PAROCHIENIEUWS
Parochie Sint-Jozef
Weert

Keent-Moesel-GraswinkelLeuken-Groenewoud
Jaargang 3 ♦ nummer 8
Periode 24 september t/m 30 oktober 2022

ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN
Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of
jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke PAROCHIEKANTOOR, SintJozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.
Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 en 0495-541609 en via de
mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl; moesel@parochiesweertzuidoost.nl;
leuken@parochiesweertzuidoost.nl.
Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, telefoonnummer:
0495-532214 of 06-23654656.
Voor kerkhofzaken:
Sint-Jozefkerkhof
Kerkhof Leuken

: via het parochiekantoor
: via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u rechtstreeks
contact opnemen met pastoor Krewinkel.
Telefoonnummer pastorie 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com.

KERKBESTUUR
Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com
Dhr. H. (Henk) Houben, secretaris
0495-524346
Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester
0495-539946
Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent
0495-533111
Dhr. P. (Paul) Essers, algemene zaken
0495-534091
Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV
06-33465489
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Een woord bij…
AARTSENGELEN (29 SEPTEMBER) EN ENGELBEWAARDERS (2 OKTOBER)
Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen
worden in de katholieke liturgie vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen
zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze
betrokken bij de verlossing van de mensheid.
Het woord 'aartsengel' is via het Latijnse archangelus afkomstig van het Griekse
archaggelos, een samentrekking van archè ('leidend beginsel', 'heerschappij') en
aggelos ('gezant', 'verkondiger', 'bode'). 'Aartsengel' duidt dus op de hoogste rang
van gezanten, in dit geval gezanten van God.
Engelen zijn volgens de katholieke leer zuiver geestelijke en onsterfelijke
schepselen. Volgens een middeleeuwse opvatting zijn deze wezens ingedeeld in
negen koren: Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, Heerschappijen, Vorstendommen,
Machten, Krachten, Aartsengelen en Engelen.
Michaël (Hebreeuws voor 'Wie is als God?') wordt beschouwd als de aanvoerder
van de hemelse legers in de strijd tegen Satan. Ook is hij belast met het beschermen van de rechtvaardige zielen op de Dag van het Laatste Oordeel. Verder is hij
beschermer van het Volk van God. Gabriël is de engel bij uitstek. 'Engel' komt
namelijk van het Griekse aggelos, dat 'boodschapper' betekent. Gabriël is in de
Heilige Schrift de verkondiger van goddelijke boodschappen. Zo bracht hij Maria
het eu angelon, de Blijde Boodschap: de komst van Christus, de Verlosser. Gabriël
betekent letterlijk: 'sterke man Gods'. Rafaël wordt in de katholieke leer vereerd
als de engel die genezing en bescherming biedt aan alle mensen die onderweg zijn
naar het hemels paradijs. Rafaël betekent: 'God heeft genezen'.
De engelbewaarders zijn volgens de katholieke traditie door God aangesteld om de
mensen te verlichten, te beschermen, te geleiden en te besturen. Het doel van
deze taken is niet het aardse welbevinden van de mens maar zijn eeuwig geluk bij
God. De Engelbewaarders of Beschermengelen zijn volgens de christelijke traditie
de engelen die zijn aangesteld om de mensen te behoeden voor het kwaad.
Geloofd wordt dat God aan iedere mens, dus niet alleen aan de gelovige, een eigen
