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Belangrijke informatie: 
  Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van te voren) en 

huwelijksvieringen dienen te worden gedaan bij het gezamenlijke 
parochiekantoor van Keent-Moesel. Adres zie achterzijde. 

  Voor het opgeven van misintenties voor de parochies De Verrezen Christus 
en St. Joseph kunt u terecht bij het gezamenlijke parochiekantoor van 
Keent-Moesel. Adres zie achterzijde. 

  Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met 
de sluitingsdatum van het parochieblad: 

 
Periode Sluitingsdatum 
15 juni t/m 12 juli 31 mei 
13 juli t/m 30 augustus 28 juni 

 
Bank- en girorekeningen: 
 
Parochie Sint-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 Postbank  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 

Missiecomité Weert-Zuid Rabobank rek.nr NL43 RABO 0156 9387 82 
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        Onze bisschop komt naar ( het dekenaat ) Weert! 
 
Zoals u wellicht uit de media al vernomen hebt komt onze bisschop 
Mgr. Drs. H.M.G. Smeets naar ons dekenaat: het is zijn bedoeling om alle 
dekenaten in zijn/ons bisdom te bezoeken. 
Het gaat om het weekend van 24 – 26 mei. 
Op vrijdagmorgen zal hij naar ons parochiecluster komen. 
Globaal ziet het programma er als volgt uit: 
Om 7.00 uur zal hij de hoofdcelebrant zijn in de Mis in de Moeselkapel. 
Aansluitend zal er, - zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest 
op 31 mei ter afsluiting van de meimaand - , gelegenheid zijn om 
in het zaaltje van de kerk van Moesel een broodje met koffie en of thee 
te gebruiken…dit dan samen met de mensen, die er normaal ook zijn…  
De mei-maandmis hoort zo bij de Moeselkapel ( parochie Verrezen Christus) 
dat we het bijzonder waarderen dat onze bisschop dit met ons mee wil maken. 
Aansluitend is er daarna een korte ontmoeting met een paar leden van ons 
gezamenlijke kerkbestuur. 
Vervolgens is er een ontmoeting met vrijwilligers, die de parochie van Moesel 
dragen.     
Daarna gaat onze bisschop rond 10.30 uur naar Keent om daar kennis te maken 
met mensen, die actief zijn ten bate van de Joseph-parochie. 
Tenslotte zal hij naar Leuken gaan om daar ter plekke mensen te ontmoeten, 
die zich voor de Matthias-parochie ( en de parochie van Groenewoud ) inzetten. 
De betreffende vrijwilligers zullen worden benaderd of ze aanwezig kunnen zijn 
bij de bijeenkomsten met onze bisschop. 
                                         Mede namens ons kerkbestuur, pastoor Jos Rosenhart 
 

Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni: open dag voor de katholieke 
Charismatische vernieuwing in de kerk van de Verrezen Christus. 
 
Vrijwilligers uit Limburg hebben de organisatie op zich genomen in samenwerking 
met de landelijke Pastorale Kerngroep van de KCV. 
Graag willen ze mensen uit heel Nederland verwelkomen. 
Het thema is: Heilige Geest en het gebed. 
In het ochtendprogramma spreekt zuster Marie-Liesse Pouls. 
Zij maakt deel uit van de Gemeenschap van Jeruzalem, die in 1975 in Parijs is 
ontstaan en waarin de leden elke activiteit beginnen met een gebed of lied tot de 
Heilige Geest. 
Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. Programma vanaf 10.00 uur met lofprijzing, 
getuigenissen, aanbidding, gelegenheid om voor je te laten bidden of het sacrament 
van verzoening te ontvangen, ontmoeting en om 14.30 uur de Eucharistie. 
                                                                               Pastoor Jos Rosenhart 
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                   Een paar teksten om te delen…uit te delen… 
    
