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Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie 

Samenwerking tussen parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel 
veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één 
gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want vanuit het 
verleden hebben we in Limburg heel veel kleine parochies, die in deze tijd maar moeilijk het 
hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden.  

Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de 
bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een 
vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters, die er nu bestaan. Bij een 
federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één 
gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie 
fuseren tot één krachtige nieuwe parochie. 

 
GROOT ST. MARTINUSKOOR 
In verband met het coronavirus zijn de activiteiten van het koor noodgedwongen stilgelegd. Er 
hebben tot nu toe vanaf maart geen repetities meer plaatsgevonden. De gehele paascyclus met 
de prachtige paasgezangen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en Maria ten Hemelopneming hebben 
we noodgedwongen aan ons voorbij moeten laten gaan.  
Voor koren gelden nog steeds aparte richtlijnen, die wij uiteraard willen naleven. Vanaf 1 
september willen wij toch voorzichtig weer een start maken met repeteren. We zijn aan het 
uitzoeken hoe en waar we dat het best tot z’n recht kunnen laten komen met in achtname van 
de richtlijnen. 
Ook de gebruikelijke kermismis bij de autoscooter is komen te vervallen, omdat de kermis dit 
jaar niet doorgaat. Nu hopen wij op die zondag 27 september met het groot koor de hoogmis te 
kunnen verzorgen bij ons in de kerk. Dat zou dan de eerste keer zijn dat (met aanpassing) het 
groot koor weer een eucharistieviering zal begeleiden. Dat zal dan niet vanaf het oksaal zijn.  
Wij denken er wel aan om vanaf september de zondagen dat het Groot koor niet zingt, de 
missen door de schola te laten verzorgen, zoals we dat vóór de coronaperiode ook altijd al 
deden. Dat is met behoud van afstand op het oksaal te regelen. 
Wij staan als koor in ieder geval te popelen om weer aan de slag te gaan.  
 

Lezing Schuldhulpverlening 23 september 
Ruud van den Tillaar, algemeen directeur van de Kredietbank Limburg verzorgt een lezing over 
hulpverlening bij schulden. Hij geeft u een inkijkje in de valkuilen voor mensen met schulden. 
De Kredietbank Limburg deed onderzoek naar de effecten van stress en armoede op het 
menselijk brein. Deze kennis wordt toegepast in de hulpverlening bij schulden. 
De lezing is op woensdag 23 september in het klooster van de zusters Birgittinessen aan de 
Maasstraat 17 in Weert. Er is koffie en thee vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur start de lezing. De 
avond duurt tot ongeveer 21.15 uur. Vrije entree en introducees zijn van harte welkom! In 
verband met te respecteren onderlinge afstand kan het aantal bezoekers worden beperkt. 
Reserveren via info@broederschapweert.nl is daarom aanbevolen.  



  



Opening Rozenkransmaand op zondag 4 oktober 
Oktober is traditioneel de Rozenkransmaand, de maand waarin we het feest van Onze Lieve 
Vrouwe van de Heilige Rozenkrans vieren. De Rozenkransmaand wordt feestelijk geopend 
tijdens de hoogmis op zondag 4 oktober om 10.00 uur. De Broederschap zal met de 
Mariadraagsters en broedermeesters uiting geven aan haar devotie voor Maria.  
Ook de overige zondagen in oktober zijn de broedermeesters in groot tenue aanwezig tijdens de 
hoogmis. 
 
Oktober Rozenkransmaand 
In oktober wordt van maandag tot en met zaterdag het rozenhoedje gebeden bij het Maria-
altaar. Dit gebeurt op werkdagen om 8.45 uur, voorafgaand aan de ochtendmis. Zaterdags is 
het bidden van de rozenkrans om 11.45 uur. U bent van harte uitgenodigd mee te bidden, ook 
voor uw eigen intenties. 
 
10 oktober: Sterre der Zee 

Precies 15 jaar geleden kreeg de kerk in Limburg er een nieuw feest bij: de gedachtenis van 
Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee. De devotie voor het beroemde beeld in Maastricht bestaat 
al honderden jaren, maar had op de kalender geen eigen feestdag. Toen er in 2005 in 
Nederland een nieuw Mariamissaal verscheen, mocht ieder bisdom een regionale Mariadevotie 
aandragen voor een eigen feestdag. Het bisdom Roermond koos voor Onze-Lieve-Vrouw Sterre 
der Zee, of zoals ze in Maastricht zeggen; ‘Slevrouw’. 

De datum van 10 oktober als feestdag is niet toevallig gekozen. Het is de dag, waarop het 
beeld van de Sterre-der-Zee in 1837 werd overgebracht naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, nu 
basiliek. Sinds 1804 had het beeld in de Nicolaaskerk gestaan, een parochiekerk die naast de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk stond en nu is afgebroken. Voor die tijd had ‘Slevrouw’ een tijdje 
rondgezworven langs verschillende kerken en kapellen in Maastricht, nadat ze in de 80-jarige 
oorlog van haar oorspronkelijke plek – de Minderbroederskerk (nu Rijksarchief) – was 
verdreven. 

