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HOE ZIET KERSTMIS ER DIT JAAR UIT??? 

Er is al opdracht gegeven om de kerststal in de kerk op te stellen. Zoals elk jaar hoort 
de kerststal met versiering erbij. In de kerk, maar ook thuis. Tevoren zal de 
Adventskrans zichtbaar zijn. Op 29 november begint de Eerste Zondag van de Advent. 4 
Weken voor kerst leven we al naar het geboortefeest van Jezus toe.  

Inderdaad, het zal dit jaar anders zijn. Op dit moment (november 2020) mogen er 
slechts 30 mensen bij de Missen aanwezig zijn. Voor kerstmis hebben we een paar 
Missen. Op kerstavond zijn er 2, en wel om 18.30 uur met het klarinettenensemble en 
om 21.00 uur de Nachtmis met ons Groot Sint Martinuskoor. Op Eerste Kerstdag om 
10.00 uur is de Jeugdharmonie uitgenodigd met een mooi kerstrepertoire. En op Tweede 
Kerstdag om 10.00 uur zingt weer ons Groot Sint Martinuskoor. 

Kerstmis zal anders zijn. Wilt u daar rekening mee houden? Vivace, de kerkelijke 
harmonie en het Weerter Mannenkoor zijn afwezig. Allemaal door de corona. Hopelijk 
alleen maar voor dit jaar. We regelen voor dit jaar het een en ander, zoals we denken 
dat het eruit zal zien. Maar corona maakt alles onzeker… Wilt u eraan denken, dat er op 
dit moment slechts 30 personen aanwezig mogen zijn, buiten de koren en de 
medewerkers! Maar misschien is dit aantal met kerst weer anders… En dat we ons 
aanmelden via het parochiekantoor (532 110). 

Ik hoop en bid, dat we toch een bijzondere kerst zullen krijgen. Dat mensen aan ons 
zullen denken. Dat wij anderen niet vergeten. Dat vanuit de duisternis het eeuwige Licht 
zal gaan schijnen.  
 
Wat doen we dit jaar met Kerst? 

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. Soms 
al in oktober, want je moet op tijd plannen. Spreken we af met de familie? Wordt het 
wintersport? Of toch met z’n allen naar een restaurant? En naar welke Nachtmis gaan 
we?  

“Wat doen we met Kerst?” wordt dit jaar een heel bijzondere vraag. Kerstmis is bij 
uitstek een feest om samen te vieren. We zoeken elkaar graag op: thuis en in de kerk. 
Maar hoe knus wordt het als we anderhalve meter afstand moeten houden? Als we 
niemand een hand mogen geven om hem of haar een Zalig Kerstfeest te wensen?  

Misschien goed om even terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd geboren 
in een stal, omdat hij niet welkom was in de herberg. En die herders? Dat waren ruwe 
kerels, met wie de meeste mensen in die tijd liever geen contact hadden, laat staan dat 
ze geknuffeld werden.  

Social distancing is helemaal niet nieuw. Het was er al vanaf de eerste dag. Juist in die 
afzondering werd Gods Zoon geboren. In een wereld die Hem op afstand hield werd God 
mens met de mensen. Op wat eenvoudige herders en excentrieke wetenschappers na, 
zocht niemand Hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen toe.  

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is helemaal geen moeilijke vraag. Waar we ons ook 
bevinden en hoe de omstandigheden ook zullen zijn: met Kerstmis mogen we vieren dat 
God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is en juist op moeilijke momenten 
ons heel nabij wil zijn. 
 
 
 



 
  



Advent: een nieuw begin 

Op zondag 29 november begint de Advent: de voorbereidingstijd op Kerstmis. Met de 
advent begint in de kerk een heel nieuwe periode. De cyclus van elk jaar terugkerende 
feesten wordt met het feest van Christus Koning afgesloten. Met de eerste Advent 
begint er een heel nieuw kerkelijk jaar, waarin de gedenkdagen elkaar opnieuw 
opvolgen. Dat begint met geboorte van Christus met Kerstmis, maar eigenlijk al met de 
voorbereiding op die geboorte in de Advent.  

Vanaf de eerste zondag van Advent begint in de kerk ook een nieuwe reeks lezingen in 
de liturgie. De zondagsvieringen zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar 
was het A-jaar en werd er vooral gelezen uit het evangelie van Matteüs. Deze Advent 
begint het B-jaar en worden de lezingen genomen uit het evangelie van Marcus. 
Volgend jaar volgt dan Lucas.  