Ook in de afgelopen weken van de paastijd ben ik weer prachtige teksten 
tegen gekomen, die me bemoedigd hebben. 
Ik geef er een paar van weer in de hoop dat u er eveneens door 
bemoedigd wordt. 
Eén is er weer van Sarah Young in het boekje Dicht bij Jezus, 
Dagelijks genieten van zijn nabijheid (ISBN 978 90 6067 944 9; uitgeverij 
Gideon, Hoornaar ) 
De teksten, die er in staan, kunt u lezen alsof God die zelf tegen u 
zegt.  
Een tekst van 9 mei j.l.: 
Oordeel niet te hard over jezelf. Ik kan zelfs uit jouw fouten iets goeds laten 
voortkomen. Jouw beperkte verstand heeft de neiging achterom te kijken, 
en je verlangt ernaar beslissingen ongedaan te maken waar je spijt van hebt 
gekregen. Dat is verspilde tijd en energie en het leidt alleen maar tot 
frustratie. Blijf niet tobben over het verleden, maar geef je frustraties over 
aan Mij. Zie in vertrouwen naar Mij op, in de verwachting dat mijn oneindige 
creativiteit zowel van het goede als van het verkeerde een prachtig nieuw  
ontwerp kan maken. 
Omdat jij een mens bent, zul je fouten blijven maken. 
De gedachte dat je een foutloos leven zou moeten leiden, is een kenmerk van  
trots. Jouw fouten kunnen een bron van zegen zijn, omdat ze je nederig maken 
en je begrip geven voor de zwakheid van anderen. 
En het beste van alles is dat jouw falen je afhankelijkheid van Mij benadrukt. 
Ik kan schoonheid voortbrengen uit het moeras van jouw fouten. 
Vertrouw Mij en zie uit naar wat Ik ga doen.   
 
Een vers uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 15, vers 13: 
Moge de God van de hoop, u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, 
zodat gij overvloeit van hoop, door de kracht van de heilige Geest. 
( op 2 mei gelezen…) 
 
Een paar verzen uit Psalm 116: 
Hem, de Heer heb ik lief: 
Hij hoorde mijn roep om erbarmen. ( vers 1 ) 
 
Genadig de Heer en rechtvaardig; 
Onze God, Hij is vol ontferming: 
De Heer hoedt wie argeloos zijn, bracht mij, de verslagene redding ( vers 5 en 6 ) 
 
Gij verloste mijn leven uit de dood, 
hebt de tranen gewist van mijn ogen, 
nam de aanstoot weg voor mijn voet. 
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Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn in het land waar de levenden zijn.  
                                         ( vers 8 en  9 ) 
Kan ik ooit vergelden de Heer 
Al wat Hij voor mij heeft volvoerd ? 
De beker des heils wil ik heffen,  
aanroepen de naam van de Heer. ( vers 12 en 13 ) 
 
Mijn dankoffer wil ik u brengen,  
aanroepen de naam van de Heer. ( vers 17 ) 
 
En tenslotte: Psalm 85 uit ons brevier ( dinsdag derde week, morgengebed ) 
 
Een woord voor Zijn volk, voor al wie Hem dient, 
voor elk, die zijn hart voor hem opent. 
Zijn heil is nabij voor hen, die Hem vrezen,  
Zijn glorie komt weer bij ons wonen. 
Genade en waarheid ontmoeten elkander, 
de vrede omhelst de gerechtigheid. 
 
Die laatste tekst heb ik als bemoedigend, troostrijk en hoopvol ervaren. 
Ik hoop dat deze teksten u ook goed doen… 
Woorden van God zelf! 
 
Pastoor Jos Rosenhart 
 
 

 
Vastenactie 2019 

 
Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan de projecten van zr. Maria de 

Anima Christi, 

schoolmeubilair en lesmatriaal voor een basisschool in San Paulo, Brazilië. 

En pater Jan Verboogen voor renovatiewerkzaamheden aan de Driekoningenkerk 

in Paramaribo, Suriname. 

Inmiddels hebben we een bedrag van € 4.735. ontvangen. 
De rekening van het missiecomité blijft geopend. Als er mensen zijn die alsnog 

willen storten kan dat op rekening: 

 

Rabobank NL43 RABO 0156 9387 82 t.n.v. het Missiecomité Weert-Zuid 
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PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden: 

  14 april : de heer Jacques Bergmans, 93 jaar  26 april : de heer Kay Pokorny, 89 jaar    5 mei : mevrouw Lies Seegers-Jacobs, 92 jaar 
 
Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader. 
 
In de Moeselkapel werden gedoopt: 
    7 april : Menno en Milan Smolenaers, zonen van Tom Smolenaers 

     en Michelle Smolenaers-Vranken  14 april : Miya Merema, dochter van Frank Merema  
     en Lisette Merema-Gleijm  21 april : Milo Hilkens, zoon van Olaf Hilkens en Karen Levels 

 
Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders! 
 