 

WOENSDAG 11 NOVEMBER: SINTERMERTE 

Op woensdag 11 november vieren we weer Sintermerte. We beginnen in de kerk om 18.30 uur 
met een mooie Sintermertespel en Sintermerte liederen. Daarna gaan we met alle kinderen met 
hun lampionnen en hun ouders naar Scouting Sint Maarten. Daar wacht Martinus en het 
sintermerte vuur op ons. Misschien is er ook nog een traktatie te ontvangen van de scouting. En 
kunnen kinderen lid worden van de scouting! 

 

  



 

  



Kerkbalans: steun uw parochie ook nu financieel     

Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Heel wat bedrijven hebben het 
moeilijk, omdat ze inkomsten zijn misgelopen. Je zou er misschien niet meteen aan denken, 
maar dat geldt ook voor de parochie. Doordat er heel lang geen vieringen met publiek konden 
plaatsvinden, zijn de inkomsten ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor de parochie wel 
gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging gewoon door. 

Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw eigen plaatselijk kerk en geef dit jaar iets 
extra’s aan Kerkbalans. Zonder uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven doen. De 
parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar 
zijn. Steun ons en maak uw bijdrage over op rekeningnummer: 

NL50 RABO 0156 9434 09 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie St. Martinus Weert 

 
Vier de Scheppingsperiode met ons mee 

Dit jaar is het vijf jaar geleden, dat paus Franciscus zijn belangrijke document over de 
bescherming van het milieu en de schepping schreef: Laudato Si’. Hierin schrijft de paus dat 
de aarde ons gemeenschappelijk huis is, dat we maar één aarde hebben en dat we daar zuinig 
op moeten zijn. Dat geldt voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet. 

Dit voorjaar is een speciaal Laudato Si’-jaar uitgeroepen. Dat krijgt extra aandacht tussen 1 
september en 4 oktober. Dit zijn geen toevallig gekozen datums: 1 september is door de paus 
ingesteld als Wereldgebedsdag voor de Schepping. En op 4 oktober vieren we het feest van 
Sint Franciscus, de heilige die zich zo verbonden voelde met de schepping en met de armen, 
en naar wie de paus zichzelf vernoemd heeft. 

Kerken in Nederland en Vlaanderen hebben samen het idee op gevat om in deze 
‘Scheppingsperiode’ een Laudato Si’-boom te planten. Daarnaast zijn er nog tal van andere 
initiatieven om van plaatselijke kerken echte eco-kerken te maken. 

1350 Jaar geleden werd Lambertus bisschop van Maastricht 

Naar men zegt was hij een echte Sjeng: geboren in het jaar 638 in Maastricht. Op z’n 32e 
werd hij benoemd tot bisschop van zijn geboortestad. Dit jaar is dat precies 1350 jaar 
geleden. De latere Sint Lambertus kon toen nog niet weten, dat hij de laatste echte bisschop 
van Maastricht zou zijn. 

Eigenlijk was hij twee keer bisschop van zijn geboortestad. Toen politieke tegenstanders van 
zijn familie aan de macht kwamen, werd Lambertus afgezet en in 674 naar de abdij van 
Stavelot in de Ardennen verbannen. Zeven jaar later (in 681) mocht hij terug komen en pakte 
hij zijn ambt weer op. Hij bleef bisschop van Maastricht, totdat hij in de nacht van 16 op 17 
september 705 in Luik werd vermoord. 

Hij werd eerst ‘thuis’ in Maastricht begraven en later werden zijn resten overgebracht naar 
Luik. Zijn opvolger – Sint Hubertus (die van de schutterijen) – liet de bisschopszetel van 
Maastricht naar Luik verplaatsen, waar nu nog altijd een bisschop zetelt als verre opvolger van 
Lambertus. Boven het nieuwe graf van Lambertus liet hij de Lambertuskathedraal bouwen. 
Deze werd in 1794 bij de Franse Revolutie verwoest. De resten zijn nog altijd te zien op de 
Place Saint-Lambert in Luik. 

In zijn geboortestad Maastricht zijn ze Lambertus niet vergeten. Hij werd al direct na zij dood 
als martelaar vereerd. In de wijk Sint-Pieter is een kapel ter ere van hem gebouwd. Later 
kwam er ook een Lambertuskerk in het centrum. Er is een Lambertusbroederschap en tijdens 
processies en de Heiligdomsvaart trekt het borstbeeld met zijn relieken mee in de stoet. Op 17 
september is zijn feestdag. 



