
 

Advent en Kerst 
2019 

Misintenties voor het volgende Carillon (nummer 1)
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 3 januari 2020 opgegeven
te zijn. Het parochiekantoor is daarvoor maandag, woensdag en vrijdag geopend van
10.00 uur tot 12.00 uur. U kunt op dezelfde tijden telefonisch misintenties opgeven of
schriftelijk in de brievenbus van het parochiekantoor.
Tarieven misintenties: op gewone weekdagen : € 10,00 

in het weekend en op feestdagen : €  25,00 

Aanleveren artikelen voor het volgende Carillon (nummer 1)
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen
uiterlijk 3 januari 2020 aangeleverd te worden per e-mail:
parochieblad@sintmartinuskerk.nl

Digitale aanlevering op het parochiekantoor kan eventueel ook. 
De redactie houdt zich het recht voor artikelen te wijzigen of niet te plaatsen. 

Het volgende Carillon verschijnt rond het weekend van 18 jabuari 2020 en geldt voor
de periode tot en met 20 maart 2020.

JAARGANG 54 – 2019 
NUMMER 
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Periode 16 november 2019  t/m 17 januari 2020 



 “MARTINUS BEWEEGT" - EEN H. MIS GOED VOOR U ! 

Begin dit jaar is een groep enthousiaste parochianen in beweging gekomen om 
de inkomsten van onze parochie te verbeteren. U weet allemaal dat de inkomsten 
de laatste jaren enorm zijn gedaald, o.a. door de vergrijzing en het ontbreken van 
de jongere generatie. Tijd om de handen ineen te slaan en om te proberen 
hieraan iets te gaan doen! 

Het aantal parochianen dat op zaterdag of zondag naar de kerk gaat ligt in onze 
parochie nog op een behoorlijk hoog niveau. Met het Groot St. Martinuskoor en 
de Broederschap heeft onze parochie 2 prachtige steunpilaren waarmee ook 
afgelopen Oktober -  Mariamaand de parochie zich weer eens van haar beste 
kant heeft laten zien. Hulde daarvoor! 

Maar doet u vooral actief méé, er is er nog steeds plek voor een aantal mensen 
méér. Onze Zondagse Hoogmis is een van de speerpunten in het samen beleven 
en onderhouden van ons geloof. Zaak dus om méér mensen te motiveren om 
deze met ons méé te komen vieren. Nu de dagen weer wat donkerder worden, 
willen wij u vragen om s.v.p. allemaal eens rond te kijken naar mensen in uw 
(directe) omgeving, die wellicht nog een klein zetje nodig hebben om met ons 
mee te doen. Nodig hen uit om eens een keertje met u mee te gaan, onder het 
motto “een H. Mis, goed voor u !”. 

Ook als u zich als vrijwilliger wil aansluiten bij één van de vele groepen die zich 
voor onze parochie inzetten, aarzel niet om dat te laten weten. Het eenvoudigst is 
een mailtje naar  parochiekantoor@sintmartinuskerk.nl. Samen staan we immers 
sterk(er), u doet toch ook mee? ! 
De Martinus beweegt…. U ook ? 

ACTIE KERKBALANS EN BELASTINGAFTREK 

Vorige keren vroegen we uw aandacht voor de Actie Kerkbalans en de 
mogelijkheden voor belastingaftrek. U heeft al een bijdrage overgemaakt? Dan 
is dat geen probleem: het regelen van belastingaftrek over het lopende jaar kan 
nog steeds! U hoeft daarvoor niet naar een notaris. Een korte instructie-set kunt u 
opvragen bij het parochiekantoor (parochiekantoor@sintmartinuskerk.nl), of u 
kunt daarvoor ook de deken persoonlijk benaderen. (Extra) bijdragen s.v.p. via 
RABO rekening NL50 RABO 0156 9434 09 t.n.v. Parochie St Martinus. Uw steun 
wordt zeker op prijs gesteld !  
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DE ACHTERGRONDEN VAN DE ADVENT 
In het weekeinde van zaterdag 30 november en zondag 1 december begint de 
Advent. Dat is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Deze duurt vier weken. Maar dat is 
niet altijd zo geweest. Enkele weetjes over de Advent op een rij: 

Naam Advent 
De naam Advent komt van het Latijnse werkwoord advenire, dat ‘naderen’ betekent. 
Ook het woord adventus is hiervan afgeleid. Dat betekent ‘komst’. Het werd 
aanvankelijk gebruikt voor de troonsbestijging van een Romeinse keizer of de 
allereerste keer dat de keizer of een andere vorst een tempel betrad. Gelovige 
mensen kijken in de Advent uit naar de komst van Christus, de vredevorst. 

