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'Ik wil een afscheid met alle ruimte 
voor persoonlijke wensen.' 

 
 
 

Samen met u zorgen wij voor e,en passend afscheid van uw dierbare. Ook 
wanneer u niet of elders verzekerd bent. Want iedereen is bijzonder en heeft 
persoonlijke wensen. Dit ziet u terug in onze dienstverlening. Zo heeft DELA 
Uitvaartcentrum in Weert naast de normale rouwkamers, ook een 
24-uurskamer. U kunt dan zonder afspraak te maken en op ieder gewenst 
moment van de dag uw dierbare bezoeken. 

 

 
Sint Odastraat 24 1 Weert 1 ,049552 19 41 1 www.dela.nl 

 

 
 



GEZOCHT: PERSOON VOOR DE FINANCIELE ADMINISTRATIE 
De vorige administrateur dhr. T.Goos zijn we als parochie zeer erkentelijk voor het 
werk, dat hij verzet heeft! Echter, per 1 mei 2021 komen we als parochie in de 
problemen. Degene die de financiële administratie verzorgde, gaat stoppen. Per die 
datum - 1 mei 2021 - zoeken we dus een nieuwe persoon m/v voor de financiële 
administratie. De nieuwe persoon zal ingewerkt worden en het kost ca. 12 uren p/m. 
Vertrouwd zijn met de pc is een voorwaarde! De pc staat op het parochie-kantoor. Het is 
een Pro Deo baan. Voor meer info: deken Franken (537 628) of Steven Hegge, 
penningmeester kerkbestuur: 06-2126 6333. 
 
Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen  
De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval en Pasen. Het is de voorbereidingstijd op 
Pasen en van oudsher een tijd van vasten en bezinning. Maar wie de kalender erbij pakt 
en goed telt, komt tot de conclusie dat dit 46 dagen zijn en geen 40. Het antwoord op 
die vraag is heel simpel: de zondagen tellen niet mee. De zondag is in de traditie van de 
Kerk nooit een vastendag geweest, want dan vieren we de verrijzenis van Christus. Elke 
zondag is het al een beetje Pasen. Wie dan vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag 
telt, komt precies op 40 uit. 
 
Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, want in de 
liturgie eindigt de 40-dagentijd bij het begin van het zogeheten Triduum Sacrum, de 
drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de 40-dagentijd officieel eindigt bij het 
begin van de avondmis op Witte Donderdag.   
Dan is er nog de waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te maken met de 
symbolische betekenis van het getal 40 in de joodse en de christelijke traditie. Zowel in 
het Oude als het Nieuwe testament komt er regelmatig een periode van veertig dagen 
en zelfs veertig jaar voor.  
 
Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin Jezus zich in de 
woestijn terugtrok om te vasten en te bidden, voordat hij aan zijn openbare leven 
begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en onthechting, zodat hij zich daarna 
volledig in dienst kon stellen van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een goed 
voorbeeld om te volgen.   
 
DEKENALE VASTENACTIE 2021 – EEN BEROEP VOOR HET LEVEN 
Bij dit Carillon treft u aan een folder met informatie over het te steunen project en een 
collectezakje voor de Vastenactie. Het doel is om de aanschaf mogelijk te maken van 
materialen voor cursussen textiel handenarbeid voor jonge vrouwen in Ecuador. 
Hiermee verbetert hun kans om aan de armoede te ontsnappen. 
Dit project is aangedragen door zuster Maria de Montserrat Vega van de ‘Blauwe 
Zusters’. Onze parochie wil zich samen met de parochies van Weert Zuid-Oost, 
Boshoven en Laar voor dit project inzetten. Het project sluit ook aan bij het landelijke 
thema van de Vastenactie 2021 om beroepsonderwijs beschikbaar en toegankelijk te 
maken in ontwikkelingslanden. 
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 
 
 