 

  



Pastorale opleiding volgen in Limburg 
Ben je geïnteresseerd in je geloof en zou je daar wel meer van willen weten? Gewoon, voor je 
eigen vorming of om als vrijwilliger of misschien wel als pastoraal werker in een parochie, 
zorgcentrum of als catecheet op een school aan de slag te gaan? In september start er een 
nieuw studiejaar aan het Theologisch Instituut Rolduc. 

Naast de bekende opleiding tot priester of diaken kent Rolduc ook diverse mogelijkheden voor 
leken om zich verder in theologie en pastoraat te verdiepen. Het Theologisch Instituut is een 
weekendopleiding op HBO-niveau, die een volwaardige studie en diverse losse cursussen 
aanbiedt. Interesse? Meld je aan en ga eens praten over de mogelijkheden. 

Neem contact op met rector Lambert Hendriks via (045)  5466810 of rector@rolduc.nl. Of kijk 
op www.rolduc.nl 

50 Jaar kerkleraressen 

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden, dat de eerste vrouwen werden uitgeroepen tot 
Kerklerares. Het was paus Paulus VI die in 1970 deze titel verleende aan Catharina van Siena 
en aan Theresia van Ávila, die op 15 oktober haar feestdag heeft. 

De titel Kerkleraar of Kerklerares is een eretitel, die de paus kan verlenen aan schrijvers en 
schrijfsters die uitmunten door hun heiligheid in levenswijze, hun trouw aan de kerk en hun 
grote geleerdheid. De titel is ontstaan uit de verering van de vier westerse kerkvaders: 
Ambrosius, Hiëronymus, Augustinus en Gregorius de Grote. Hun beelden staan in de absis van 
de Martinuskerk. Zij kregen in 1295 van paus Bonifatius VIII als eersten de titel Kerkleraar. 

Tot ver in de 20e eeuw werd de titel alleen aan mannen verleend. Paus Paulus VI maakte daar 
50 jaar geleden een einde aan door ook vrouwen deze titel te verlenen. De pausen na hem 
namen dat over en benoemden ook Hildegard van Bingen en Theresia van Lisieux tot 
Kerklerares. 

 

Haloween is de vooravond van Allerheiligen 

Mensen mopperen wel eens over moderne tradities, die van elders komen overwaaien en geen 
relatie met onze eigen cultuur zouden hebben; laat staan dat er nog een christelijke 
boodschap in te herkennen is. Haloween is zo’n feest, dat de laatste jaren aan een enorme 
opmars bezig is. Met name jongeren verkleden zich dan graag in enge uitmonsteringen en 
houden griezeltochten. Niks geen christelijke oorsprong, zou je denken. Toch is er een 
duidelijke relatie. 

Haloween vindt plaats op 31 oktober. Dit is de vooravond (vigilie) van Allerheiligen. De naam 
Haloween is een verbastering van het Engelse All Halow’s Eve, letterlijk: de vooravond van 
Allerheiligen. Zeer waarschijnlijk heeft Haloween voorchristelijke wortels als feest bij het einde 
van de oogst en het begin van de winter. Het was ook een feest om de doden te herdenken en 
zo is de relatie tot Allerheiligen en Allerzielen snel verklaard. Een groot verschil is er ook: in de 
heidense tijd was het een feest om boze geesten weg te jagen. Het christendom herdenkt 
mensen die ‘hallowed’ zijn: geheiligd.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 19 september  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters  
    
zondag 20 september 25e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Charles en Els Verkuijlen-Vincken (jaardienst) 
Harry en Sybil Piereij-Hamers en overleden zoon Bert Piereij 
(jaardienst) en alle overledenen van de familie Piereij en familie 
Hamers. 
Jo Matti (verlate jaardienst) en Marie-Thérèse Matti (verlate 6 
wekendienst) 
Uit Dankbaarheid 
Gil Erasmus 
Overleden familie Harrie en Mieke Derks-Maassen 
Wim Andriessen (verjaardag) 
Domien Visser (Trouwdag) 
Jan van Gageldonk (jaardienst) 
Mies Peters – van der Hart 

  

    

maandag 21 september H. Matteüs, apostel en 
evangelist 

09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 22 september   
09:00 uur Eucharistieviering 
    

woensdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, 
priester 

09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van H. Gerardus (Offerblok)  
    
donderdag 24 september   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
Dody Aniela Danique Thiel (wegens verjaardag)  
    
vrijdag 25 september   
09:00 uur Eucharistieviering 
     
zaterdag 26 september  
09:00 uur Eucharistieviering 
 
  
 
    



zondag 27 september 26e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Andreas Laumans (jaardienst) 
Mies Peters – van der Hart 

 

Groot Martinuskoor   
maandag 28 september H. Wenceslaus, martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering 
    

dinsdag 29 september Michaël, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen 