beschermengel heeft toegewezen.
In het Oude Testament wordt nergens expliciet gesteld dat aan iedere ziel een
beschermengel is toegewezen. Een tekst die het dichtst bij het huidige katholieke
standpunt komt is Psalm 91. Over de mens die zijn vertrouwen op God heeft
gesteld zegt de psalmist: 'Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te
bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen, geen steen zal uw voeten kwetsen'
(Bronkhorst-vertaling).
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Elders in het Oude Testament staat wel een verhaal over een engel die de
vervolgde profeet Elia wekt en te eten geeft nadat deze vermoeid en moedeloos
onder een jeneverbes is gaan zitten in de hoop te sterven (1 Koningen 19).
De meest expliciete tekst van het Nieuwe Testament die met engelbewaarders in
verband kan worden gebracht is hoofdstuk 18, vers 10 van het Matteüs-evangelie.
Daar zegt Jezus tegen zijn leerlingen: 'Pas op dat je niet op één van deze kleinen
neerkijkt, want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel zien voortdurend het gelaat
van mijn Vader in de hemel.' Met 'deze kleinen' bedoelt Jezus de kinderen. Uit
deze tekst is afgeleid dat alle kinderen engelen hebben en dat hun hemelse
voogden in nauw contact met God staan.
De Katholieke Kerk viert de gedachtenis van de Engelbewaarders op 2 oktober. Pas
in 1608 werd deze gedachtenis door paus Paulus V op de universele kalender
geplaatst, eerst als een facultatieve viering later als een verplichte.
Liturgiewetenschappers vermoeden dat de gedachtenis van de engelbewaarders is
ingesteld als een verrijking van het feest van Sint Michaël op 29 september. De
datum 2 oktober zou destijds de eerste ‘vrije’ dag na 29 september zijn.
Veel katholieken zijn opgevoed in het besef dat een engel hun terzijde staat. Er zijn
tal van kindergebedjes die dit besef voeden. De bekendste gebeden tot de
Engelbewaarder, luiden:
Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft
toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.
God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid zendt gij uw engelen om ons te
bewaren. Verhoor ons gebed: schenk ons altijd hun bescherming en geef ons eens
de vreugde eeuwig bij hen te zijn. Door Christus onze Heer. Amen.
Mijn heilige Engelbewaarder, ik kies u tot vertrouwde getuige van de laatste wil
van mijn ziel. Zeg aan mijn God op het ogenblik dat ik ga sterven, en ik het
misschien zelf niet meer zeggen kan, dat ik geloof al wat de heilige Kerk gelooft,
dat ik al mijn zonden verfoei, dat ik aan al mijn vijanden vergeef, dat ik op zijn
barmhartigheid hoop dat ik Hem boven alles bemin en graag wil sterven om bij
Hem te zijn voor eeuwig. (Van de heilige Joannes Maria Vianney, pastoor van Ars).
Ivo Krewinkel, pastoor
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NIEUW LOGO, NIEUWE OPZET PAROCHIENIEUWS
U heeft het vast al gemerkt: dit Parochienieuws ziet er iets anders uit dan de vorige
nummers. Op de voorkant het nieuwe logo van onze gezamenlijke SintJozefparochie. En dat hebben we als redactie aangegrepen om ook de binnenkant
in een nieuw jasje te steken. We horen heel graag wat u ervan vindt!
Niet elke verandering hoeft als een verbetering te worden ervaren. Dus laat uw
positieve (of negatieve) ervaringen weten via het parochiekantoor, het
redactieadres (parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl) of spreek de pastoor
of één van de andere leden van het kerkbestuur even persoonlijk hierover aan.