Jaarvergadering Broederschap 
Op het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis op 8 december houdt de 
Broederschap gebruikelijk de jaarlijkse vergadering van broeders en zusters. De 
broedermeesters zullen die dag in klein tenue aanwezig zijn tijdens de Heilige Mis om 
9.00 uur. In verband met de Covid-19 maatregelen zal de aansluitende jaarlijkse 
vergadering dit jaar schriftelijk worden gehouden. Broeders en zusters kunnen de 
vergaderstukken opvragen bij Proost@broederschapweert.nl en eventueel schriftelijk 
vragen stellen. 
 
GROOT ST. MARTINUSKOOR, 
Na de versoepeling van de coronamaatregelen zijn we als koor in september weer 
voorzichtig met repeteren begonnen. Uiteraard worden hierbij alle richtlijnen in acht 
genomen en met respect voor de koorleden die dit in verband met het coronavirus nog 
niet aandurven. Wij hebben daarom zowel met de schola als met het Groot St. 
Martinuskoor weer enkele missen met zang kunnen opluisteren en daar waren we als 
koor heel gelukkig mee. 
Nu met de nieuwe verscherping van de maatregelen het aantal kerkgangers is beperkt 
tot 30 is ook het begeleiden van de eucharistievieringen weer stil komen te staan. 
Traditionele grote feestdagen zoals Allerheiligen zullen we dan ook weer 
noodgedwongen aan ons voorbij moeten laten gaan.  
Dit neemt niet weg dat we naar de toekomst kijken en met inachtname van afstand, 
opstelling en mondkapjes wel nog repeteren met het oog op o.a. kerstmis. We zijn bezig 
met het kerstrepertoire, maar of we überhaupt met kerstmis kunnen zingen, staat nog 
in de sterren geschreven. Hoe dan ook wij zijn er dan wel klaar voor. 
We merken wel dat diverse leden hun lidmaatschap beëindigen i.v.m. leeftijd, fysieke 
gesteldheid en door de lange pauze nu ook het coronavirus als reden aangrijpen. Wij 
zitten dan ook dringend verlegen om aanvulling om de kwaliteit te blijven leveren die wij 
gewend zijn.  
 
 
 
 
 
 
 



 



BIOGRAFIE PATER JOHAN VISSER 
In 1956 vertrok pater Johan Visser uit Weert naar zijn missie. Als Salesiaan van Don 
Bosco is het verzorgen van onderwijs voor kansarme jongeren een zeer belangrijk 
onderdeel van zijn missie. Door een goede opleiding kunnen de jongeren hun situatie 
blijvend verbeteren. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun gezin, familie en 
uiteindelijk ook voor hun land. Door pater Visser werden in Thailand en in Cambodja 
verschillende scholen opgericht; technische vakopleidingen en ook een hotelschool. De 
journalist Charles Schwietert heeft als vrijwilliger les gegeven op een school van pater 
Visser en is met hem bevriend geraakt. Onder indruk van de resultaten van het werk 
van pater Johan heeft hij het initiatief genomen om een biografie te schrijven over het 
leven en werk van deze missionaris. Indien de maatregelen vanwege corona dit toe 
laten zal hij op zondag 13 december 2020 in Weert het eerste exemplaar overhandigen 
aan bisschop Harrie Smeets. Daarna zal de biografie te koop zijn voor € 25,-. De kosten 
van het boek zijn door sponsoren betaald en de opbrengst komt weer ten goede aan de 
scholen van pater Visser. Wilt u reeds een exemplaar van de biografie reserveren, stuur 
dan een e-mail naar info@missiethuisfront.org onder vermelding van uw naam en uw 
adres. 
Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront 
 
Adventsactie: Eén op de zeven baby’s heeft te laag geboortegewicht! 

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor 
nauwelijks ontsnappen aan armoede. Het is de vicieuze cirkel van armoede, 
ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al op jonge 
leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is 
een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen 
kwetsbaar zijn.  

De jaarlijkse Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze 
cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier 
weken voor Kerstmis: de Adventsperiode. We steunen dit jaar diverse projecten, die 
ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die 
manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Steun de Adventsactie. Kijk voor 
meer informatie op www.missiebureau.nl  
 
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 Martinuskerk 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 



  



 
 