 

De volgende vieringen worden opgeluisterd door een koor: 
 
 
 
 

Zaterdag 8 juni Keenterkerk 19.00 uur Koor ANIMO 
Zondag 9 juni Moeselkerk 11.00 uur Gemengd Koor Moesel 
 

    
Biechtgelegenheid: 1

e
 zaterdag van de maand: Kerk Leuken 

 2
e
 zaterdag van de maand: Moeselkerk 

   3
e
 zaterdag van de maand: Keenterkerk 

telkens van 16.00 tot 17.00 uur 
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Liturgische agenda en misintenties 
 
 

 

 

Za.      18 mei 18/19 mei Vijfde zondag van Pasen 
Keenterkerk 19.00 uur: Wiel Coenen 
  (Zang: samenzang) 
Zo.      19 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
Keenterkerk 09.30 uur: Communieviering Basisschool Het Dal 
   
Moeselkerk   11.15 uur: Communieviering Brede School Moesel 
   
Ma. 20 mei  H. Bernardinus van Siena, priester (gedachtenis) 
Moeselkapel 07.00 uur: Voor de vergeten zielen in het vagevuur (N. Ell) 
   
Di. 21 mei  HH. Christophorus Magallaen, priester en 

gezellen, martelaren (gedachtenis) 
Moeselkapel 07:00 uur:  
Keenterkerk 19.00 uur: José Bongers-Vossen en overleden familie 
    
Wo. 22 mei  H. Rita van Cascia, kloosterlinge (gedachtenis) 
Moeselkapel 07.00 uur: Familie Stroucken 
   
Do. 23 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
Moeselkapel 19.00 uur: Toon van Diepen (jaardienst) 
  Voor de levende en overleden leden van KBO Weert 

Zuid 
  Michel Vanderfeesten (jaardienst) en overledenen 

van de familie Vanderfeesten-Kunnen 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 24 mei   
Moeselkapel 07.00 uur:  
Keenterkerk 08.30 uur: Vervalt! 
   
Za. 25 mei  H. Beda, de Eerbiedwaardige, priester en 

kerkleraar (gedachtenis) 
Moeselkapel 07.00 uur:  

 

 

18 mei t/m 25 mei 2019 
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Za.      25 mei 25/26 mei Zesde zondag van Pasen 
Evang. Joh. 14, 23-29 (C) 

Keenterkerk 19.00 uur: (Zang: samenzang) 
   
Zo. 26 mei   
Moeselkapel   07.00 uur:  
Moeselkerk   11.00 uur: Overleden ouders Smolenaers-Verdonkschot 
  (Zang: samenzang) 
  (KINDERNEVENDIENST) 
   
Ma. 27 mei  H. Augustinus van Canterbury. Bisschop 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 07.00 uur:  
   
Di. 28 mei   
Moeselkapel 07.00 uur: Ricky van der Linden 
Keenterkerk 19.00 uur: Dorien Bongers - Göertz en overleden familie 
    
Wo. 29 mei   
Moeselkapel 07.00 uur: Familie Stroucken 
    
Do. 30 mei  Hemelvaart van de Heer (Hoogfeest) 
Moeselkapel 07.00 uur:  
Keenterkerk 09:30 uur:  
    
Vr. 31 mei  Vr. 31 mei Bezoek van de heilige Maagd 

Maria aan Elisabeth (Feest) 
Moeselkapel 07.00 uur:  
Keenterkerk 08.30 uur: Vervalt! 
   

 

 

 

Za.      1 jun. 1/2 jun. Zevende zondag van Pasen 
Evang. Joh. 17, 20-27 (C) 

Keenterkerk 19.00 uur: Harrie van Pol (verjaardag en jaardienst) 
  Sjaak Janssen (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 
Zo. 2 jun.   
Moeselkerk   11.00 uur:  
Koffiezondag  (Zang: samenzang) 

25 mei t/m 31 mei 2019 

1 juni t/m 7 juni 2019 
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Di. 4 jun.   
Keenterkerk 19.00 uur: Dorien Bongers - Göertz en overleden familie 
    
Wo. 5 jun.  HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren 

(gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur:  
   
Do. 6 jun.  H. Norbertus, bisschop (gedachtenis) 
Moeselkapel 19.00 uur:  
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 7 jun.   
Keenterkerk 08.30 uur:  
   

 
 
 

 

Za.      8 jun. 