Vier zondagen 
Waarschijnlijk hebben gelovigen al vanaf het begin van het christendom een 
voorbereidingstijd op Kerstmis in acht genomen. Vanaf de 5de eeuw is in de Oosterse 
Kerk duidelijk sprake van een periode van enkele weken. Toen was nog sprake van 8 
weken: van 11 november tot 6 januari. Via Spanje en Frankrijk komt de traditie in de 
6de eeuw naar Rome en de rest van Europa. De duur van de advent verschilde per 
land en per eeuw. Er was sprake van 4, 5 en soms zelfs 6 adventszondagen. 
Tegenwoordig begint de advent op de vierde zondag vóór 25 december. Dat betekent 
dat het begin van de advent per jaar verschilt. 

Paars 
Van oudsher is de Advent niet alleen een tijd om vooruit te kijken naar het Kerstfeest, 
maar ook een periode van boete. Daarom is de liturgische kleur van de liturgische 
gewaden in deze periode paars, net als in de 40-dagentijd voor Pasen. Halverwege 
de advent schijnt het licht van Kerstmis al een beetje door en mag de kleur roze zijn, 
net als met halfvasten.  

Adventskrans 
Het meest zichtbare teken van de Advent is de adventskrans, waarop elke week een 
kaarsje extra wordt aangestoken. De krans is eigenlijk een kroon, als teken van eer, 
overwinning en kroning. In het Romeinse rijk kregen overwinnaars al een kroon op 
hun hoofd. De adventskrans verwijs al een beetje naar de koninklijke intocht van 
Jezus in Jeruzalem op Palmzondag. De adventskrans is een eerbetoon aan Christus. 
De krans staat symbool voor de aardbol: de wereld die uitziet naar de verlosser. 

JAARVERGADERING BROEDERSCHAP MET VOORDRACHT VAN 
PATER JO KUPPENS 
Het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria is op 8 december. Dit wordt 
gevierd op maandag 9 december in de dekenale St.-Martinuskerk met de H. Mis van 
9.00 uur. Aansluitend is traditioneel de jaarlijkse vergadering van de Broederschap. 
Nieuwe broeders en zusters krijgen dan hun Mariaspeldje.  
Aansluitend vertelt pater Jo Kuppens over zijn ervaringen als lid van de Orde van de 
Witte Paters. Deze orde, ook wel ‘Missionarissen voor Afrika’ genoemd, bestond in 
2018 150 jaar. In datzelfde jaar vierde de pater zijn 50-jarig priesterfeest. 
De vergadering vindt plaats bij de Zusters Birgittinessen aan de Maasstraat. 
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KERSTACTIE BROEDERSCHAP WEERT 
In december helpt de Broederschap de Voedselbank voor de 7e keer met het 
inzamelen van artikelen. Met deze actie voor de Voedselbank kunnen we 
naastenliefde in de praktijk brengen. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier 
graag aan mee. Carin Rosbergen, coördinator namens de Broederschap: “U maakt 
niet alleen de cliënten van de Voedselbank blij. Het is ook een fijn gevoel iets voor 
een ander te kunnen doen, zeker in deze dagen voor Kerstmis.” 
U doet mee door het doneren van houdbare producten, vooral blikken of potten 
groenten, vis in blik, wc-papier, waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen (shampoo, 
tandpasta, zeep). Deze producten levert u in tussen 7 en 21 december bij de kratten 
die klaarstaan in de kerken. Alle giften zijn van harte welkom. Let u wel op dat de 
producten nog minstens twee maanden houdbaar zijn? 