DANKWOORD BIJ JUBILEUM: ZESTIG JAAR KOSTER
Vol dankbaarheid kijken Toos en ik terug op zaterdag 3 september j.l., toen wij
met familie, vrienden en vele parochianen mijn 60-jarig jubileum hebben
gevierd.
Een mooi versierde kerk met fleurige bloemen, een prachtig altaar en een hele
mooie viering. Het was heel mooi en ontroerend om samen in dankbaarheid de
Eucharistie te vieren. Daarvoor dank ik allen die hier aan meegewerkt hebben.
HEEL VEEL DANK!!!
Een speciaal woord van dank aan pastoor Krewinkel voor de mooie
onderscheiding van Sint Tarcisius (acoliet en koster) en aan de groep ‘trouwe
kerkgangers’ die mij hebben verrast met een fraaie dasspeld.
De receptie was geweldig, veel bekende gezichten, veel mensen die ons zijn
komen feliciteren. Ook dank voor de vele felicitatiekaarten en cadeaus.
Daarom zeg ik tegen iedereen: DANKE DANKE DANKE !!!
Mart Verheijden, koster

OPBRENGST MIVA-COLLECTE 2022
De MIVA-collecte (Missie Verkeersmiddelen Actie) heeft dit jaar in onze parochie
het bedrag van € 212,50 opgebracht (Keent/Moesel € 142,50 en
Leuken/Groenewoud € 70,--). Met uw bijdrage ondersteunen we het project van
pionier Geofrey - het bereikbaar maken van de medische zorg in Tanzania.
Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.
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MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2022
Geef voor Kibera: ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8)
Op 23 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera,
de grootste sloppenwijk van Nairobi. Naar schatting een half miljoen mensen
woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom;
drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot
probleem. De ellende en uitzichtloosheid zijn echter slechts een kant van de
medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar nodig.
Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in
Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor
Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in
Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera, Nairobi. Help mee!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de extra collecte in het weekend
van 22 - 23 oktober.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
In de Sint-Jozefkerk op Keent wordt op zondag 30 oktober om 10.00 uur
bijzonder gebeden voor de overledenen van onze parochie.
Diezelfde dag om 15.00 uur wordt in de Sint-Jozefkerk het traditionele
Allerzielenlof gehouden met muzikale medewerking van de Harmonie Sint Joseph
Weert-Zuid. Aansluitend worden de graven op het kerkhof gezegend.
Op zaterdag 5 november wordt in de Sint-Matthiaskerk op Leuken tijdens de
heilige Mis van 17.30 uur eveneens in het bijzonder gebeden voor de
overledenen van onze parochie.
Op zondag 6 november om 15.00 uur wordt in de Sint-Matthiaskerk op Leuken
het Allerzielenlof gehouden met muzikale medewerking van ons koor.
Aansluitend worden ook daar de graven op het kerkhof gezegend.

LICHTPROCESSIE, woensdag 12 oktober
Woensdag 12 oktober organiseert de Broederschap van O.L. Vrouw de jaarlijkse
Lichtprocessie naar de Moeselkapel.
Vanaf 18. 00 uur is de Moeselkerk open, 18.30 uur vertrekt de processie naar de
kapel en aansluitend is in de zaal van de kerk een ontmoeting met koffie en thee.
Weet u van harte welkom!!
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KOOR
Onlangs tijdens een parochie-avond heb ik al eens genoemd, dat ik graag zou
horen van mensen die regelmatig in koorverband zouden willen zingen in de
Sint-Jozefkerk tijdens Eucharistievieringen en wellicht ook tijdens andere
gelegenheden. Alle stemmen en leeftijden zijn welkom.
Het zou mooi zijn om iets op te bouwen met lokale zangers, zodat ik niet
afhankelijk ben van zangers die verder weg wonen. Ik heb koren gedirigeerd van
allerlei niveaus en leeftijden in de 30 jaar dat ik nu dirigent ben. Mijn idee is om
voor bepaalde vooraf geplande Eucharistievieringen met een groep zangers bij
elkaar te komen, om de dienst voor te bereiden.
Ik hoor ook graag van organisten of pianisten, die zouden willen begeleiden.
Ik zie graag aanmeldingen tegemoet via vdkaaij@xs4all.nl of vraag om meer
informatie via 06-11656813. Graag tot horens en tot ziens!
Bea van der Kaaij, dirigent

LEZING OVER DE HEILIGE THERESIA VAN LISIEUX
Dinsdag 4 oktober a.s. in de dagkapel van de
Sint-Jozefkerk.
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur (pauze inbegrepen
met koffie en thee).
Thema: Altijd zal ik geborgen zijn in Gods
barmhartige Liefde.
Graag aanmelden via het parochiekantoor op
Keent: 0495-534609 of per email via
keent@parochiesweertzuidoost.nl of
timo_reijven@hotmail.com of
i.krewinkel@gmail.com.
Deelname is gratis!
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FAMILIEBERICHTEN
Uit onze Sint-Jozefparochie werd deze overledene aan Gods liefdevolle
barmhartigheid toevertrouwd:
Vanuit de Moeselkapel:
• 30 aug. : mevrouw Truus van Hoef - Aelmans, 92 jaar
Moge zij nu de vleugels van haar ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.