 
GROOT ST. MARTINUSKOOR, 
De coronacrisis zorgt er nog steeds voor, dat wij als koor pas op de plaats moeten 
maken. Wij willen zo graag, maar het mag nog niet. Op het moment van schrijven 
zullen de avondklok en alle overige maatregelen in ieder geval nog tot 15 maart duren. 
Het ziet er niet naar uit, dat daarna het “normale” leven weer volledig kan worden 
opgepakt. Dat betekent o.a., dat we de Goede Week en Pasen weer aan ons voorbij 
moeten laten gaan en dat we de Krönungs-Messe van Mozart en alle overige prachtige 
paasgezangen weer niet kunnen zingen. We hebben nog een (kleine) hoop, dat we nog 
iets kunnen doen voor de hoogmissen op 1e en 2e paasdag, zij het dan met een 
aangepast programma. We kunnen en mogen immers nog niet repeteren. 
Als het vaccinatieprogramma voor een aanzienlijk gedeelte is uitgevoerd, zullen de 
versoepelingen wel volgen. Pasen is het feest van hoop en nieuw leven. We houden ons 
daar maar aan vast in de hoop, dat we in ieder geval met Hemelvaartsdag en Pinsteren 
weer van ons kunnen laten horen en dat ook de kerkgangers weer de weg naar de Kerk 
mogen vinden. 
	
Maria-Boodschap 
Op donderdag 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.  
 
Meimaand 
De opening van de meimaand is dit jaar tevens het 25-jarig jubileum van de 
heroprichting van de Broederschap. Onder de huidige Covid-19-maatregelen is het 
echter niet passend de vieringen in de meimaand extra feestelijk te maken. Wel wordt 
de krans buiten aan de kerk bij Maria gehangen. Indien Covid-19-maatregelen het 
toelaten, hopen we ons jubileum te kunnen vieren op zondag 15 augustus, Maria-ten-
hemelopneming. 
 
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. 

 
 
 



Kerkelijke uitvaart ook tijdens corona mogelijk 
Het is in veel overlijdensadvertenties te lezen: “Vanwege corona heeft de uitvaart 
in stilte plaatsgevonden.” Dat mag natuurlijk, als het een keuze van de familie is. 
Maar dat hoeft niet. Ook tijdens de pandemie kan er een gewone kerkelijke uitvaart 
plaatsvinden.  
Uitvaarten zijn zelfs de uitzondering, waarbij meer dan 30 personen aanwezig 
mogen zijn. Zelfs 50 als de grootte van de kerk of het crematorium dit toelaten, 
want de anderhalve meter afstand moet natuurlijk wel in acht kunnen worden 
genomen. Maar ook als het aantal aanwezigen noodgedwongen kleiner is, is een 
kerkelijke uitvaart goed mogelijk. Dit geldt zowel voor een uitvaart in de kerk als 
voor begeleiding naar een crematorium.  
 
100 Jaar geleden overleed architect Pierre Cuypers 
Landelijk is hij natuurlijk bekend als ontwerper van het Rijksmuseum en het 
Centraal Station in Amsterdam. Maar in Limburg kennen we hem toch vooral als de 
architect van tientallen kerken, kapellen, kloosters en grafmonumenten. Op 3 
maart is het precies 100 jaar geleden dat Pierre Cuypers in Roermond overleed, de 
stad waar hij 96 jaar daarvóór werd geboren.  
 
In zijn lange leven wist Cuypers zijn naam voorgoed te vestigen als de architect 
van de neogotiek. Hij was de kerkenbouwer van de 19e eeuw: de periode van de 
katholieke emancipatie in Nederland. Overal in het land werden parochies opgericht 
en nieuwe kerken gebouwd. In totaal ontwierp Cuypers meer dan honderd kerken. 
In Limburg was hij bij tientallen bouwprojecten van parochies betrokken: als 
ontwerper van de nieuwe kerk of als verantwoordelijk architect voor de restauratie.  
 