DE KERK KAN NIET ZONDER UW STEUN 
Met Kerstmis doen alle kerken extra hun best om iedereen welkom te heten en 
gastvrij te ontvangen. De kerk wordt mooi versierd. De kerststal wordt opgezet. Er zijn 
extra vieringen en de koren zorgen dat ze hun mooiste repertoire zingen. Ook buiten 
het kerkgebouw is er deze periode nog wat meer aandacht voor mensen die ziek of 
eenzaam zijn en wat aandacht verdienen.  
Al die inspanningen leveren we graag om er voor iedereen een mooi Kerstfeest van te 
maken. Maar iedereen begrijpt dat dit niet voor niets kan. Ook de ‘serviceverlening’ 
van de kerk kost geld. De verwarming, de stroom, de versieringen, het salaris van de 
pastoor, de catecheselessen voor de kinderen: alles heeft z’n prijs. Als parochie 
kunnen we deze diensten alleen blijven leveren als u ons financieel ondersteunt. Vindt 
u het belangrijk dat we in onze kerk samen Kerstmis kunnen vieren, doe dan mee met 
Kerkbalans en wordt een vaste donateur van onze parochie. U kunt uw mooie 
bijdrage overmaken: NL 50 RABO 015 69 43 409 t.n.v. Sint Martinus Weert o.v.v. 
kerkbijdrage. 

MGR. HARRIE SMEETS ÉÉN JAAR BISSCHOP 
Op zondag 8 december is het precies één jaar geleden dat Mgr. Harrie Smeets in de 
kathedraal in Roermond tot bisschop werd gewijd. Dit gebeurde in een plechtige 
viering, waarbij honderden gasten en gelovigen aanwezig waren. De bisschop heeft 
zich sindsdien ingespannen om het bisdom goed te leren kennen.  

Zo heeft hij in de loop van het jaar alle dertien dekenaten in Limburg bezocht. Overal 
was hij drie dagen te gast. Op zondag 8 december – de eerste verjaardag van zijn 
bisschopswijding – sluit hij deze rondgang af in het dekenaat Schinnen. Door de 
werkbezoeken heeft de bisschop een heel breed en gevarieerd beeld van het kerkelijk 
leven in de parochies gekregen. “Natuurlijk zijn er zorgen, maar ik heb toch vooral 
gezien dat er in de parochies heel veel leven zit,” zo zegt Mgr. Smeets terugkijkend. 
“De kerk is veel groter dan de mensen, die op zondag naar de mis gaan. Dat is me dit 
jaar wel duidelijk geworden. Ik heb heel veel kleine wondertjes gezien.” Komend jaar 
wil de bisschop opnieuw naar de dekenaten toegaan. “Nu geen drie dragen, maar om 
in elk dekenaat met jongeren in contact te komen.” 

Voor wie nog even terug wil kijken naar de bisschopswijding van vorig jaar: alle 
berichten, foto’s en de tv-uitzending zijn te vinden op www.bisdom-
roermond.nl/bisschopswijding.  
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ACADEMIE ROLDUC OVER LEONARDO DA VINCI 
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de beroemde Italiaanse kunstenaar en 
wetenschapper Leonardo da Vinci overleed. Hij was schilder en beeldhouwer. Maar 
ook architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, 
schrijver, en componist. Een veelzijdig man, die het gezicht van de renaissance werd. 
Zijn gedachtegoed staat model voor wat het ‘begin van de Moderne’ wordt genoemd. 
De Middeleeuwen waren definitief voorbij en de mens ging anders naar zijn omgeving 
kijken.  
Over het denken van Leonardo da Vinci, zijn uitvindingen en zijn invloed op onze 
hedendaagse maatschappij gaat de lezing van Academie Rolduc op vrijdag 29 
november. De lezing wordt gehouden door Dr. Detlef Rohling. Hij is priester van het 
bisdom Roermond en docent filosofie aan het grootseminarie Rolduc.  
Deelname kost 5 euro, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. 
Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com. 

zaterdag 16 november 
11:45 uur Rozenkransgebed 
15:00 uur Doop Oliver Crisu 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters 

zondag 17 november 33e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Schola 
Wiel Gruijthuijsen 
Henk Teunissen Jo de Kok 

