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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 

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.  
 
 
 

 
 

 
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 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 

     

Inhoudsopgave 
 
Hoofdartikel Ivo Krewinkel, pastoor   : Pagina 3-4 

incl. maatregelen i.v.m. het corona-virus  
Palmzondag, Goede Week en Pasen   : Pagina 4-5 
Vastenactie 2020     : Pagina 5 
Toespraak van de Paus bij de zegen Urbi et Orbi : Pagina 6-9 
Personalia      : Pagina 10 
Gebed van de bisschoppen    : Pagina 10 
Lijst van sponsors     : Pagina 11 
Personen en telefoonnummers   : Pagina 12 

Dit Parochienieuws geldt tot nader order; 
zodra de maatregelen i.v.m. het corona-virus veranderen, 

verschijnt een nieuwe uitgave. 
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HOOFDARTIKEL en MAATREGELEN I.V.M. CORONA-VIRUS 

 
“Ik beschouw de kerk als een veldhospitaal na een slag. Een zwaargewonde ga je 
ook niet vragen naar zijn bloeddruk of eetpatroon. Men moet eerst de wonden 
helen, pas nadien kan men over de rest praten.”  
Paus Franciscus. 
  
Een gewond leven… we ervaren het nu allemaal aan den lijve, en misschien meer 
nog… in onze geest, onze ziel. Met Pasen vieren we dat God in Jezus onze 
wonden is komen delen. Vertrouwen wij ons toe aan Hem, de gekruisigde en 
verrezen Liefde. 
  

Enkele bijzonderheden: 

 
Alle reguliere vieringen komen, tot nadere berichtgeving, te vervallen!! 
 
De Moeselkapel blijft ALLE DAGEN van 09.00 tot 19.00 uur open voor gebed en 
om een kaars te branden bij de Troosteres des Bedrukten. 
 
Voor de Goede Week en Palm- en Paaszondag: zie de mededelingen verderop in 
het blaadje (pagina 4-5). 
  
Na Pasen zal de Sint-Jozefkerk ALLE ZONDAGEN open zijn voor stil gebed van 
10.00 uur tot 11.00 uur.  
  
De pastoor draagt net als altijd IEDERE DAG de heilige Mis op en bidt dan ook voor 
alle intenties, noden en zorgen van de parochies! Wilt u hem vragen in het bijzonder 
voor iets te bidden tijdens de heilige Mis (gebedsintentie, geen misintentie) dan kunt 
u hem dat altijd vragen, of doorgeven via het parochiekantoor. 
 
Alle misintenties die mensen hebben opgegeven worden/werden door de pastoor 
opgedragen in de heilige Mis. Als de misvieringen in de parochiekerken weer 
gewoon doorgaan, mogen mensen alsnog een Mis laten lezen voor hun intentie 
(zonder extra kosten). 
 
Mochten mensen in levens- of stervensgevaar de ziekenzalving willen ontvangen 
dan kan dat gewoon! 
Kerkelijke uitvaarten (begrafenissen en crematies) kunnen in overleg met de 
uitvaartondernemer, de familie en naasten en de pastoor gewoon doorgaan met 
inachtneming van alle voorschriften en maatregelen. 
 
Het doopsel van kinderen kan in overleg met ouders en pastoor ook gewoon 
doorgaan, ook hier gelden de voorgeschreven maatregelen. 

   - vervolg zie pagina 4 - 
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In overleg met de ouders en de verschillende basisscholen zijn de vieringen van de 
Eerste Heilige Communie uitgesteld. Als het gewone leven weer wordt opgepakt 
zullen we gaan bespreken wat verstandig is en wenselijk voor de toekomst. 
  
“Tijd heelt geen wonden. 
Tijd leert je leven met verdriet en wachten, zeer geduldig 
tot je weer schoonheid ziet. En tot de tederste herinneringen 
zo diep vertakt zijn in je ziel dat ze die zere plekken kunnen overgroeien.” 
  
Namens alle medewerkers van onze parochies: 
ZALIG PASEN! 