09:00 uur Eucharistieviering 
    

woensdag 30 september H. Hiëronymus, priester 
en kerkleraar 

09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van O.L.V. tot Weert (Offerblok)  
    

donderdag 1 oktober H. Teresia van het kind 
Jezus 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
vrijdag 2 oktober HH. Engelbewaarders 
08:45 uur Eucharistieviering 
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
    
zaterdag 3 oktober  

11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering  
    
zondag 4 oktober 27e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
De levenden en overleden broeders en zusters van de 
Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve 
Vrouwe tot Weert 
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters 
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans 
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen 
Mies Peters – van der Hart 

  

    
maandag 5 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
dinsdag 6 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
     

woensdag 7 oktober Onze Lieve Vrouw van de 
Rozenkrans 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius (Offerblok)  
    
donderdag 8 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    

vrijdag 9 oktober HH. Dionysius, bisschop, 
en gezellen, martelaren 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
  
 
    



zaterdag 10 oktober  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 11 oktober 28e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Jean Marie Maris 
Wiel Gruijthuijsen (jaardienst) 
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen 
Mies Peters – van der Hart 

 

    
maandag 12 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
dinsdag 13 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    

woensdag 14 oktober H. Callistus I, paus en 
martelaar 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
Ter ere van H. Gerardus (Offerblok)  
    

donderdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, 
maagd en kerklerares 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
vrijdag 16 oktober H. Hedwig, kloosterlinge 
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
zaterdag 17 oktober  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters   
zondag 18 oktober 29e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Voor een bijzondere verjaardag 
Zes wekendienst Mies Peters – van der Hart  

    

maandag 19 oktober HH. Johannes de Brébeuf 
en Isaac Jogues 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
dinsdag 20 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
woensdag 21 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
Ter ere van O.L.V. tot Weert (Offerblok)  
    
donderdag 22 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
    

vrijdag 23 oktober H. Johannes van 
Capestrano, priester 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
zaterdag 24 oktober  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    



zondag 25 oktober Wintertijd 30e zondag 
door het jaar  

10:00 uur Eucharistieviering 
Frans Coenders 
Mia Lamerikx-Houben (jaardienst) en overleden familie 
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen 

 

    
maandag 26 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
    
dinsdag 27 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    

woensdag 28 oktober HH. Simon en Judas, 
apostelen 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius (Offerblok)  
    
donderdag 29 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
vrijdag 30 oktober   
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
    
zaterdag 31 oktober  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
  
    
zondag 1 november Allerheiligen  
10:00 uur Allerheiligen 
Wim Govaarts 
Riet Verscheijden-Scholten 
Karin Strijbos-van Geneijgen (trouwdag) 
Overleden ouders Croonen-Coenders (jaardienst) 
Overleden ouders Theo en Gerarda Zincken-Cupers (jaardienst) 
    
maandag 2 november Allerzielen 
19:00 uur Allerzielen met uitreiken Allerzielenprentjes 
Josephine Veugen-Veugen 
Alle overleden Geestelijken van onze parochie 

 

    
dinsdag 3 november H. Hubertus, bisschop 
09:00 uur Eucharistieviering 
    

woensdag 4 november H. Carolus Borromeüs, 
bisschop 

09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van H. Gerardus (Offerblok) 
Mevr. Boots-Mattheuse (verjaardag) 

 

    
donderdag 5 november   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    

vrijdag 6 november 
Alle heilige verkondigers 

van het geloof in onze 
streken 

09:00 uur Eucharistieviering 
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
    



zaterdag 7 november  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 8 november 32e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
Overledenen van de familie Everaers-Franken (jaardienst)  
    
maandag 9 november   
09:00 uur Eucharistieviering 
    

dinsdag 10 november H. Leo de Grote, paus en 
kerkleraar 

09:00 uur Eucharistieviering  
    
woensdag 11 november Sint Maarten 
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van O.L.V. tot Weert (Offerblok)  
18:30 uur Sinte Merte viering voor alle kinderen en hun ouders met 
kinderwoorddienst 
    

donderdag 12 november H. Josafat, bisschop en 
martelaar 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
vrijdag 13 november   
09:00 uur Eucharistieviering 
    
zaterdag 14 november  
11:45 uur Rozenkransgebed 
19:00 uur Eucharistieviering 
    
zondag 15 november 33e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering 
    

maandag 16 november H. Margarita van 
Schotland & H. Gertrudis 

09:00 uur Eucharistieviering 
    
dinsdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije 
09:00 uur Eucharistieviering 
    
woensdag 18 november   
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius (Offerblok)  
    
donderdag 19 november   
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste 
    
vrijdag 20 november   
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 DSW Stramproy,  
tel. (0495) 56 13 02 

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 6) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 06 november 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 6) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen 
uiterlijk 06 november 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 20 november 2020 en geldt voor de 
periode tot en met 15 januari 2021 
 