11:30 uur Doop Julia Munten 
maandag 18 november 
09:00 uur Eucharistieviering 
dinsdag 19 november 
09:00 uur Eucharistieviering 
woensdag 20 november 
09:00 uur Eucharistieviering 
donderdag 21 november Opdracht van Maria in de tempel 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Ter ere van St. Antonius (offerblok) 

vrijdag 22 november H. Cecilia, maagd en martelares 
09:00 uur Eucharistieviering 
zaterdag 23 november 
10:00 uur Ceciliamis Stedelijke Harmonie St. Antonius 
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 
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zondag 24 november Christus Koning 
10:00 uur Eucharistieviering 
Viering St. Cecilia Groot Sint Martinuskoor Pastoralmesse in F. van C. Tambling 
Tonnie Bongers (jaardienst) 
Piet Bos (jaardienst) 
Jo Bergmans (verjaardag) 
Henk Teunissen 

Fam. Wullems-Stultiens 
Anny Mertens-Meeuvis 
levenden en overleden leden van stadsgilde St. 
Catharina 1480 

11:15 uur Doop Juliëtte van den Boom 
    

maandag 25 november Catharina van Alexandrië 
09:00 uur Eucharistieviering 
Jan Buscher  
    

dinsdag 26 november   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)  
    

woensdag 27 november   
09:00 uur Eucharistieviering 
    

donderdag 28 november   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  
    

vrijdag 29 november   
09:00 uur Eucharistieviering 
    

zaterdag 30 november  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 
de overledenen van de fam. Linders-Schreurs Mies en Twan Sauvé 
    

zondag 1 december 1e zondag van de Advent, St Catharina 
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst 
Schola 
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans 
Piet Bos Theo en Gerda Dirckx-Halfers 
    

maandag 2 december   
09:00 uur Eucharistieviering 
dinsdag 3 december H. Franciscus Xaverius, priester 
09:00 uur Eucharistieviering 
    

woensdag 4 december H. Johannes van Damascus 
09:00 uur Eucharistieviering 
Frits Weekers (sterfdag)      

donderdag 5 december   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
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vrijdag 6 december H. Nicolaas, bisschop 
09:00 uur Eucharistieviering 
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens 
    

zaterdag 7 december  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 
    

zondag 8 december 2e zondag van de Advent 
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst 
Schola 
Ouders Gerits-Gubbels overleden familie Rechmann 
    

maandag 9 december   
09:00 uur Eucharistieviering 
Voor de levenden en overleden broeders en zusters van de Venerabele Broederschap van de 
Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert 
    

dinsdag 10 december   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)      

woensdag 11 december H. Damasus I, paus 
09:00 uur Eucharistieviering 
    

donderdag 12 december   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)      

vrijdag 13 december H. Lucia, maagd en martelares 
09:00 uur Eucharistieviering 
    

zaterdag 14 december  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 
Jan Scheijmans (jaardienst)      

zondag 15 december 3e zondag van de Advent 
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst 
Groot Sint Martinuskoor Missa Pontificalis van L. Perosi 

Tinie Gerits-Teunissen 
Toine Verstappen (verjaardag) 

overleden ouders Jacobs-Koppers en 
familieleden 
Henk Hietbrink 

    

maandag 16 december   
09:00 uur Eucharistieviering 
    

dinsdag 17 december   
09:00 uur Eucharistieviering 
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woensdag 18 december 
09:00 uur Eucharistieviering 
donderdag 19 december 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Ter ere van St. Antonius (offerblok) Jan Janssen 

vrijdag 20 december 
09:00 uur Eucharistieviering 
zaterdag 21 december 
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters 

zondag 22 december 
10:00 uur Eucharistieviering 
Schola 
Alda en Wim  Berghuis-Cramers (jaardienst) Pierre Gubbels 

maandag 23 december 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok) 

dinsdag 24 december Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
18:30 uur Gezinsmis van Kerstmis 
Gezinsmis Samenzang - Klarinettenensemble van het Rick 
20:30 uur Vigiliemis van Kerstmis 
Koor Vivace - Kerkelijke Harmonie St. Joseph 
Levenden en overleden leden van Vivace 
Levenden en overleden leden van de Kerkelijke 
Harmonie St. Jozef 
Overleden ouders Bèr Raemakers en Toos 
Raemakers- Poell 

Tjeu van Hoef 
Jo Bergmans en overleden familie de Wijs en 
overleden familie Bergmans 
Jo Rademaekers 