Ivo Krewinkel, pastoor 
 

 

PALMZONDAG, GOEDE WEEK EN PASEN 

 
Gelet op de informatie van de Rijksoverheid (zie www.rijksoverheid.nl) mogen 
bijeenkomsten van religieuze- en/of levensbeschouwelijke aard tot maximaal 30 
personen gewoon doorgaan.  
 

Bij deze samenkomsten geldt wel dat deze alleen mogen doorgaan als alle 
hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen 

en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. 

 
Voor onze parochies geldt het volgende: 

 
De Moeselkapel (OL. Vrouw Troosteres der Bedrukten) is ALLE DAGEN van 
09.00 uur tot 19.00 uur open voor gebed. 
 
PALMZONDAG, 5 april: de Sint-Jozefkerk (KEENT) is van 10.00 uur tot 

12.00 uur open voor stil gebed;  
er zullen palmtakjes ter beschikking zijn 

 
Na Palmzondag zullen in de Moeselkapel palmtakjes ter beschikking zijn. 

 
WITTE DONDERDAG, 9 april: de Moeselkapel is gewoon open voor stil gebed bij 

het Allerheiligste 

http://www.rijksoverheid.nl/
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GOEDE VRIJDAG, 10 april: van 15.00 uur tot 16.00 uur zijn de Moeselkapel, 

de Sint-Jozefkerk (KEENT) en de Sint-
Matthiaskerk (LEUKEN) open voor het privé 
bidden van de KRUISWEG 

 
STILLE ZATERDAG, 11 april: de Moeselkapel is gewoon open voor stil gebed 
 
PAASZONDAG, 12 april – DE VERRIJZENIS VAN CHRISTUS: 
de Sint-Jozefkerk (KEENT) is van 10.00 uur tot 12.00 uur open 
voor stil gebed bij de PAASKAARS; 
er zullen kleine kaarsen ter beschikking zijn  
om mee naar huis te nemen 
 

ZALIG PASEN! 

 

 

Vastenactie 2020 

 

Dit jaar ondersteunen we twee projecten, beide van de Blauwe Zusters van zuster 
Montserrat. Het eerste project bestaat uit de aanschaf van een goede wasmachine, 
(keuken)kasten en een groter kookfornuis voor twee tehuizen voor gehandicapte en 
kwetsbare meisjes in Caïro, Egypte. De gevraagde bijdrage is € 3.180. 
 
Het tweede project is in de Filipijnen en heeft betrekking op het verzorgen van 
maaltijden voor kwetsbare kinderen, jongeren en (arme) families in Pasig City 
(school), Caloocan (missiehuis) en voor een pastoraal voedingsprogramma in Lipa 
City. Er is keukenuitrusting nodig om op deze drie locaties voor grote groepen 
maaltijden te verzorgen. Hiervoor wordt een bijdrage van € 2.450 gevraagd. 
 
Het banknummer van het Missiecomité is NL43 RABO 015 693 87 82. 
 

Tot nu toe is er € 3.500 ontvangen, 
willen we ons einddoel bereiken, 

dan moeten we er nog een schepje bovenop doen. 
Doet u ook mee?????????????? 

 
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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"WAAROM BEN JE BANG?  

HEB JE NOG GEEN VERTROUWEN?" 

- "Urbi et Orbi" 

- Bijzonder moment van gebed ten tijde van de epidemie (27 maart 2020) – 

Portaal van de Sint Pieter, Nederlandse vertaling preek paus Franciscus 

 

 

1 
"Tegen het vallen van de avond" (Mc. 4, 35).  
Zo begint het Evangelie dat we hebben gehoord. Wekenlang lijkt het erop dat de 
avond is aangebroken. Dichte duisternis heeft onze pleinen, straten en steden 
verduisterd; het is ons leven gaan overheersen, het vult alles met een 
oorverdovende stilte en een desolate leegte, die alles verlamt wanneer het 
voorbijtrekt: je kunt het voelen in de lucht, je kunt het voelen in de gebaren, de 
blikken zeggen het. We waren bang en verloren. Net als de leerlingen van het 
Evangelie werden we opgeschrikt door een onverwachte en woedende storm. We 
realiseerden ons dat we in hetzelfde schuitje zaten, allemaal fragiel en 
gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, allemaal geroepen 
om samen te roeien, allemaal om elkaar te troosten. Op deze boot... zijn we dat 
allemaal. Zoals de leerlingen, die met één stem en vol angst zeggen: "Wij zijn 
verloren" (v. 38), zo hebben wij ons ook gerealiseerd dat wij niet alleen, maar 
slechts samen verder kunnen gaan. 
 
