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Pasen 2020 



 
DEKENALE VASTENACTIE 2020      
Bij dit Carillon treft u aan een folder en collectezakje voor de Vastenactie. In de folder 
vindt u informatie over het project voor uitbreiding van een hostel bij een faciliteit voor 
vergaderingen en trainingen als onderdeel van het Centre for Social Concern in Malawi. 
Dit project is aangedragen door pater Jo Kuppens. Onze parochie wil zich samen met de 
parochies van Boshoven en Laar, evenals vorig jaar, voor dit project inzetten. Er is vorig 
jaar voor gekozen dit project gedurende twee jaren te ondersteunen. 
U kunt het collectezakje deponeren in de gele bus, die achter in de kerk is geplaatst of 
in de brievenbus van de dekenij of van het parochiekantoor. 
Ook kunt u door middel van een bankopdracht of internetbankieren uw bijdrage 
overmaken op banknummer NL 44 RABO 0156 9252 81 van het Parochie Missie Comité 
te Weert. 
De vastentijd is hét moment voor een gift. We doen in vertrouwen een beroep op u! 
 
Vastenactie/ Parochie Missie Comité Sint Martinus 
 
Maria-Boodschap 
Op woensdag 25 maart wordt het hoogfeest van Maria-Boodschap gevierd. Op deze 
datum, 9 maanden voor Kerstmis, wordt herdacht dat de geboorte van Christus werd 
aangekondigd aan Maria. De H. Mis is zoals gebruikelijk op een doordeweekse dag om 
9.00 uur in de dekenale St.-Martinuskerk.  
 
Eieren schilderen 
Pasen is de viering van de wederopstanding van Christus en teken van nieuw leven. Om 
kinderen voor te bereiden op dit feest is er een speciale activiteit. Deze is tijdens de 
kinderwoorddienst op de zondagen 22 en 29 maart. De kinderen krijgen uitleg over 
Pasen en kunnen eieren schilderen, die ze mee naar huis mogen nemen. Aanmelden is 
niet nodig. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de Broederschap. 
 
Meimaand 
Op zondag 3 mei wordt de Meimaand feestelijk geopend met een H. Mis in de St.-
Martinuskerk om 10.00 uur. Het Groot St.-Martinuskoor zingt de Pastoralmesse in F-Dur 
van Christopher Tambling. De pages, bruidjes, Mariadraagsters en de Broedermeesters 
brengen Maria hulde. Als u belangstelling heeft uw kinderen of kleinkinderen in de groep 
mee te laten lopen, kunt u contact opnemen met Gert-Jan Tullemans via 
info@broederschapweert.nl.  
Na afloop van de H. Mis wordt, zoals inmiddels traditie is, de bloemenkrans onder het 
Mariabeeld buiten aan de kerk opgehangen. Aansluitend is iedereen uitgenodigd om bij 
de zusters Birgittinessen in de Maasstraat elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Ook de zondagen 10 en 24 mei is de Broederschap present 
tijdens de H. Mis.  
 
Rozenkrans 
In de meimaand wordt van maandag tot en met zaterdag de rozenkrans gebeden. Op 
werkdagen is dit om 8.45 uur en op de zaterdagen om 11.45 uur. U bent van harte 
welkom bij het Maria-altaar in de St.-Martinuskerk. 
 



 GROOT ST. MARTINUSKOOR, 

Voor een kerkkoor vergen grote feestdagen altijd extra inzet. We hebben de 
kerstperiode achter de rug, waarvoor we de nieuwe Pastoralmesse in A van Conradin 
Kreutzer hebben ingestudeerd en in de nachtmis voor het eerst ten gehore  
We gaan ons nu voorbereiden op de paastijd. We komen nu met de vastentijd en het 
lijdensverhaal in een tijd van bezinning en overdenking. 
In de zondagse hoogmis met Pasen brengen wij zoals gebruikelijk de Krönungsmesse 
van W.A. Mozart ten gehore. We mogen daarbij rekenen op enkele gastzangers. Die 
kunnen we goed gebruiken, want Pasen is toch bekend van grote massale 
muziekstukken, denk maar aan het Halleluja uit de Messiah van G.F. Händel. Wij zijn er 
als koor om de diensten op te luisteren, maar ook een koor moet regelmatig vernieuwen 
om het interessant te houden. Uiteraard is dan ook bij ons elke aanvulling welkom. 
 