23:00 uur Nachtmis van Kerstmis 
Groot Sint Martinuskoor Pastoralmesse in A van C. Kreutzer 
Domien Visser 
Uit dankbaarheid 

Marcel van Uhm en Nellie Nies-Tindemans 
Wim Andriessen

woensdag 25 december Eerste Kerstdag, H. Familie 
10:00 uur Eucharistieviering 
Weerter Mannenkoor 
Alle weldoeners van onze Parochie 
Frits Meulen 
Overleden Familie Comans en overleden 
familie Beelen 
Riet Verscheijden-Scholten 
Overleden ouders Anna en Frits Teunissen - 
Loijen (jaardienst) 

Overleden ouders Rietra-Pallandt en overleden 
familie 
Overleden Familie Franciscus Lamerikx en Maria 
Rietjens 
Louis Linders 
De Grijs-Urens en Moonen-Scheepers 
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donderdag 26 december Tweede Kerstdag 
10:00 uur Eucharistieviering  
Groot Sint Martinuskoor Pastoralmesse in C. van I. Reimann 
Wim Govaarts 

H. Johannes, apostel en evangelist vrijdag 27 december 
09:00 uur GEEN Eucharistieviering 

zaterdag 28 december 
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 

zondag 29 december H. Thomas Becket, bisschop en martelaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Schola 

maandag 30 december 
09:00 uur Eucharistieviering 
Dien de Laat-Verstappen (jaardienst) 

dinsdag 31 december 1e zondag door het jaar 
09:00 uur Eucharistieviering 
woensdag 1 januari Nieuwjaar, Feest van de Moeder Gods 
10:00 uur Eucharistieviering aansluitend Nieuwjaarsreceptie in de Dekenij 
Schola 
Riet Verscheijden-Scholten 

donderdag 2 januari HH. Basilius de Grote & Gregorius van 
Nazianze 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Ter ere van St. Antonius (offerblok) 

vrijdag 3 januari 
09:00 uur Eucharistieviering 
zaterdag 4 januari 
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 

zondag 5 januari Openbaring van de Heer 
10:00 uur Eucharistieviering 
Groot Sint Martinuskoor Pastoralmesse in A. van C. Kreutzer 
Jan en Annie van Gansewinkel-Hendriks 
(jaardienst) 
Tinie Gerits-Teunissen 

Pierre Gubbels (jaardienst) 
Overleden familie Jac en Marie Ramaekers-van 
Pelt 
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maandag 6 januari Driekoningen (Openbaring van de Heer) 
09:00 uur Eucharistieviering 
Riet Verscheijden-Scholten 

dinsdag 7 januari H. Raimundus van Penyafort, priester 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok) 

woensdag 8 januari Goedele / Apollonaris Claudius van Hiërapolis 
09:00 uur Eucharistieviering 
donderdag 9 januari Petrus van Sebaste 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok) 

vrijdag 10 januari 
09:00 uur Eucharistieviering 
zaterdag 11 januari 
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 

zondag 12 januari Doop van de Heer 
10:00 uur Eucharistieviering 
In Paradisumkoor MessaXIII opus 75 van Oreste Ravanello 
Tjeu en Mia de Waal-Smeets (jaardienst) 

maandag 13 januari H. Hilarius, bisschop en kerkleraar 
09:00 uur Eucharistieviering 
dinsdag 14 januari 
09:00 uur Eucharistieviering 
woensdag 15 januari H. Arnold Janssen, priester 
09:00 uur Eucharistieviering 
donderdag 16 januari 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Ter ere van St. Antonius (offerblok) 

vrijdag 17 januari H. Antonius, Abt 
09:00 uur Eucharistieviering 

Gelukkig Nieuwjaar 
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COLOFON 
CARILLON is het parochieblad van de 
dekenale Sint Martinusparochie te Weert en 
verschijnt zesmaal per jaar. 

Het is mogelijk om in het Carillon te 
adverteren met een kwart, een halve of een 
hele pagina. Wel verbindt men zich voor de 
periode van minstens een jaar. Voor 
informatie en tarieven bel het parochiekantoor. 
Medewerkers en verspreiders helpen pro Deo 
bij de totstandkoming en bezorging. 
Belangstellenden die niet binnen de parochie-
grenzen wonen, kunnen het blad per post toe-
gezonden krijgen. Hiervoor wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. Bezoekers van de 
stadskerk kunnen steeds bij het Maria-altaar 
een exemplaar meenemen. Vrijwillige bij-
dragen voor de bestrijding van de onkosten 
zijn altijd welkom. 