2 
Het is gemakkelijk om ons in dit verhaal te herkennen. Wat moeilijk is, is de houding 
van Jezus te begrijpen. Terwijl de leerlingen van nature verontrust en wanhopig zijn, 
blijft hij gewoon op de achtersteven, in het deel van de boot dat als eerste naar 
beneden gaat.  
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En wat doet hij? Ondanks de commotie slaapt hij vredig, vertrouwend op de Vader - 
het is de enige keer in het Evangelie dat we Jezus zien slapen.  
Wanneer hij wordt gewekt, nadat hij de wind en het water tot bedaren heeft 
gebracht, wendt hij zich tot de discipelen op een verwijtende toon:  
"Waarom zijn jullie bang? Heb je nog geen geloof? (Mc. 4, 40). 
 
3 
Laten we proberen het te begrijpen. Wat is het gebrek aan geloof van de leerlingen, 
dat tegengesteld is aan het vertrouwen van Jezus? Ze hadden niet opgehouden in 
Hem te geloven, in feite roepen ze Hem aan. Maar laten we eens kijken hoe ze hem 
aanroepen: "Meester, kan het u niet schelen dat we verloren gaan?" (Mc. 4, 38). 
Het kan je niet schelen: ze denken dat Jezus niet geïnteresseerd is in hen, dat Hij 
zich niet om hen bekommert. Onder ons, in onze families, is een van de dingen die 
het meest pijn doen als we onszelf horen zeggen: "Geef je niet om mij?" Het is een 
zin die pijn doet en stormen in ons hart ontketent. Het moet Jezus ook wakker 
geschud hebben. Omdat niemand meer om ons geeft dan Hij. In feite redt Hij, als 
Hij eenmaal is aangeroepen, zijn twijfelende leerlingen. 
 
4 
De storm ontmaskert onze kwetsbaarheid en laat die valse en onnodige 
zekerheden achter waarmee we onze agenda's, onze plannen, onze gewoontes en 
prioriteiten hebben opgebouwd. Het laat ons zien hoe we in slaap zijn gevallen en 
hebben achtergelaten wat ons leven en onze gemeenschap voedt, onderhoudt en 
mondig maakt. De storm brengt alle intenties aan het licht van het "inpakken" en het 
vergeten van wat de zielen van onze volkeren heeft gevoed; al die pogingen om te 
verdoven met schijnbaar "reddende" gewoontes, niet in staat om een beroep te 
doen op onze wortels en de herinnering aan onze voorouders op te roepen, 
waardoor we de immuniteit die nodig is om tegenspoed het hoofd te bieden, niet 
meer onder ogen kunnen zien. Met de storm is de truc vervallen van die 
stereotypen waarmee we onze "ego's", die zich altijd zorgen maken over ons eigen 
imago, gecamoufleerd hebben, en opnieuw is ontdekt dat we niet los kunnen van 
het (gezegende) gemeenschappelijk bezit: het bestaan als broeders. 
 