Kerstactie Broederschap Weert 
In december helpt de Broederschap de Voedselbank voor de 8e keer met het inzamelen 
van artikelen. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier graag aan mee. Carin 
Rosbergen, coördinator namens de Broederschap: “In deze voor iedereen moeilijke 
periode zijn nog meer mensen door omstandigheden aangewezen op de Voedselbank. 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.” 
Hoe doet u mee?  
Doneer 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 22 december bij de kratten, die klaarstaan in de 
kerken. Ook de Jumbo winkels doen aan de actie mee. Dit zijn Jumbo Heerschap 
(Boshoven, Collegeplein, Leuken en Moesel). Alle giften zijn van harte welkom. Let u wel 
op, dat de producten nog minstens twee maanden houdbaar zijn. 
Hoe werkt de Voedselbank? 
De cliënten zijn mensen uit onze regio die onder het bestaansminimum zitten. Vaak 
zitten ze in de schuldsanering. Zonder de hulp van de Voedselbank zouden deze mensen 
honger lijden. Zij kunnen onze hulp goed gebruiken. Namens de Voedselbank vraagt de 
Broederschap u om gul te geven.  
Wat is de Broederschap? 
De Broederschap, opgericht in 1404, is een vereniging die de verering van Maria 
bevordert door het organiseren van activiteiten in de geloofsgemeenschap. Tevens 
dragen we onze Mariaverering in maatschappelijke zin uit met het organiseren en 
verlenen van bijstand. 
 
 

 

 

Een Zalige Kerstmis en een  
Gezegend Nieuwjaar! 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
zaterdag 21 november 2020   
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters  
Anny Mertens-Meeuvis  
zondag 22 november 2020 Christus Koning 
10:00 uur Eucharistieviering  
Familie Wullems-Stultiens 
Chritt Götzen  
Toine Verstappen (trouwdag)  
Jan Hoomans  
maandag 23 november 2020 H. Clemens I & H. Columbanus 
09:00 uur Eucharistieviering  
Jan Buscher  
dinsdag 24 november 2020 HH. Andreas Dung-Lac 
09:00 uur Eucharistieviering  
woensdag 25 november 2020 Catharina van Alexandrië 
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 26 november 2020   
09:00 uur Eucharistieviering,   
aansluitend uitstelling Allerheiligste  
vrijdag 27 november 2020   
09:00 uur Eucharistieviering,   
zaterdag 28 november 2020   
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 29 november 2020 1e zondag van de Advent,  
10:00 uur Eucharistieviering  
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans  
Tonnie Bongers (jaardienst)  
Theo en Gerda Dirckx-Halfers  
Jan Hoomans 
Chritt Götzen   
maandag 30 november 2020 H. Andreas, apostel 
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 1 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering 
 
   



woensdag 2 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 3 december 2020 H. Franciscus Xaverius, priester 
09:00 uur Eucharistieviering,   
aansluitend uitstelling Allerheiligste  
vrijdag 4 december 2020 H. Johannes van Damascus,  
09:00 uur Eucharistieviering priester en kerkleraar 
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
zaterdag 5 december 2020   
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 6 december 2020 2e zondag van de Advent 
10:00 uur Eucharistieviering  
Jan Hoomans (zes wkd) 
Chritt Götzen  

maandag 7 december 2020 
H. Ambrosius, bisschop en 
kerkleraar 

09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 8 december 2020 Onbevlekte Ontvangenis van Maria  
09:00 uur Eucharistieviering  
De levenden en overleden broeders en zusters van de 
venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve 
Vrouwe tot Weert  
woensdag 9 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (Offerblok)  
donderdag 10 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering,   
aansluitend uitstelling Allerheiligste  
vrijdag 11 december 2020 H. Damasus I, paus 
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 12 december 2020   
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Ouders Gerits-Gubbels  
zondag 13 december 2020 3e zondag van de Advent 
10:00 uur Eucharistieviering  
Henk Hietbrink 
Chritt Götzen  
Bijzondere intentie  
Uit dankbaarheid bij de presentatie van de   
biografie van Pater Johan Visser  
maandag 14 december 2020 H. Johannes van het Kruis,  
09:00 uur Eucharistieviering priester en kerkleraar 
dinsdag 15 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering  
woensdag 16 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (Offerblok) 
 