Voor betalingen van missen, giften kerk, 
versiering of bijdrage Carillon kunt u onder-
staande rekening gebruiken: 

Rabobank : NL50 RABO 0156 9434 09 
t.n.v, Parochie St. Martinus Weert 
RSIN  : 8241 3548 9 

Redactie 
Dhr. P. Beelen, 
  e-mail: parochieblad@sintmartinuskerk.nl 

Technische verzorging 
Drukkerij Weemen voorheem Tonnaer, 
Kelpen-Oler,  
 tel. (0495) 657 710 

Bezorging 
Dhr. J. Nouwen, Poldermolen 130, 
 tel. (0495) 532 040 

Systeembeheer Internet 
Website: www.sintmartinuskerk.nl 
 Dhr. P. Beelen,  
 e-mail: parochieblad@sintmartinuskerk.nl 

Parochiekantoor 
Mw. T. van Spaendonk 
 Begijnensteeg 1 
 6001 AZ  Weert 
 tel. (0495) 532 110 
 e-mail: parochiekantoor@sintmartinuskerk.nl 
Maandag, woensdag en vrijdag geopend van 
10.00-12.00 uur 

Pastoor-Deken 
H.C.M. Franken, Maasstraat 15, 
  6001 EB  Weert, tel. (0495) 537 628 

Kerkhofzaken 
Parochiekantoor, Begijnensteeg 1, 
 tel. (0495) 532 110 
 Kerkhofbeheerders: 

 Dhr. H. Hendrix, tel. (0495) 532 110 
 Dhr. H. Stals, tel. (0495) 537 920 
 Dhr. P. Strijbos, tel. (0495) 532 110 

 e-mail: kerkhofbeheer@sintmartinuskerk.nl 

Kerkbijdragen 
Rabobank NL50 RABO 0156 9434 09 
 t.n.v. Kerkbijdrage Par. St. Martinus Weert 

Kerkbestuur 
Deken H.C.M. Franken, 
  voorzitter, Maasstraat 15 
Dhr. Th. van Lierop, 
  secretaris, Van Berlostraat 14 
Dhr. S.J.C. Hegge,  
 penningmeester Windmolen 4 
Mevr. R. van Kimmenade-van Meijl, 
  Kerkmeester, Leukerstraat 46 
Dhr. E. Vermeulen, 
 Kerkmeester, Hoogstraat 14 

Birgittinessenabdij Maria Hart 
Maasstraat 17, 6001 EB  Weert, 
  tel. (0495) 453 045 
  e-mail: reception@birgittinessen.nl 
  website: www.birgittinessen.nl 

Groot Sint Martinuskoor 
Website: www.martinuskoor.nl 
  e-mail: info@martinuskoor.nl 

Beiaard van de Sint Martinuskerk 
Website: www.weerterbeiaard.nl 

Broederschap Weert 
Website: www.broederschapweert.nl 



Misintenties voor het volgende Carillon (nummer 1) 
De misintenties voor het volgende Carillon  dienen uiterlijk 3 januari 2020 opgegeven 
te zijn. Het parochiekantoor is daarvoor maandag, woensdag en vrijdag geopend van 
10.00 uur tot 12.00 uur. U kunt op dezelfde tijden telefonisch misintenties opgeven of 
schriftelijk in de brievenbus van het parochiekantoor. 
Tarieven misintenties: op gewone weekdagen : €  10,00 

in het weekend en op feestdagen : €  25,00 

Aanleveren artikelen voor het volgende Carillon (nummer 1) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen 
uiterlijk 3 januari 2020  aangeleverd te worden per e-mail: 
 parochieblad@sintmartinuskerk.nl 
Digitale aanlevering op het parochiekantoor kan eventueel ook.  
De redactie houdt zich het recht voor artikelen te wijzigen of niet te plaatsen. 

Het volgende Carillon verschijnt rond het weekend van 18 januari 2020 en geldt 
voor de periode tot en met 20 maart 2020. 


	voor
	inhoud
	colofon
	achter



