: Het welzijn van onze parochie

10.00 uur:

20 sept.

Moeselkapel

09.00 uur:

Wo. 21 sept.
Moeselkapel

09.00 uur:

Do. 22 sept.
Moeselkapel

09.00 uur:

Moeselkapel
Vr.

09.30 10.00 uur

23 sept.

Moeselkapel

09.00 uur:

Alda Van Gemert - Steijvers
Hennie Broods - Breeuwer
HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, en Paulus
Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren
(gedachtenis)
Voor christenen die zich inzetten in de catechese
en als ondersteuning in de parochie
H. Matteüs, apostel en evangelist (Feest)
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in
ons ziekenhuis en verzorgingshuizen
Dat de communicanten van dit jaar
met Jezus in hun leven verbonden blijven
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
H. Pius van Pietrelcina, priester (Pater Pio)
(gedachtenis)
Bèr Tindemans (verjaardag)

24 september t/m 25 september 2022
Za.

24 sept.

Kerk van
Leuken

24/25 sept. Zes-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 16, 19-31
17.30 uur: Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zo. 25 sept.
Keenterkerk

10.00 uur:

Mia Houben - Verdonkschot (jaardienst)
Jos Verstappen (jaardienst)
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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

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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5496

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

tel. 533560
tel. 524346
tel. 539946

tel. 06 50470103
tel. 06 27475386
tel. 539291