8/9 jun. Pinksterzondag (Hoogfeest) 
Evang. 20, 19-23 (C) 

Keenterkerk 19.00 uur: Aurora Consuelo Barkmeyer  - Oma Tita (jaardienst) 
  (Zang: Koor ANIMO) 
Zo. 9 jun.   
Moeselkerk   11.00 uur: (Zang: m.m.v. het Gemengd Koor Moesel) 
   
Ma. 10 jun.  Tweede Pinksterdag –  

Heilige Maria, Moeder van de Kerk 
 : (Open dag KCV – zie pagina 3 
   
Di. 11 jun.  H. Barnabas, apostel (Feest) 
Keenterkerk 19.00 uur: Alph. en Maria Baetens-Hilhorst (jaardienst) 
   Jose Bongers-Vossen (jaardienst) 
Wo. 12 jun.   
Moeselkapel 08.30 uur:  
    
Do. 13 jun.  Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester 

(Feest) 
Moeselkapel 19.00 uur: Bert Fijen (verjaardag) 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 14 jun.  H. Lidwina, maagd (Feest) 
Keenterkerk 08.30 uur:  
   

  

8 juni t/m 14 juni 2019 
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Ons parochieblad wordt mede mogelijk gemaakt door:  
 

 
 
 
 
 

Uitvaartverzorging  
Van Gansewinkel 
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 
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  
Uitvaartverzorging 
Vogelsbleek 18 A 
6001 BE Weert 
Telefoon        549630        
www.geuns.nl 

   

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 
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: 
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. de Parochiewijzer 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 
parochiewijzer.weertzuid@gmail.com 

3. een papieren abonnement ontvangen 
Hiervoor dient u:  uw NAAM en ADRES door te geven bij  

o het Parochiekantoor – St. Jozefs-kerkplein 2 – 6006 ZH  Weert of  
o Redactie Parochiewijzer, p/a h. Woutersstraat 12 – 6006 BE Weert  € 20  abonnementsgeld (per jaar) over te maken op 
o Keent NL56 RABO 0156 9065 38 t.n.v. Parochie St. Joseph 
o Moesel NL12 RABO 0156 9095 61 t.n.v. Parochie de Verrezen  
       Christus 

 onder vermelding van: abonnement 

mailto:info@geuns.nl
mailto:parochiewijzer.weertzuid@gmail.com


 

 

 

Parochies De Verrezen Christus Moesel en St.Joseph Keent 
(onderdeel van een cluster met Parochie St Matthias en de Goede Herder) 

Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl 
 

Redactie-adres: Diaken A.Goos, Nassaulaan 55, 6006 CN  Weert,   tel. 520882 
e-mail: parochiewijzer.weertzuid@gmail.com 

 
Vieringen: in het weekend zaterdagavond  17.30 uur kerk van Leuken 

19.00 uur Keenterkerk 
    zondagmorgen  11.00 uur Moeselkerk  
  door de week maandagmorgen 09.00 uur kerk van Leuken 

dinsdagavond  19.00 uur Keenterkerk 
    woensdagmorgen 08.30 uur Moeselkapel  
    donderdagavond 19.00 uur Moeselkapel 
    vrijdagmorgen  08.30 uur Keenterkerk 
 
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 
Pastoor  J. Rosenhart 
  Middelstestraat 63, 6004 BH  Weert tel. 533560 
Diaken  A. Goos 
  Nassaulaan 55, 6006 CN  Weert  tel. 520882 
  

PAROCHIEKANTOOR KEENT/MOESEL: 
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  

 
KERKBESTUUR WEERT ZUID-OOST:  
voorzitter: pastoor J.Rosenhart 
  Middelstestraat 63, 6004 BH  Weert   tel. 533560 
secretaris:  de heer Henk Houben,       
  Herenstraat 223, 6004 XJ Weert    tel. 524346 
penningmeester: de heer F.Meuwis,  

Kerkstraat 64, 6006 KR Weert    tel. 539946 
  
KOSTERS: 
MOESELKAPEL: mevr. R.van Engelen,  
  Beatrixlaan 24, 6006 AJ  Weert     tel. 548840 
 
KEENTERKERK: de heer M. Bongers,       
  Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,    tel. 539353 
 

http://www.parochiesweertzuidoost.nl/