5 
"Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?". 
Heer, uw Woord vanavond slaat op ons en gaat ons allemaal aan. In deze wereld 
van ons, waar U meer van houdt dan wij, zijn we op volle snelheid doorgeschoten, 
voelen we ons sterk en tot alles in staat. Geleidelijk aan hebben we ons laten 
meeslepen door de dingen en ons laten verdoven door de haast. We zijn niet 
gestopt bij uw oproepen, we zijn niet ontwaakt door oorlogen en mondiale 
onrechtvaardigheden, we hebben niet geluisterd naar de kreet van de armen, en 
van onze ernstig zieke planeet. We gingen onverschrokken verder, met de 
gedachte dat we wel altijd gezond zouden blijven in een zieke wereld. Nu, terwijl we 
op zee in beroering zijn, smeken we U, " Word wakker Heer!" 
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6 
"Waarom ben je bang? Heb je nog geen geloof?" 
Heer, Gij doet een beroep op ons, een beroep op ons geloof. Dat het niet zozeer 
gaat om te geloven dat U bestaat, maar om naar U toe te komen en U te 
vertrouwen. In deze vastentijd klinkt uw dringende oproep: " Bekeer je," "keer met 
heel je hart naar Mij terug" (Joel 2, 12). U roept ons op om deze tijd van de 
beproeving aan te grijpen als een tijd van keuze. Het is niet de tijd van uw oordeel, 
maar van ons oordeel: de tijd om te kiezen voor wat belangrijk is en wat voorbij 
gaat, om te onderscheiden wat nodig is en wat niet. Het is de tijd om de koers van 
het leven naar U, Heer, en naar de anderen te resetten.  
 
En we kunnen kijken naar zoveel voorbeeldige metgezellen die, in angst, hebben 
gereageerd door hun leven te geven. Het is de werkkracht van de Geest die wordt 
uitgestort en gegoten in moedige en edelmoedige toewijding. Het is het leven van 
de Geest dat in staat is om te verlossen, te waarderen en te laten zien hoe ons 
leven geweven en in stand gehouden wordt door gewone mensen - meestal 
vergeten - die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of op de grote 
catwalks van de laatste show, maar vandaag de dag zonder twijfel de beslissende 
gebeurtenissen van onze geschiedenis schrijven: artsen, verpleegkundigen en 
verplegers, supermarkt-medewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, 
wetshandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die 
hebben begrepen dat niemand zich kan redden.  
 
Tegenover het lijden, waaraan de ware ontwikkeling van onze volkeren wordt 
afgemeten, ontdekken en ervaren we het hogepriesterlijk gebed van Jezus: "opdat 
allen één zijn" (Joh. 17, 21). Hoeveel mensen oefenen geduld uit en geven elke dag 
hoop, waarbij ze ervoor zorgen dat ze niet in paniek raken maar mede-
verantwoordelijk zijn. Hoeveel vaders, moeders, grootouders en grootmoeders, 
leerkrachten laten onze kinderen met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een 
crisis onder ogen moeten zien en hoe ze die moeten doorstaan door hun 
gewoontes aan te passen, hun ogen te verheffen en het gebed te stimuleren. 
Hoeveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van iedereen. 
Gebed en stille dienst: dat zijn onze wapens om te overwinnen. 
 
7 
"Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?" 
Het begin van het geloof is dat we weten dat we redding nodig hebben. We zijn niet 
zelfvoorzienend, solo, op onszelf zullen we zinken: we hebben de Heer nodig zoals 
de oude zeelieden de sterren. We nodigen Jezus uit in de boten van ons leven. 
Laten we hem onze angsten geven, zodat hij ze kan overwinnen. Net als de 
leerlingen zullen we ervaren dat we met Hem aan boord geen schipbreuk zullen 
lijden. Want dit is Gods kracht: alles wat ons overkomt, zelfs slechte dingen, ten 
goede te keren. Hij brengt gemoedsrust in onze stormen, want bij God sterft het 
leven nooit. 
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8 
De Heer daagt ons uit en nodigt ons uit om, te midden van onze storm, solidariteit 
en hoop te wekken en te activeren die in staat zijn om stevigheid, steun en 
betekenis te geven aan deze uren waarin alles schipbreuk lijkt te hebben geleden. 
De Heer ontwaakt om ons paasgeloof te wekken en te doen herleven. We hebben 
een anker: in zijn kruis zijn we gered. We hebben een roerganger: in zijn kruis zijn 
we verlost. We hebben hoop: in zijn kruis zijn we genezen en omarmd, zodat niets 
en niemand ons kan scheiden van zijn verlossende liefde. Te midden van het 
isolement waarin we lijden onder het gebrek aan genegenheid en ontmoetingen, 
waarbij we het gebrek aan veel dingen ervaren, luisteren we opnieuw naar de 
aankondiging die ons redt: hij is opgestaan en leeft naast ons. De Heer roept ons 
vanaf zijn kruis op om het leven dat ons te wachten staat te herontdekken, om te 
kijken naar hen die ons claimen, om de genade die ons bewoont te versterken, te 
erkennen en te bemoedigen. Laten we de kwijnende vlam niet doven. Eén, die nooit 
ziek wordt, en laten we de hoop weer aanwakkeren. 
 