   



donderdag 17 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering,   
aansluitend uitstelling Allerheiligste  
vrijdag 18 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 19 december 2020   
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen   
en Johanna Peters  
zondag 20 december 2020 4e zondag van de Advent 
10:00 uur Eucharistieviering   
maandag 21 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 22 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering  
woensdag 23 december 2020   
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (Offerblok)  
donderdag 24 december 2020 Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
18:30 uur Kerstavondmis gezinsmis  
21:00 uur Vigiliemis van Kerstmis  
Overleden ouders Bèr Raemaekers en  
TqAoos Raemaekers-Poell  
Tjeu van Hoef  
Jo Rademaekers  
Domien Visser   
vrijdag 25 december 2020 Eerste Kerstdag 
10:00 uur Eucharistieviering  
Riet Verscheijden-Scholten  
Overleden familie Franciscus Lamerikx en Maria Rietjens  
Alle weldoeners van onze parochie  
Overleden ouders Rietra-Pallandt en overleden familie  
Overleden familie Comans en overleden familie Beelen  
Jo Boonen  
Frits Meulen  
Truus Stultiens-Frenken  
Overleden ouders De Grijs-Ursèm en   
Moonen-Scheepers en Michel Moonen         
Overleden ouders Frits en Anna Teunissen-Loijen 
(jaardienst)  
zaterdag 26 december 2020 Tweede Kerstdag 
10:00 uur Eucharistieviering  
Wim Govaarts  
Toine Verstappen (jaardienst) 
Chritt Götzen (zes wkd)  

zondag 27 december 2020 
H. Johannes, apostel en evangelist 
H. Familie 

10:00 uur Eucharistieviering  
Tiny Begheyn-Willenborg   



maandag 28 december 2020 HH. Onnozele Kinderen, martelaren 
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 29 december 2020 H. Thomas Becket,  
09:00 uur Eucharistieviering bisschop en martelaar 
woensdag 30 december 2020 1e zondag door het jaar 
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (Offerblok)  
Dien de Laat-Verstappen (jaardienst)  
donderdag 31 december 2020 Oudjaarsavond 
10:00 uur Eucharistieviering  

vrijdag 1 januari 2021 
Nieuwjaar, Feest van de Moeder 
Gods 

09:00 uur Eucharistieviering   
zaterdag 2 januari 2021   
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 3 januari 2021 Openbaring van de Heer 
10:00 uur Eucharistieviering  
Jan en Annie van Gansewinkel-Hendriks (jaardienst)  
maandag 4 januari 2021   
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 5 januari 2021 H. Gerlach, kluizenaar en  
09:00 uur Eucharistieviering H. Karel van Sint Andries, priester 
woensdag 6 januari 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  

donderdag 7 januari 2021 
H. Raimundus van Penyafort, 
priester 

09:00 uur Eucharistieviering,   
aansluitend uitstelling Allerheiligste  
vrijdag 8 januari 2021 Goedele /  
09:00 uur Eucharistieviering,  Apollonaris Claudius van Hiërapolis 
zaterdag 9 januari 2021   
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 10 januari 2021 Doop van de Heer 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden Tiny Begheyn-Willenborg  
Jos van Gend (jaardienst)  
maandag 11 januari 2021   
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 12 januari 2021   
09:00 uur Eucharistieviering  
woensdag 13 januari 2021 H. Hilarius, bisschop en kerkleraar  
09:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 14 januari 2021   
09:00 uur Eucharistieviering,    
aansluitend uitstelling Allerheiligste  
vrijdag 15 januari 2021 H. Arnold Janssen, priester 
09:00 uur Eucharistieviering  
  



 
 
Het enige houvast 

Wanneer je niet meer bidden kunt, 
en alles in je hart lijkt dood; 
wanneer je staat op ’t dode punt, 
en niemand weet iets van je nood, 

wanneer je zoekt naar een houvast, 
- want God lijkt soms zo eind’loos ver –  
wanneer je moedeloos torst je last, 
en aan je hemel blinkt geen ster, 

wanneer de liefste mens ontviel, 
wanneer God vroeg je mooiste bezit, 
luister dan maar – en wacht – en kniel: 
’t is Gods Geest zelf, Die voor je bidt.  

Nel Benschop  
uit: Verzamelde Gedichten, 2006 

 
 

Lees het vernieuwde bisdomblad De Sleutel 

Het bisdomblad De Sleutel is vernieuwd. Het magazine over geloof en leven in Limburg 
verschijnt nu viermaal per jaar en is nog mooier en kleurrijker dan het al was. 
Interviews, columns, fotoreportages en achtergronden bij actuele kwesties. En veel 
nieuwe rubrieken: Met ziel en zaligheid, Mijn geloof, Waar was de bisschop en een selfie 
met Maria. Neem nu een abonnement en ontvang een leuk welkomstcadeau. Mail uw 
naam en adresgegevens naar info@bisdom-roermond.nl en voor € 29 krijgt u De Sleutel 
4 x per jaar thuisgestuurd.  

  



 
 
 
 

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 1) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 01 januari 2021 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 01 januari 2021 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 januari 2021 en geldt voor de periode 
tot en met 19 maart 2021 
 