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!!

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIENIEUWS
Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt u
dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:
Periode
29 oktober t/m 18 december

Sluitingsdatum
14 oktober
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LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES
24 september t/m 30 september 2022
Zondagslezingen: 26e zondag in de tijd door het jaar C
Amos 6, 1, 4-7
1 Timoteüs 6, 11-16
Lucas 16, 19-31

De zelfverzekerden en zorgelozen zullen het eerst in
ballingschap gaan.
Bewaar het gebod tot de verschijning van de Heer.
Uw deel van het goede hebt gij ontvangen en Lazarus viel
het kwade ten deel; deze ondervindt nu vertroosting maar
gij wordt gefolterd.

Misintenties
Zaterdag 24 september 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)
Zondag 25 september 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Mia Houben - Verdonkschot (jaardienst)
Jos Verstappen (jaardienst)
Dinsdag 27 september 09.00 uur Moeselkapel – H. Vincentius de Paul, priester
Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke samenwerking
Woensdag 28 september 09.00 uur Moeselkapel
Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel
Donderdag 29 september 09.00 uur Moeselkapel - HH. Michaël, Gabriël en
Rafaël, aartsengelen
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament
Vrijdag 30 september 09.00 uur Moeselkapel - H. Hiëronymus, priester en
kerkleraar
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
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1 oktober t/m 7 oktober 2022
Zondagslezingen: 27e zondag in het tijd door het jaar C
Habakuk 1, 2-3; 2,2-4
2 Timoteüs 1,6-8; 13-14
Lucas 17, 5-10

Hoe lang nog moet ik roepen Heer, terwijl Gij maar
niet luistert.
Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van
de heilige Geest.
Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen
onze plicht gedaan.

Misintenties
Zaterdag 1 oktober 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Alle overledenen van onze parochie
Zondag 2 oktober 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
m.m.v. Moeselkoor en Gregoriaans zangkoor
Gonnie Smolenaers - Verdonkschot (verjaardag) en Wiel Smolenaers
Jan Stals en Mia Stals - Clijsters
Martha Saes - Coumans (verjaardag)
Pierre Stijnen (verjaardag)
KOFFIEZONDAG
Dinsdag 4 oktober 09.00 uur Moeselkapel - H. Franciscus van Assisi
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus
Woensdag 5 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom
Donderdag 6 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Overleden ouders Brouwer - Franssen
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament
Vrijdag 7 oktober 09.00 uur Moeselkapel - Heilige Maagd Maria van de
Rozenkrans
Henk Verstappen
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8 oktober t/m 14 oktober 2022
Zondagslezingen: 28e zondag in de tijd door het jaar C
2 Koningen 5, 14-17
2 Timoteüs 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

Zijn huid werd weer als die van een klein kind en zijn
melaatsheid was weg.
Als wij ontrouw zijn, blijft God trouw.
Jezus, Meester ontferm u over ons.