Vrijwilligers gevraagd Open Toren Dagen 
Sinds 1989 zijn de Open Toren Dagen van de Martinus kerk een mooie traditie.  
Helaas lijkt hier bij gebrek aan vrijwilligers een einde aan te komen. Dit is toch jammer.   
Wij zijn dringend op zoek naar mensen, die een enkele keer op zaterdag voor 2,5 uur 
toezicht willen houden boven in de toren. Heeft u interesse, kom ons dan op een open 
dag vrijblijvend bezoeken of neem contakt op met: Hans Ahlers,  
Telefoonnummer: 06 20 29 10 16 
 
2 Jonge Russische solisten tijdens Laatste Avondmaal (9 april 19.00 uur) 
Inna Gots bespeelt de dwarsfluit sinds haar 7de jaar. Zij studeerde in Moskou en 
Luxemburg. Zij gelooft dat jij door de muziek liefde en inspiratie kunt ademen. Georgy 
Gots, haar broer, studeerde in de geboorteplaats van Tchaikovsky tussen Europa en 
Azie, en in Moskou.  
 

Mensenrechten centraal in Academie Rolduc  
Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd de ‘Universele verklaring voor de rechten van de 
mens’ aangenomen. Wat zijn die mensenrechten en hoe verhouden die zich tot het 
christelijk geloof? Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc, die op vrijdag 20 
maart om 19.00 uur wordt gehouden. 
Mensenrechten staan volop in de belangstelling. Iedereen wil graag, dat zijn rechten 
gerespecteerd worden. Natuurlijk vinden we ook, dat de rechten van anderen niet 
geschonden mogen worden. Desondanks is het niet gemakkelijk om overeenstemming 
te vinden over wat die rechten dan zijn. Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting? 
Wat als verschillende rechten met elkaar conflicteren? En welke rol speelt religie hierin? 
Dr. Lambert Hendriks gaat tijdens de lezing van Academie Rolduc in op deze vragen. 
Hendriks is rector en docent ethiek en moraaltheologie aan Grootseminarie Rolduc. 
Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is gewenst 
via academie.rolduc@gmail.com.     

 
Roermond in teken van The Passion 

The Passion komt dit jaar naar Limburg. Op Witte Donderdag 9 april staat de 
bisschopsstad Roermond in het teken van dit grote mediaspektakel, waarbij het 
lijdensverhaal van Christus op een moderne wijze in beeld wordt gebracht.  
Die avond worden er tienduizenden belangstellenden in Roermond verwacht. Het 
centrale programma speelt zich af op het Munsterplein, maar ook op andere pleinen in 
de stad is het publiek welkom. Een ‘processie’ zal met het bekende witte kruis door 



Roermond trekken tot aan het hoofdpodium. 
De gezamenlijke kerken van Roermond bieden in de dagen rond The Passion een eigen 
aanvullend programma aan: zo zijn de kerken dagelijks open en kunnen mensen er 
terecht om een kaarsje op steken, even stil te zijn of naar muziek te luisteren.  

Passiespelen Tegelen presenteren unieke theaterbelevenis 
Eens in de 5 jaar staat Tegelen één zomer lang in het teken van de Passiespelen. Dit 
jaar is het weer zo ver. Op zondag 10 mei gaat de voorstelling ‘Hem achterna. Een 
passiespel’ in première. Vervolgens zijn de Passiespelen t/m zondag 13 september elk 
weekeinde in openluchttheater De Doolhof te zien. In totaal zijn er 25 uitvoeringen. 
 
Wat is er goed aan de Goede Week? 

De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Op zichzelf misschien een 
vreemde naam, want in die week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Wat 
is daar goed aan? Dat komt, omdat de naam eigenlijk niets te maken heeft met de 
betekenis, die wij tegenwoordig aan het woord ‘goed’ geven.  
In de liturgische boeken wordt de Goede Week ook omschreven als “Heilige Week’. Goed 
is een woord dat vaak als alternatief voor ‘heilig’ wordt gebruikt. De Goede Week is dus 
vooral de Heilige Week en Goede Vrijdag de Heilige Vrijdag.  
 
De Goede Week heeft trouwens nog meer benamingen. In de eerste eeuwen werd ook 
wel van de Paasweek gesproken, later werd ook wel de ‘Grote Week’ gebruikt. Daarmee 
wordt bedoeld dat voor gelovige christenen de Goede Week de belangrijkste week van 
het jaar is.  
De Duitsers gebruiken overigens een term die precies het tegenovergestelde van ‘goed’ 
uitdrukt. Zij hebben het over Karwoche en Karfreitag. Dit komt van het oud-Duitse 
woord ‘kara’, dat ‘klacht’ of ‘treurnis’ betekent en die zin veel meer het lijden omschrijft.  
In zekere zin mag de Goede Week toch als een échte goeie week worden beschouwd, 
want door zijn lijden, sterven én zijn Verrijzenis met Pasen heeft Christus ons allemaal 
verlost en uitzicht op eeuwig leven gegeven. Dat is nog eens goed nieuws!  

Zegening oliën tijdens Chrismamis  
Roermond staat tijdens de Goede Week in het teken van The Passion. Maar die week is 
er nog een bijzondere gebeurtenis. Op woensdag 8 april wordt in de kathedraal de 
jaarlijkse chrismamis gehouden. Tijdens deze viering op of rond Witte Donderdag 
worden elk jaar de heilige oliën gezegend, die door het jaar in parochies worden 
gebruikt voor doopsels, vormsels en bij het sacrament van de zieken.   
Elk jaar komen vertegenwoordigers van alle parochies in Limburg naar deze speciale mis 
om de oliën in ontvangst te nemen. Ook zijn alle priesters in het bisdom uitgenodigd om 
tijdens deze viering hun beloften van de priesterwijding te vernieuwen. De chrismamis 
kent altijd een bijzondere sfeer, omdat het een van de weinige momenten in het jaar is, 
waarop het hele bisdom rond de bisschop verzameld is.  De chrismamis vindt plaats op 
woensdag 8 april om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Iedereen 
is van harte welkom.   

 

 

  



 
Je komt als geroepen  
Je komt als geroepen. Ja, jij daar! Ik weet dat je misschien andere plannen hebt. Maar 
God heeft je nodig voor de mensen van Zijn Kerk. Jij bent de geknipte persoon om Zijn 
boodschap uit te dragen. Hij weet ook wel dat je niet alles kunt, maar je hebt talenten 
die goed van pas komen.  Goed dat je er bent, want je komt als geroepen!  
Op zondag 3 mei viert de Kerk de Wereldgebedsdag voor Roepingen, kortweg 
Roepingenzondag genaamd. Over de hele wereld wordt dan gebeden voor mensen die 
zich geroepen mogen voelen voor een taak in de kerk als priester, diaken of religieus. 
Heb je zelf wel eens gedacht: zou dat iets voor mij zijn? Kom eens langs om te praten, 
je komt als geroepen! 
In de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond wordt op Roepingenzondag van 13.00 uur 
tot 16.00 uur een gebedsmiddag gehouden met eucharistische aanbidding, geleid door 
verschillende religieuze gemeenschappen. De middag wordt om 16.00 uur afgesloten 
met een versperdienst met bisschop Harrie Smeets. Weet dat je welkom bent, je komt 
als geroepen!  
 
Bedevaarten 
 
Lourdesreizen 2020 
 
Evenals de afgelopen jaren zal het Dekenaal Lourdescomité Weert ook in 2020 weer 
ondersteuning bieden aan de pelgrimsreizen naar Lourdes. 
 
Samen met het Pelgrimshuis uit Maastricht worden in de maanden mei en september 
diverse Lourdesreizen georganiseerd voor zieken en pelgrims, met vliegtuig of bus.  
Het Lourdescomité Weert tracht met name Lourdesreizigers te entameren voor de reis 
van 8 tot en met 13 september. Samen op reis gaan naar de plaats waar jaarlijks 
miljoenen pelgrims uit de hele wereld elkaar ontmoeten en tot steun zijn. We gaan dit 
jaar voor de 35ste jaar. 
Personen die bij CZ verzekerd zijn kunnen onder bepaalde voor waarde een 
tegemoetkoming ontvangen in de kosten van de reis.  
 
Hebt u interesse in de reis naar Lourdes neem dan contact op met een van 
onderstaande contactpersonen. Zij vertellen u graag nadere details over de reis. 
De leden van het Lourdescomité zijn ook gaarne bereid om op afroep een 
informatiebijeenkomst te beleggen voor belangstellende verenigingen of groepen.  
 
U kunt bellen: 
 

• Chrit Götzen                                            tel.0495530282 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 21 maart  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters 
Samenzang 

 

    

zondag 22 maart 4e zondag 
veertigdagentijd 

10:00 uur Eucharistieviering 
Ernest Vermeulen Senior 
overleden ouders Vermeulen-van Corstanje 
Harry van Lierop 
Groot Sint Martinuskoor, Missa Festiva van A. 
Gretchaninoff 

Fien Everaers (jaardienst) 
Theo en Gerda Dirckx-Halfers 
Truus Stultiens-Frenken 
(zeswekendienst) 

    

maandag 23 maart H. Turibius de Mogrovejo, 
bisschop 

09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 24 maart   
09:00 uur Eucharistieviering 
    

woensdag 25 maart 
Maria Boodschap 

(Aankondiging van de 
Heer) 

09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius (Offerblok) 
Samenzang 

 

    
donderdag 26 maart   
09:00 uur Eucharistieviering 
Jan Janssen (jaardienst)  
    
vrijdag 27 maart   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Samenzang 
    
zaterdag 28 maart  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang  
    

zondag 29 maart 5e zondag 
veertigdagentijd 

10:00 uur Eucharistieviering 
Harry van Lierop 
Schola 

 



    
maandag 30 maart   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 31 maart   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 1 april   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus (Offerblok)  
    

donderdag 2 april H. Franciscus van Paola, 
kluizenaar  

09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 3 april   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens 
Samenzang 

 

    
zaterdag 4 april Zaterdag voor Palmzondag 
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering  
gezinsmis Palmpasen 
    
zondag 5 april Palmzondag 
10:00 uur Eucharistieviering 
Karin Strijbos-van Geneijgen (verjaardag) 
Harry van Lierop 
Groot Sint Martinuskoor, Missa á 3 Voci van E. 
Frauenberger 

 

    
maandag 6 april   
09:00 uur Eucharistieviering 
    

dinsdag 7 april H. Johannes Baptista de la 
Salle, priester 

09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 8 april 0 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus (Offerblok)  
    
donderdag 9 april Witte Donderdag 
19:00 uur Viering Laatste Avondmaal en aanbidding tot 21:00 uur 
 Groot Sint Martinuskoor, Missa á 3 Voci van E. 
Frauenberger   
vrijdag 10 april Goede Vrijdag 
15:00 uur Kruisweg 
19:00 uur   Plechtige herdenking van het lijden en sterven van Jezus 
     
zaterdag 11 april Stille Zaterdag - Paaswake 
11:45 uur Rozenkransgebed 
20:00 uur   Paaswake, wijding van vuur, water en eucharistie 
Jo Rademaekers Wim en Alda Berghuis-Cramers 
Schola 
 
 
  

 