Heel bekend is zijn betrokkenheid bij de restauratie van Abdij Rolduc in Kerkrade, 
de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht en de Munsterkerk in z’n eigen Roermond. 
Maar ook voor tientallen andere parochies, kloosters en wereldlijke opdrachtgevers 
zette hij zich in. Zo is de troon waarop Koning Willem-Alexander elk jaar de 
troonrede voorleest een ontwerp van deze beroemde Limburgse architect.  
Er is een tijd geweest, waarin Pierre Cuypers en zijn kunst minder in de 
belangstelling stonden, maar de laatste jaren is er juist weer meer interesse in de 
neogotiek. Zijn voormalig woonhuis annex atelier in Roermond heet tegenwoordig 
het Cuypershuis en is al vele jaren een museum over zijn leven en werk. 
www.cuypershuisroermond.nl  

 
 

 
 

Foto Anoniem: Het Rijksmuseum in Amsterdam in 1895 



100e Geboortedag zieners van Banneux 
De datum 25 maart staat natuurlijk bekend als het feest van Maria Boodschap. 
Maar het is ook de geboortedatum van Mariette Beco, het meisje dat in 1933 op 
11-jarige leeftijd in Banneux Maria ontmoette. Dit jaar is het precies 100 jaar 
geleden dat ze werd geboren. Later dit jaar is het tien jaar geleden dat ze overleed. 
Na de verschijning van Maria aan Mariette Beco ontwikkelde Banneux zich tot een 
bekend Mariabedevaartsoord. 
 
Mariette Beco was de oudste in een groot en arm gezin. In januari 1933 zag ze 
vlakbij haar ouderlijk huis in Banneux een ‘mooie dame’, die zichzelf de ‘Maagd der 
armen’ noemde. Ze wees ook een bron aan en vroeg om de bouw van een kapel. In 
totaal zou Maria zeven keer aan Mariette Beco verschijnen. In 1949 werden de 
verschijningen door het bisdom Luik erkend en in 1952 door het Vaticaan. Na de 
verschijningen leidde Mariette Beco een rustig leven op de achtergrond. Ze bleef 
altijd in de buurt van Banneux wonen, stichtte een gezin en kwam regelmatig bij de 
bron bidden. in 2011 is ze op 90-jarige leeftijd overleden.  
 
De organisatie Caritas Banneux Bisdom Roermond organiseert in samenwerking 
met het Huis voor de Pelgrim regelmatig bedevaarten naar Banneux. Dit jaar staat 
er een dagtocht gepland op 4 oktober en een meerdaagse bedevaart (triduüm) van 
1 t/m 5 oktober. Kijk voor meer informatie hierover op www.huisvoordepelgrim.nl  
 
Paters montfortanen 140 jaar in Limburg 
Op 28 april viert de Kerk de gedachtenis van Louis Marie Grignion de Montfort. De 
Franse priester leefde eind 17e en begin 18e eeuw. Hij is de stichter van drie 
congregaties, waarvan er één naar hem werd vernoemd: de paters montfortanen. 
Dit jaar is het precies 140 jaar geleden dat de congregatie zich in Nederland 
vestigde en de eerste paters in Schimmert kwamen wonen.  
In september 1881 streek een groep Franse montfortanen neer in Huize Willems in 
Schimmert. Ze moesten Frankrijk verlaten vanwege de anti-kerkelijke wetten die 
daar op dat moment golden. Net als veel andere Franse congregaties zochten ook 
de montfortanen naar een veilige vestigingsplaats en kwamen zo in Limburg 
terecht. De paters dachten dat ze maar even in ‘Holland’ zouden blijven, maar hun 
komst was blijvend. Tot op de dag van vandaag wonen er montfortanen in 
Schimmert.  
In totaal heeft de Nederlandse provincie meer dan duizend leden geteld, van wie 
ongeveer de helft als missionaris naar het buitenland is uitgezonden. In Nederland 
waren de montfortanen in tal van parochies en bedevaartplaatsen in het hele land 
actief. In Limburg niet alleen in Schimmert, maar ook in Valkenburg, Meerssen, 
Bunde, Hoensbroek en Schaesberg, In totaal heeft de congregatie veertien 
kloosters in ons land gehad. Op dit moment zijn er twee communiteiten: Schimmert 
en Valkenburg.  
Kijk voor meer informatie op www.montfortanen.nl   

 
 



www.ericmertensoptiek.nl 

Eric Mertens Optiek 
Voor de bril die bij U past 

bij uw portemonnee 

bij uw uitstraling 

bij uw imago 

bij uw stijl 

bij uw lef 

bij uw limo 

bij uw kapsel 

bij uw partner 

bij u....... 