Misintenties
Zaterdag 8 oktober 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Jan Bukkems en zoon John (jaardienst)
Herman en Toke Coumans - Op den Buijsch en overleden familieleden (jaardienst)
Jan Stals en Mia Stals - Clijsters en overleden familieleden
Wim van Berkesteijn
Zondag 9 oktober 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven
Dinsdag 11 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in hun leven mogen ervaren
Woensdag 12 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Voor een bijzondere intentie
18.30 uur De Verrezen Christuskerk (Moesel) Lichtprocessie naar de Moeselkapel
Donderdag 13 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Marc Stroucken (jaardienst)
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament
Vrijdag 14 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en
verzorgingshuizen
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15 oktober t/m 21 oktober 2022
Zondagslezingen: 29e zondag in de tijd door het jaar C
Exodus 17, 8-13

Ik ga met de staf van God in mijn hand op de top van de
heuvel staan
2 Timoteüs 3, 14 - 4,2 Blijf bij de leer die gij gelovig aanvaard hebt.
Lucas 18, 1-8
Zal de Mensenzoon bij Zijn komst het geloof op aarde
vinden?

Misintenties
Zaterdag 15 oktober 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Het welzijn van onze parochie
Zondag 16 oktober 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Voor christenen die zich inzetten in de catechese en als ondersteuning in de
parochie
Dinsdag 18 oktober 09.00 uur Moeselkapel – H. Lucas, evangelist
Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven
Woensdag 19 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Henk Verstappen (verjaardag)
Donderdag 20 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Wim Camp (jaardienst)
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament
Vrijdag 21 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods Geest

22 oktober t/m 28 oktober 2022
Zondagslezingen: 30e zondag in de tijd door het jaar C
Wijsheid 35, 12-14; 16-18
2 Timoteüs 4, 6-8; 16-18
Lucas 18, 9-14

De Heer luistert naar het pleit van de verdrukte.
Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof bewaard.
Wie zich verheft zal vernederd en wie zich vernedert
zal verheven worden.
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Misintenties
Zaterdag 22 oktober 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Alle overledenen van onze parochie
(Extra collecte Wereldmissiedag)
Zondag 23 oktober 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken
m.m.v. Capella Sine Vinculis
(Extra collecte Wereldmissiedag)
Dinsdag 25 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap
Woensdag 26 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie
Donderdag 27 oktober 09.00 uur Moeselkapel
Bèr Tindemans (jaardienst)
Aansluitend tot 10.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament
Vrijdag 28 oktober 09.00 uur Moeselkapel - HH. Simon en Judas, apostelen
Tot zekere intenties

29 oktober t/m 30 oktober 2022
Misintenties
Zaterdag 29 oktober 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)
Zondag 30 oktober 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Harrie van Tuel en ouders Gielen - Gerritsen en familie
In deze viering zal ook worden stilgestaan bij Allerheiligen/Allerzielen
Zondag 30 oktober 15.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Allerzielenlof m.m.v. Harmonie Weert-Zuid.
Na afloop zegening van de graven op het kerkhof.
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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
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Friture De Köster
543815
Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon
537333
www.frituredekoster.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12/Kerkstraat 94
6001 SJ / 6006 KR Weert
Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

Apotheek Zuijdgeest
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

Jac Ruyters
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400
www.ruyters.nl

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon
549630
www.geuns.nl

Na

St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651
www.peulenbv.nl

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…
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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

Patersveld 19
6001 SN Weert
Tel: (0495) 54 38 15
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 het digitale Parochienieuws
naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres
parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor meer
informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het parochiekantoor
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Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud
www.parochiesweertzuidoost.nl
e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Kerkgebouwen
Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur
Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)
Sint-Jozefkerk Keent Rabobank rek.nr.
Giften Sint Jozef Keent Rabobank rek.nr.
Moesel-Graswinkel
ING rek.nr.
Rabobank rek.nr.

NL56 RABO 0156 9065 38
NL94 RABO 0124 4833 13
NL05 INGB 0001 1904 11
NL12 RABO 0156 9095 61

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.
Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten
Irenelaan 93, 6006 HC Weert
Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)
Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103)
Giften Moeselkapel

Rabobank rek.nr.

NL49 RABO 0135 9032 54

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur
Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 06-23654656)
Leuken-Groenewoud

ING rek.nr.

NL79 INGB 0682 9624 06