9 
Zijn kruis omarmen betekent de moed vinden om alle tegenslagen van de huidige 
tijd te omarmen en even afstand te doen van ons verlangen naar almacht en 
bezittingen om ruimte te geven aan de creativiteit die alleen de Geest kan wekken. 
Het betekent de moed vinden om ruimtes te openen waar iedereen zich geroepen 
voelt en nieuwe vormen van gastvrijheid, broederschap en solidariteit toe te laten. 
In zijn kruis zijn we gered om de hoop te verwelkomen en het te laten zijn om alle 
mogelijke maatregelen en manieren die ons kunnen helpen om onszelf te 
behouden en te bewaken, te versterken en te ondersteunen. De Heer omarmen om 
de hoop te omarmen: dat is de kracht van het geloof, die ons bevrijdt van angst en 
ons hoop geeft. 
 
10 
"Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?" 
Beste broeders en zusters, vanuit deze plaats, die het rotsachtige geloof van Petrus 
verhaalt, wil ik jullie vanavond allemaal aan de Heer toevertrouwen, op voorspraak 
van Onze Lieve Vrouw, heil van Gods volk, ster van de stormachtige zee. Uit deze 
colonnade die Rome en de wereld omarmt, daalt Gods zegen op je neer als een 
troostende omhelzing.  
Heer, zegen de wereld, geef gezondheid 
aan het lichaam en troost aan het hart. U 
vraagt ons niet bang te zijn. Maar ons geloof 
is zwak en we zijn bang. Maar U, Heer, laat 
ons niet aan de genade van de storm over. 
Herhaal: "Wees niet bang" (Mt 28, 5).  
En wij, samen met Petrus, "werpen al onze 
zorgen op U, want Gij hebt zorg voor ons"..  
 
met dank aan rkdocumenten.nl  

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7669
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PERSONALIA 
 

Overleden: 

 
LEUKEN/GROENEWOUD: 

Geen overledenen. 

 
KEENT/MOESEL: 

• 24 maart : de heer Bèr Beelen, 88 jaar 

• 27 maart : mevrouw Miet Smeets-Smeets, 86 jaar 

• 28 maart : de heer Ad Peeters, 71 jaar 

 

Mogen zij nu thuis zijn bij onze Hemelse Vader.  

 
Doopjes: 
 
MOESELKAPEL: 

• 7 maart : Esmee en Milan van Loo, dochter en zoon van 
     Paul en Daniëlle van Loo-Berben 
 

Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders! 
 

Gebed van de bisschoppen 
 
God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. 
 
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, 
wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,  
dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
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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/


 

 

PAROCHIECLUSTER WEERT ZUID / OOST 
Parochies De Verrezen Christus Moesel,  St.Joseph Keent 
en St.Matthias en De Goede Herder Leuken/Groenewoud 

 
Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl 

 
Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert 

e-mail: parochiewijzer.weertzuid@gmail.com 
 
Vieringen: zie de mededelingen op pagina 3-5 !! 
 

i.v.m. de corona-maatregelen VERVALLEN voorlopig alle vieringen!! 

      
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 
 
Pastoor  I. Krewinkel 
  Middelstestraat 63, 6004 BH  Weert   tel. 533560 
  

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: pastoor I. Krewinkel 
  Middelstestraat 63, 6004 BH  Weert   tel. 533560 
secretaris:  de heer H. 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 
KERK LEUKEN:  de heer M. Verheijden     tel. 539291 

http://www.parochiesweertzuidoost.nl/
mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl

