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Zomervakantie 



SINT MARTINUSPAROCHIE IN CORONATIJD!   
Donderdag 19 maart moest acuut de kerk gesloten worden. Het coronavirus doolde rond in Nederland, 
België, Duitsland. Vanuit China werden vele, zo niet alle landen ter wereld getroffen, besmet door het 
coronavirus. Niets kon meer, niets mocht meer. Vele mensen kwamen te overlijden. Mensen die vaak in 
eenzaamheid stierven. Ook in onze parochie. Een verschrikkelijk leed!  
Het vorige carillon, nr. 2, was meteen achterhaald. De Goede Week, Pasen, communies, 
sacramentsprocessie, niets ging meer door. Met de zusters Birgittinessen heb ik afgesproken om daar 
dagelijks de Mis te vieren om 9.00 uur, behalve op zaterdag. En deze werd via live-stream uitgezonden op 
de computer. Mensen konden de Mis volgen of naluisteren. Zie site sintmartinuskerk.nl en dan de link 
aanklikken. 
We leefden in een onwerkelijke tijd. 
Ons werd gevraagd op te letten. De 1,5 meter afstand maatschappij werd gecreëerd. Dagelijks vele malen 
de handen wassen. In beperking met elkaar omgaan, 2 á 3 mensen mogen samenzijn. Geen lichamelijk 
contact meer.  
 
Wat gaan we in onze kerk doen? 
De bisschoppen hebben de kerk vrijgegeven met restricties. Vanaf 1 juni max. 30 personen en tevoren 
aanmelden. Aanmelden kan tot 1 juli op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur op parochiekantoor, tel. 532 
110. Vanaf 14 juni (Sacramentsdag) wordt er weer communie uitgereikt. Vanaf 1 juli mogen 100 
personen aanwezig zijn bij de H. Mis. Voorlopig geen koorzang. En we zitten 1,5 meter van elkaar in de 
kerk. Met gewassen handen! 
 
Dit zijn de gewone voorwaarden vanuit het kabinet gesteld. Ze zijn niet vreselijk moeilijk. Maar we 
moeten ze wel in acht nemen, willen we dit coronavirus aankunnen! 
 
Ik hoop en bid dat ons dit gaat lukken. Met elkaar. Met God. 
 
Deken Franken 
 
DEKENALE VASTENACTIE 2020 
Korte tijd nadat het laatste Carillon samen met de folder voor de Vastenactie 2020 en het collectezakje 
werden verspreid, raakte Nederland in de Lock down. Het gevolg voor onze kerk was dat er nagenoeg 
geen vieringen plaats konden vinden en dat ook de openstelling beperkt was. Doordat er hierdoor minder 
aandacht was voor onze Vastenactie, heeft dit gevolgen gehad voor de opbrengst. 
De Dekenale Vastenactie 2020 heeft in onze parochie € 1.825, - opgebracht. Dit is de stand per 23 mei 
2020. Dit is ongeveer de helft van het bedrag, dat onze Vastenactie onder normale omstandigheden 
opbrengt en waar we ook voor dit jaar op gerekend hadden. 
De opbrengst van onze Vastenactie is dit jaar bestemd 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 de Weerter missionaris pater Jo Kuppens. 
Mocht u alsnog aan Vastenactie 2020 bij willen dragen, dan kunt u een bijdrage over maken op de 
bankrekening NL 44 RABO 0156 9252 81 ten name van het Parochie Missie Comité te Weert. Een 
collectezakje kan nog altijd gedeponeerd worden in de brievenbus van het parochiekantoor of van de 
dekenij. 
Onze welgemeende dank gaat uit naar iedereen, die heeft bijgedragen. 
 
Vastenactie/ Parochie Missie Comité Sint Martinus 
 

 



Financieel Verslag over 2019 van onze St Martinus Parochie 
 
Vorig jaar was het nog een gewoon jaar, waarin we gelukkig van vele mooie H. Missen hebben mogen 
genieten in onze kerk. Helaas ging het met de financiën van onze parochie minder goed, met een lopende 
rekening steeds dieper in de rode cijfers duikt. Uiteindelijk resulteerde een nadelig resultaat dat meer dan 
dat het dubbele is van de beide jaren daarvóór. De inkomsten lopen nog steeds terug en vorig jaar waren 
met name de kosten van (kerk)gebouwen behoorlijk hoger. Dat laatste ondanks een flinke verlaging van 
de bijdrage aan de Stichting St Martinus, die met hulp van subsidies en eigen vrienden zorgdraagt voor 
het lange termijn onderhoud aan onze prachtige stadskerk. Dankzij een behoorlijke erfenis konden we net 
het hoofd boven water houden en zagen we gelukkig voor het eerst in jaren weer een klein positief saldo 
op de bank ontstaan. 
 

JAAR      2019 2018 2017 

LASTEN       

Personeel € 59.937 € 62.791 € 66.970 

Onroerend Goed € 64.815 € 48.868 € 58.021 

Eredienst en Pastoraal € 13.778 € 12.393 € 13.161 

Afdracht Bisdom € 23.298 € 23.398 € 20.858 

Beheer en overige kosten € 11.213 € 10.075 € 9.576 

Totaal € 173.041 € 157.526 € 168.586 

BATEN       

Bijdragen Parochianen € 131.521 € 138.674 € 148.329 

Overige Opbrengsten € 9.040 € 3.673 € 4.339 

Totaal € 140.561 € 142.347 € 152.668 

Nadelig Resultaat (vóór legaten en 
eenmalige baten) € -32.480 € -15.179 € -15.919 

 
Als u onze Martinuskerk in deze moeilijke (Corona-)tijden een extra steuntje in de rug wilt geven, dan 
zien wij dat graag terug op onze RABO-rekening NL50 RABO 0156 9434 09 t.n.v. Parochie St Martinus, 
Weert. Uw steun is harder nodig dan ooit om onze mooie parochie een toekomst te geven. 
 
Legaten en belastingaftrek bij een meerjarige Kerkbijdrage  
 
Als u uw steun in de vorm van een legaat of (verhoging van) uw periodieke kerkbijdrage giet, dan is het 
wellicht interessant om ook optimaal gebruik te maken van alle belastingaftrekmogelijkheden. Omdat de 
parochie een ANBI-status heeft, zijn alle legaten, schenkingen en ook eventuele erfenissen vrij van 
schenkingsrecht.  
Voor uw periodieke (meerjarige) kerkbijdrage kunt u tegenwoordig een simpel formulier invullen om in 
aanmerking te komen voor belastingaftrek: u hoeft hiervoor dus niet meer naar een notaris. Op het 
parochiekantoor helpt men u graag! Nadere inlichtingen bij de deken H. Franken, of via 
parochiekantoor@sintmartinus.nl. U kunt ook even langs komen op ma-wo-vr van 10.00-12.00 uur op de 
Begijnensteeg 1 (achter de kerk).   



 

 
Blijheid om de bevrijding 

In de Paasnacht, waarin we vieren dat Jezus door de dood naar het leven overging, wordt ieder jaar ook 
het verhaal van de doortocht door de Rode Zee gelezen: God bevrijdt zijn volk uit de hand van het 
onderdrukkend Egyptische regime. Het Joodse volk krijgt de vrijheid, zoals ook wij 75 jaar geleden de 
vrijheid kregen. Juist deze dagen zouden we dat stemmig herdenken en groots vieren. 

Met grote blijdschap ging het joodse volk die vrijheid tegemoet. Maar de tijd na de bevrijding van het volk 
liep anders dan verwacht. Er was geen sprake van stante pede binnengaan in het aards paradijs. De 
herwonnen vrijheid was geen binnengaan in luilekkerland: er volgde een tocht van veertig jaar door de 
woestijn. En de overwinningsroes van het joodse volk bleef dan ook niet. 

Het was ons plan om driekwart eeuw vrijheid uitbundig te gaan vieren. Zeker hier in het zuiden is dat 
afgelopen maanden van plaats tot plaats, van Mesch tot Mook, al passend herdacht en gevierd, maar de 
viering van het nationale moment van bevrijding, op 4 en 5 mei, die groots gepland was, zal heel sober 
worden. Anders dan we verwachtten.  

In het jaar waarin we vieren dat we 75 jaar leven in vrijheid, merkten we ineens dat die vrijheid opnieuw 
onder druk komt te staan. Deze keer is het geen legermacht van buitenaf die onze vrijheid beperkt, maar 
een besmettelijk virus dat op bedreigende wijze in ons innerlijk huishoudt.  

Wij hebben de veertigdagentijd, de woestijntijd die ook Jezus beleefde, achter ons en hebben moeten 
merken dat – totaal onverwacht – ook wij in een wereld terecht zijn gekomen die trekken vertoont van de 
woestijn. Joden worden op hun tocht bedreigd door honger en dorst; in hun eerste levensbehoeften. Wij 
worden bedreigd in onze lichamelijke gezondheid, Zeker voor mensen die alleen thuis zitten, zijn de lege 
woestijndagen tastbaar. Zoals het Joodse volk geen idee had hoelang hun tocht nog zou duren, weten ook 
wij niet hoelang de tijd nog duurt voor we elkaar weer op een normale manier kunnen ontmoeten.  

Uiteraard is te hopen dat deze situatie gauw voorbijgaat, maar als het maar lang genoeg duurt, zullen alle 
zwakheden van het joodse volk die bij hun tocht door de woestijn naar boven kwamen, ook in onze 
wereld te zien zijn. Allerlei menselijke karaktertrekken blijven in alle tijden hetzelfde. Een voorbeeld van 
wat we al zagen: op enig moment is het joodse volk bang niet genoeg te hebben en gaat het manna 
hamsteren. Ook wij waren bang niet genoeg voor onszelf te hebben en gingen hamsteren.  

We zijn zoals het joodse volk onderweg, zonder exact te weten wat de toekomst brengt voor ieder van 
ons afzonderlijk en ook weten we niet wat de maatregelen voor ons gezamenlijk welzijn nog zullen gaan 
betekenen. Het volk dat uit Egypte wordt bevrijd, heeft nog een lange tocht voor de boeg en ook wij zijn 
er nog niet. 

We leven in woestijndagen, maar houden het beloofde land voor ogen. De Goede Week was de 
lijdensweek, de week die naar de dood voerde. De dood, waar we doorheen gaan. En we staken een 
palmtak achter het kruis: teken dat ook wij – net als Jezus – door verdriet en ontbering heen en 
uiteindelijk door de dood heen, het eeuwig leven tegemoet gaan.  

Pasen laat ons ook zien hoe door de dood heen God ons nabij blijft. Hij komt zijn woord na. De woestijn is 
niet het laatste, maar uiteindelijk is er het beloofde land. Het graf van Christus is niet het laatste, want 
dat is uiteindelijk leeg. Het laatste is de Verrijzenis, is eeuwig leven. We leven nu al in zijn vrijheid en zijn 
op weg naar de bevrijding die eeuwig duurt. Als christenen mogen we bovenal blijdschap putten uit het 
geloof in die bevrijding. 

+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond 

 
  



Wat is de geestelijke communie? 

Door de coronacrisis vinden er al een hele tijd geen eucharistievieringen met kerkgangers plaats. Veel 
gelovigen volgen de vieringen op televisie of internet. Maar bij zo’n ‘digitale mis’ kun je natuurlijk niet 
de communie ontvangen. Dit betekent dat duizenden kerkgangers nu al wekenlang geen communie 
hebben gekregen. Als alternatief kent de Kerk de ‘geestelijke communie’. Maar wat is dat nu eigenlijk?  

De geestelijke communie is het verlangen van gelovigen om de communie te ontvangen, zonder dat 
dit fysiek kan. Het betekent eigenlijk: je zo zeer met de eucharistieviering verbonden voelen, dat je de 
communie in gedachten ontvangt. Dit kan door een Mis op televisie of internet zo intens mee te 
beleven, dat het net is alsof je er echt bij bent en toch ter communie gaat. 

Bij het ontvangen van de geestelijke communie kan de volgende tekst gebeden worden:   

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 
Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. 
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. 

 
De Limburgse Martelaren van Gorcum 

De moord op de martelaren van Gorcum wordt elk jaar op 9 juli in Brielle (Den Briel) herdacht met 
een nationale bedevaart. Op die datum werden daar in 1572 maar liefst negentien katholieke 
geestelijken vermoord. Twee van deze martelaren kwamen uit Limburg. 

De franciscanen Hieronymus en Antonius kwamen allebei uit Weert. Antonius werd vermoedelijk in 
1522 in de buurtschap Kampershoek op de grens van Weert en Nederweert geboren. Hij trad in bij het 
franciscanen in 's-Hertogenbosch. Na zijn noviciaat kwam hij terecht in het klooster in Gorcum, waar 
zijn streekgenoot Hieronymus, in 1522 geboren in de Langstraat in Weert, actief was als pastoor.  

Ten tijde van de Reformatie werden Antonius en Hieronymus door de calvinisten gearresteerd, 
vanwege hun katholiek geloof. Samen met zeventien anderen eindigden zij op 9 juli 1572 in Brielle 
aan de galg. Na hun dood werden ze bekend als de Martelaren van Gorcum. In 1675 zijn ze alle 
negentien zaligverklaard, in 1867 gevolgd door de heiligverklaring. In Weert en omgeving zijn 
verschillende kerken en kapellen naar de twee lokale martelaren vernoemd. 

Veel minder bekend is dat een goede veertien dagen na de moord op de Martelaren van Gorcum in 
Roermond twaalf monniken en de secretaris van de toenmalige bisschop eveneens werden vermoord. 
Deze moord speelde zich af in het kartuizerklooster, waarin nu de kantoren van het bisdom zijn 
ondergebracht. Deze ‘Martelaren van Roermond’ zijn nooit officieel zalig- of heiligverklaard. Wel 
worden hun relieken in de Caroluskapel in Roermond bewaard.  

 
Kruisen en kapellen online opzoeken 

Maar liefst meer dan drieduizend zijn het er: de kruisen en kapellen die langs de Limburgse wegen staan. 
Sommige zijn al eeuwenoud, andere pas recent opgericht. Het zijn kleine monumentjes van 
volksvroomheid in het landschap. Zeker in deze vakantietijd is het de moeite waard om al wandelend of 
fietsend er eens een paar te bezoeken.  

De stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich al meer dan 65 jaar in voor het behoud en beheer 
van dit klein-religieus erfgoed. Honderden vrijwilligers zijn in Limburg in de weer om de monumentjes te 
onderhouden. Sinds kort heeft de stichting een nieuwe website waarop alle informatie over kruisen en 
kapellen in Limburg te vinden is, evenals links naar leuke wandel- en fietsroutes. Kijk eens op 
www.kruisenenkapellenlimburg.nl    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 5 juni HH. Bonifatius en gezellen 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Frans en Drina van Meijl-
Ramaekers en Ria Broens 

 

    
zaterdag 6 juni  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Tjeu van Hoef (jaardienst)  
    
zondag 7 juni Heilige Drie-eenheid 
10:00 uur Eucharistieviering 
Overleden ouders Rietra-Pallandt en familie 
Corrie en Harrie Hermans-Engelen 
    
maandag 8 juni   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 9 juni H. Efrem, diaken en kerkleraar 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 10 juni   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus 
(offerblok) 

 

    
donderdag 11 juni Sacramentsdag 
09:00 uur Eucharistieviering 
De levenden en overleden broeders en zusters van de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse 
Onse Lieve Vrouwe tot Weert 
    
vrijdag 12 juni H. Odulfus, priester 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 13 juni  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 14 juni 11e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Jeanny Adriaens-Teunissen 
Laurent Flapper Wim en Alda Berghuis-Cramers 

    
maandag 15 juni   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 16 juni   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 17 juni   
09:00 uur Eucharistieviering 



    
donderdag 18 juni   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 19 juni H. Romualdus, abt  
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 20 juni  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Overleden ouders Peters van 
Leeuwen en Johanna Peters 

 

    
zondag 21 juni Sacramentsdag 
10:00 uur Eucharistieviering 

Wim Govaarts 
Harry en Sybil Piereij-Hamers en overleden zoon Bert Piereij 
(jaardienst) en alle overledenen van de familie Piereij en familie 
Hamers. 

    
maandag 22 juni   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 23 juni   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 24 juni Geboorte H. Johannes  de Doper 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
donderdag 25 juni   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 26 juni   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 27 juni  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 28 juni 13e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Thieu Vossen (verjaardag) 
Wien Tullemans (verjaardag en Jaardienst) en ouders Lemmers-Nouwen 
    
maandag 29 juni H. Petrus H. Paulus,apostelen 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 30 juni Eerste martelaren van de Kerk van Rome  
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 1 juli   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
donderdag 2 juli   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 3 juli H. Tomas, apostel 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 4 juli  
11:45 uur Rozenkransgebed 
Anny Mertens-Meeuvis 
(jaardienst) 

 

19:00 uur Eucharistieviering 
 
  
    



zondag 5 juli 14e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Harrie Boonen en overleden 
familie Boonen-Frencken Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens 

    
maandag 6 juli   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 7 juli   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 8 juli   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van O.L.V. tot Weert 
(Offerblok) 

 

    
donderdag 9 juli HH. Martelaren van Gorcum 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 10 juli   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 11 juli  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 12 juli 15e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Harry van Lierop  
    
maandag 13 juli H. Henricus II 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 14 juli   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius 
(Offerblok) 

 

    
donderdag 16 juli H. Maagd Maria van de berg Karmel 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 17 juli   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
zaterdag 18 juli  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Overleden ouders Peters- van 
Leeuwen en Johanna Peters 

 

    
zondag 19 juli 16e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Theo Vermazeren (verjaardag)  

    
maandag 20 juli   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 21 juli H. Laurentius van Brindisi 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 22 juli H. Maria Magdalena 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus 
(Offerblok) 

 



    
donderdag 23 juli H. Birgitta, patrones van Europa 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 24 juli   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 25 juli  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 26 juli 17e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Gatty Maris-Severijns  
    
maandag 27 juli   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 28 juli   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 29 juli H. Marta  
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van O.L.V. tot Weert 
(Offerblok) 

 

    
donderdag 30 juli H. Petrus Chrysologus 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 31 juli H. Ignatius van Loyola, priester  
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 1 augustus  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 2 augustus 18e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
    
maandag 3 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 4 augustus H. Joh Maria Vianney (Pastoor van Ars) 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 5 augustus Kerkwijding vd Basiliek van Maria de Meerdere 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius 
(Offerblok) 

 

    
donderdag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 7 augustus HH. Sixtus II, paus en gezellen 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Frans en Drina van Meijl-
Ramaekers en Ria Broens 

 

    
zaterdag 8 augustus  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 9 augustus 19e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Karin Strijbos-van Geneijgen 
(jaardienst) 

 



    
maandag 10 augustus H. Laurentius, diaken en martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 11 augustus H. Clara, maagd 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 12 augustus H. Johanna Francisca de Chantal 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus 
(Offerblok) 

 

    
donderdag 13 augustus HH. Pontianus, paus en Hippolytus 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 15 augustus Maria ten hemel opgenomen  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
De levenden en overleden 
broeders en zusters van de 
Venerabele Broederschap van 
de Miraculeuse Onse Lieve 
Vrouwe tot Weert 
Mia Linnartz 
Wien Tullemans 

Overleden ouders Peters- van Leeuwen en Johanna Peters 
Theo Vermazeren (jaardienst) en overleden familie Vermazeren-Peeters 

    
zondag 16 augustus 20e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Pater Harry Vermeulen  
    
maandag 17 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 18 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 19 augustus H. Johannes Eudes, priester 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van O.L.V. tot Weert 
(Offerblok) 

 

    
donderdag 20 augustus H. Bernardus, abt en kerkleraar 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 21 augustus H. Pius X, paus 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 22 augustus  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 23 augustus 21e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
George en Dora Paquay-
Thomassen (jaardienst) Hélene Paquay-Keijers 

    
maandag 24 augustus H. Bartolomeüs, apostel 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 25 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering 
 
    



woensdag 26 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius 
(Offerblok) 
  

 

    
donderdag 27 augustus H. Monica  
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 28 augustus H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
zaterdag 29 augustus  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 30 augustus 22e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Pierre en Jet Gruythuysen-
Bazelmans 
Toos Rietra en overleden 
familie (jaardienst) 

Cor en Helena Peters-Coolen en Ton Peters (jaardienst) 

    
maandag 31 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 1 september   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 2 september   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van de H. Gerardus 
(Offerblok) 

 

    
donderdag 3 september H. Gregorius de Grote 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 4 september   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Frans en Drina van Meijl-
Ramaekers en Ria Broens 

 

    
zaterdag 5 september  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 6 september 23e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Overledenen van de familie 
Everaers-Franken (jaardienst) 

 

    
maandag 7 september   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 8 september Maria Geboorte  
09:00 uur Eucharistieviering 
Riet Verscheijden-Scholten  
    
woensdag 9 september   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van O.L.V. tot Weert 
(Offerblok) 

 

    
donderdag 10 september   
09:00 uur Eucharistieviering  
    



vrijdag 11 september   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Laurent Flapper  
    
zaterdag 12 september  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering  
    
zondag 13 september 24e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Wim Govaarts 
Overleden ouders Rietra-
Pallandt en familie 

Overleden ouders Ton en Ineke Joosten-Willemsen (jaardienst) 
Overleden ouders Vermeulen-van Corstanje 

    
maandag 14 september Kruisverheffing  
09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten  
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 16 september H. Cornelius, paus, martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius 
(Offerblok) 

 

    
donderdag 17 september H. Lambertus, bisschop en martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
vrijdag 18 september   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Mia Linnartz (jaardienst)  

 

    



 
 

 
 
 

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 
parochiegrenzen wonen, kunnen het blad per post 
toegezonden krijgen. Hiervoor wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. Bezoekers van de stadskerk 
kunnen steeds bij het Maria-altaar een exemplaar 
meenemen. Vrijwillige bijdragen voor de 
bestrijding van de onkosten zijn altijd welkom. 
 
Voor betalingen van missen, giften kerk, 
versiering of bijdrage Carillon kunt u onderstaande 
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 5) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 04 september 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 5) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen 
uiterlijk 04 september 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 september 2020 en geldt voor de 
periode tot en met 20 november 2020 
 