Eric Mertens 
OPTIEK 

Maasstraat 10A Weert, Tel. 0495 534041  
www.ericmertensoptiek.nl 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
Tel. 0495 592 622 Maarheeze/ Weert 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weekend: zaterdag 19:00 uur 

zondag 10:00 uur 
Weekdagen:   maandag t/m vrijdag 09:00 uur 

 
 

 
 

 

 



Roepingenzondag 25 april   
Priester of religieus worden, is niet meer zo gebruikelijk als het vroeger was. Maar 
dat wil niet zeggen, dat God niemand meer roept. Elk jaar zijn er mensen, die 
gehoor geven aan de oproep van Christus om Hem te volgen en ‘vissers van 
mensen’ te worden. Elk jaar op de vierde zondag van Pasen bidden we in de Kerk 
heel nadrukkelijk voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat of het 
godgewijde leven. Dit jaar valt Roepingenzondag op 25 april. Tijdens de vieringen 
staan we stil bij de bijzondere roeping, die een mens in zijn leven kan ervaren. Ook 
vindt er een extra collecte plaats ten behoeve van de priesteropleiding in ons 
bisdom. 
Heb je er zelf ook wel eens over nagedacht of een leven als priester, diaken of 
religieus iets voor jou zou zijn? Kom eens vrijblijvend praten. Of neem contact op 
met de rector van de priesteropleiding via rector@rolduc.nl of kijk voor meer 
informatie op www.rolduc.nl.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Ethiek en mensenrechten 
Op vrijdag 30 april geeft dr. Lambert Hendriks in Abdij Rolduc een lezing over 
mensenrechten. Een actueel thema, waarbij ook de vraag gesteld kan worden, hoe 
je vanuit je geloof mensenrechten tot hun recht kunt laten komen? Ook de vraag 
waar het recht van de één beperkingen oplegt aan een ander, komt daarbij aan 
bod. Dr. Hendriks is rector van het grootseminarie Rolduc en doceert ethiek en 
moraaltheologie.  
De lezing vindt plaats in de ruimtes van het grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82 
in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur. Deelname kost € 5,-, ter plekke te voldoen. In 
verband met de coronapandemie kan het zijn, dat de bijeenkomst op het laatste 
moment afgelast moet worden. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk via 
academie@rolduc.nl.



 

 



 
 

Het jaar van Sint-Jozef 
 
‘Bij ons thuis als maart is, staat er op de schouw / een beeldje van Sint-Jozef naast 
de Lieve Vrouw.’ Zo luidt de eerste regel van een oud lied ter ere van Sint-Jozef. 
Vanwege zijn feestdag op 19 maart geldt de hele maand als ‘Jozefmaand’. Maar 
eind vorig jaar zorgde paus Franciscus voor een verrassing door 2021 uit te roepen 
tot een volledig Jaar van Sint-Jozef.  
Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra 
benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt extra belicht. De paus brengt dit 
in verband met de zorg voor armen en migranten en ook de rol van Jozef als 
patroonheilige van de arbeiders. “De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt 
welke betekenis gewone mensen hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop 
bieden,” aldus paus Franciscus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef: 
“Deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
zaterdag 20 maart 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters- van Leeuwen en Johanna Peters  
zondag 21 maart 2021 5e zondag veertigdagentijd 

10:00 uur Eucharistieviering  
Fien Everaers (jaardienst)  
Theo en Gerda Dirckx-Halfers  
Chrit Götzen namens de kerststalbouwers en vrijwilligers  
Jo Hendrickx (zeswkd)  
Annie Thissen-Kusters  
maandag 22 maart 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 23 maart 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 24 maart 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 25 maart 2021 Maria Boodschap 
09:00 uur Eucharistieviering  

vrijdag 26 maart 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
19:00 uur Kruisweg  
zaterdag 27 maart 2021  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 28 maart 2021 Palmzondag 
10:00 uur Eucharistieviering  
Annie Thissen-Kusters  
maandag 29 maart 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 30 maart 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok) 
 