    



zondag 12 april Paaszondag 
10:00 uur Eucharistieviering 
Riet Verscheijden-Scholten 
Overleden ouders Rietra-Pallandt en overleden familie 
Overleden familie Comans en overleden familie Beelen 
Harry van Lierop 
Voor levende en overleden leden van het Groot St. Martinuskoor 
Annie Berntsen-Visser (jaardienst) 
Groot Sint Martinuskoor, Krönungs-Messe van W.A. Mozart 
    
maandag 13 april Tweede Paasdag 
10:00 uur Eucharistieviering 

Wim Govaarts 
Groot Sint Martinuskoor, Pastoralmesse van A. Diabelli 

Piet Aspers, dochter, 
kleindochter en twee 
kleinzonen 

    
dinsdag 14 april   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 15 april   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van O.L.V. tot Weert (Offerblok)  
    
donderdag 16 april Bernadette Soubirous  
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 17 april   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 18 april  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters 
Samenzang 

 

    

zondag 19 april 2e zondag van Pasen 
(Beloken Pasen) 

10:00 uur Eucharistieviering 
Pierre Gubbels (verjaardag)  
In Paradisumkoor 
Mis van Don Lorenzo Perosi    
maandag 20 april   
09:00 uur Eucharistieviering 
    

dinsdag 21 april H. Anselmus, bisschop en 
kerkleraar 

09:00 uur Eucharistieviering 
  
    
woensdag 22 april   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius (Offerblok)  
    
donderdag 23 april St. Joris, martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 24 april H. Fidelis van Sigmaringen 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    



zaterdag 25 april  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 
    
zondag 26 april 3e zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering 
Schola 
    

maandag 27 april H. Petrus Canisius, 
priester en kerkleraar 

09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 28 april H Petrus Chanel 
09:00 uur Eucharistieviering 
    

woensdag 29 april H. Catharina van Siena,  
patrones van Europa 

09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus (Offerblok)  
    
donderdag 30 april H.Pius V, paus 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 1 mei H. Jozef, de arbeider 
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
    
zaterdag 2 mei  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 
    
zondag 3 mei 4e zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering 
De levenden en overleden broeders en zusters van de Venerabele 
Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert 
Thieu Vossen (jaardienst) 
Groot Sint Martinuskoor 
Pastoralmesse in F. van C. Tambling 

Els Everaers (jaardienst) 

    
maandag 4 mei Dodenherdenking 
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
dinsdag 5 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
Riet Verscheijden-Scholten  
    
woensdag 6 mei   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
Ter ere van O.L.V. tot Weert (Offerblok)  
    
donderdag 7 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    

vrijdag 8 mei HH.Wiro, Plechelmus en 
Otger 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    



zaterdag 9 mei  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Samenzang 
    
zondag 10 mei 5e zondag van Pasen  
10:00 uur Eucharistieviering 
Toos Everaers (jaardienst) 
Wien Tullemans 
Schola 

Overleden grootouders 
Richter-van Ool en 
Theunissen-Palmen 

    
maandag 11 mei   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    

dinsdag 12 mei HH. Nereus, Achilles en 
Pancratius 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
woensdag 13 mei H. Servatius, bisschop 
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius (Offerblok)  
    
donderdag 14 mei H. Mattias, apostel 
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    

vrijdag 15 mei Alle heilige bisschoppen 
van Maastricht 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
09:00 uur Eucharistieviering 
 

     



 
 
 
 

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 parochie-
kantoor. 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 rekeningen gebruiken: 
  ING   : NL51 INGB 0001 1567 00 
  Rabobank : NL50 RABO 0156 9434 09 
  t.n.v, Parochie St. Martinus Weert 
  RSIN  : 8241 3548 9 
 
Redactie 
Dhr. F. Caris, 
  e-mail: parochieblad@sintmartinuskerk.nl 

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

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

Systeembeheer Internet 
Website: www.sintmartinuskerk.nl 
 Dhr. F. Caris, tel. 0495 546834 
 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 
ING    NL51 INGB 0001 1567 00 
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 2) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 01 mei 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 2) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen 
uiterlijk 6 maart 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 16 mei 2020 en geldt voor de periode 
tot en met 17 juli 2020 
 