 
   



woensdag 31 maart 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 1 april 2021 Witte Donderdag 
19:00 uur Eucharistieviering   
Aanbidding tot 21.00 uur  
vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag 
15:00 Kruisweg  
19:00 uur Plechtig herdenken van lijden en sterven van Jezus  
zaterdag 3 april 2021 Paaswake 
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Zegening van vuur, water, bijbellezingen en communie  
Ouders Rademaekers-Davids  
zondag 4 april 2021 Paaszondag 
10:00 uur Eucharistieviering  

Alle weldoeners van onze parochie  

Overleden ouders Rietra-Pallandt en overleden fam.  
Ida Stijnen (jaardienst)  
Overleden familie Comans en overleden fam. Beelen  
Karin Strijbos-van Geneijgen (verjaardag)  
Riet Verscheijden-Scholten  
Uit dankbaarheid  
Theo Vermazeren  
Annie Thissen-Kusters (zeswekendienst)  
maandag 5 april 2021 Tweede Paasdag 
10:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 6 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
woensdag 7 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  
donderdag 8 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 9 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
zaterdag 10 april 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 11 april 2021 2e Zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering  
Domien Visser (jaardienst)  

       Bijzondere intentie 
         Marie-Thérèse Matti-van Kemenade (jaardienst)   

maandag 12 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 13 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok) 
   



woensdag 14 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 15 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 16 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 17 april 2021  

11:45 uur Rozenkransgebed  

19:00 uur Eucharistieviering  

Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters  
zondag 18 april 2021 3e zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering  
 Overleden ouders Sjef en Leen Teeuwen-van de Kruijs (jaardienst)  

  
maandag 19 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 20 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 21 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 22 april 2021  

09:00 uur Eucharistieviering  
Chrit Götzen (verjaardag)  

vrijdag 23 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 24 april 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 25 april 2021 4e zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering  
Chrit Götzen  
maandag 26 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 27 april 2021  

09:00 uur Eucharistieviering  

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  

woensdag 28 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 29 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 30 april 2021  
09:00 uur Eucharistieviering 
 
 
 
 
  



 
 
zaterdag 1 mei 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Uit dankbaarheid   
zondag 2 mei 2021 5e zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering  
Els Everaers (jaardienst)  
Overleden ouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen  

De levenden en overleden broeders en zusters van de Venerabele 
Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert  
Wim Andriessen (jaardienst)  
Wien Tullemans  
maandag 3 mei 2021  
08:45 uur Rozenkrans en Eucharistieviering  
dinsdag 4 mei 2021  
08:45 uur Rozenkrans en Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 5 mei 2021  
08:45 uur Rozenkrans en Eucharistieviering  
Riet Verscheijden-Scholten  
donderdag 6 mei 2021  
08:45 uur Rozenkrans en Eucharistieviering  
vrijdag 7 mei 2021  

08:45 uur Rozenkrans en Eucharistieviering  

Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  

zaterdag 8 mei 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 9 mei 2021 6e zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering  
Toos Everaers (jaardienst)  
Overleden ouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen  
maandag 10 mei 2021  
08:45 uur Rozenkrans en Eucharistieviering  
dinsdag 11 mei 2021  
08:45 uur Rozenkrans en Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 12 mei 2021  
08:45 uur Rozenkrans en Eucharistieviering  
donderdag 13 mei 2021 Hemelvaart van de Heer 
10:00 uur Rozenkrans en Eucharistieviering  
Riet Verscheijden-Scholten  
vrijdag 14 mei 2021  
08:45 uur Rozenkrans en 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 
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 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 3) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 30 april 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 : € 12,50 
In het weekend en op feestdagen : € 27,50 

 
Aanleveren artikelen voor het volgende Carillon (nummer 3) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda 
dienen uiterlijk 30 april 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 15 mei 2021 en geldt voor de 
periode tot en met 16 juli 2021 


