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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. 
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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. 
 
Financieel Verslag over 2020 van onze St Martinus Parochie 
Meest als gevolg van Corona was het huishoudboekje van onze parochie 
vorig jaar verre van sluitend. Het lagere bezoek van de H. Missen zorgde 
voor fors lagere collecte-opbrengsten. Een deel daarvan is nog 
gecompenseerd door iets hogere kerkbijdragen. Aan de kostenkant waren er 
weliswaar iets lagere kosten van onze  koorbegeleiding, maar moesten we 
fors hogere kosten onder ogen zien van onroerend goed doordat de 
collectieve verzekering van onze stadkerk als gevolg van een grote 
schadelast dit jaar geen (gedeeltelijke) terugbetaling kon doen van de 
premie. De vergoeding aan Stichting St. Martinus monument bleef op het 
lagere peil van vorig jaar. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Extra financiéle bijdragen, legaten en belastingaftrek  
Juist in deze moeilijke (Corona-)tijden kan onze parochie uw steun goed 
gebruiken. Komt u (weer) eens naar de H. Mis, of steunt u ons via (een verhoging 
van) uw reguliere kerkbijdrage!  
Onze RABO-rekening is 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. 
Waarschijnlijk weet u al dat een periodieke kerkbijdrage aftrekbaar is van de 
inkomstenbelasting? U kunt hiervoor tegenwoordig een simpel formulier invullen: 
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. Het parochiekantoor is geopend op ma-wo-vr 
van 10.00-12.00 uur op de Begijnensteeg 1 (achter de kerk).  
Omdat de parochie een ANBI-status heeft, zijn ook alle legaten, schenkingen en 
ook eventuele erfenissen vrij van schenkingsrecht.  
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Weekend: zaterdag 19:00 uur 

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

 
 

 
 

 

 



Deskundige Vakman/vrouw gezocht voor reparatie muur kerkhof 
Bij een inspectie van de muur van ons kerkhof op de Molenpoort is gebleken dat door 
de tand des tijds een aantal stenen los zijn komen te zitten. Nu zouden we deze muur 
natuurlijk graag door een professioneel bedrijf willen laten repareren, maar helaas 
laten de kerkfinanciën - zie elders in dit Carillon - dat niet echt toe. Volgens goed 
ingelichte bronnen moet dit wel met de nodige voorzichtigheid en deskundigheid 
gebeuren, omdat zowel de stenen als de gebruikte mortel zich waarschijnlijk niet 
goed verhouden met een moderne specie.  
Zijn er onder onze parochianen wellicht mensen die hier verstand van hebben? Of 
kent u mensen die ons hierin vrijblijvend kunnen en willen adviseren, dan wel de 
bereidheid en de kennis hebben om de juiste begeleiding van deze reparatie op zich 
te willen nemen? Graag horen wij van U!  
U kunt een mailtje sturen naar parochiekantoor@sintmartinus.nl. of wellicht hiervoor 
ook de deken benaderen. Ons parochiekantoor is geopend op ma-wo-vr van 10.00-
12.00 uur, op de Begijnensteeg 1 (achter de kerk).  
 
Broederschap: 25-jarig jubileum  
De Broederschap, oorspronkelijk opgericht in 1404, viert dit jaar het 25-jarig jubileum 
van haar heroprichting. In dit kader trakteren we de bewoners en personeel van de 
zorgcentra Stichting Land van Horne en het Sint Jans Gasthuis personeel van de IC, 
de Covid-afdelingen en de spoedeisende hulp (SEH) in Weert. Allemaal mensen die 
getroffen zijn in deze tijden van corona. 
De zusters Birgittinessen van de abdij Maria Hart aan de Maasstraat maken met liefde 
zogenaamde pavlova’s (schuimgebak met vruchten). De actie is gestart in de 
Paastijd, een tijd van hoop en verbondenheid. Indien Covid-19-maatregelen het 
toelaten, hopen we ons jubileum te kunnen vieren op zondag 15 augustus, Maria-ten-
hemelopneming. 
 
Meimaand 
De opening van de Meimaand kon dit jaar niet gevierd worden zoals we dat gewend 
waren. Wel is de bloemenkrans buiten aan de kerk opgehangen bij Maria.  
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 (tenzij er een 
uitvaart is). U bent van harte welkom bij het Maria-altaar in de St.-Martinuskerk. 
 
DEKENALE VASTENACTIE 2021 – EEN BEROEP VOOR HET LEVEN 
De Dekenale Vastenactie 2021 heeft in onze parochie € 2.817,50 opgebracht. Dit is 
de stand per 23 april 2021. De opbrengst van onze Vastenactie is dit jaar bestemd 
voor de aanschaf van materialen voor cursussen textiele handenarbeid voor jonge 
vrouwen in Ecuador. Hierdoor krijgen kansarme vrouwen een mogelijkheid om op 
waardige manier hun financiële situatie te verbeteren. 
 
Dit project is aangedragen door zuster Maria de Montserrat Vega van de ‘Blauwe 
Zusters’. Onze parochie steunt dit project samen met de parochies van Weert Zuid-
Oost, Boshoven en Laar. Het project sluit ook aan bij het landelijke thema van de 
Vastenactie 2021 om beroepsonderwijs beschikbaar en toegankelijk te maken in 
ontwikkelingslanden. 
Mocht u alsnog aan Vastenactie 2021 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. Onze welgemeende dank gaat uit naar iedereen die heeft 
bijgedragen. 
Vastenactie / Parochie Missie Comité Sint Martinus 
 

 



 

 



GROOT ST. MARTINUSKOOR, 
De tijd dat wij als koor weer enige activiteiten kunnen verrichten, schuift maar op. Op het moment van 
dit schrijven zijn er voor koren nog geen duidelijke vooruitzichten. Ook al is de avondklok inmiddels 

verleden tijd, alle overige maatregelen die van belang zijn voor koren blijven nog steeds gelden. Het ziet 
er niet naar uit dat daarna het “normale” leven weer volledig kan worden opgepakt. In deze periode valt 

Pinksteren, weer een grote katholieke feestdag, waar we mooie gezangen ten gehore zouden kunnen 
brengen. Pinksteren valt op de 7e zondag (50 dagen als paaszondag wordt meegeteld) na Pasen en is 

daarmee de laatste dag van de paascyclus. Pinksteren – Pentecostes in het latijn en Pentècostè in het 
Grieks – betekent ook “vijftig”. Laten we in ieder geval hopen dat we door het uitstorten van de Heilige 

Geest nieuw elan vinden om zo snel al mogelijk weer aan de slag te gaan. 
Als het vaccinatieprogramma voor een aanzienlijk gedeelte is uitgevoerd, zullen de versoepelingen wel 

volgen. De kans dat we op 23 mei met Pinksteren al iets kunnen lijkt vooralsnog niet groot. Dan maar 
voorbereiden op wat daarna komt. Wij blijven ons met veel genoegen inzetten als zingen weer mogelijk 

wordt. 
 
 

 
 

Hoe ‘tijden’ veranderen door een pandemie 
We leven in een vreemde tijd. Niemand zal dat ontkennen. De coronapandemie 
heeft de samenleving danig door elkaar geschud. Er heerst angst, onvrede, 
verbazing. Veel mensen hebben het gevoel in een onwerkelijke tijd te leven. Dat 
vraagt om een filosofische reflectie. Docent filosofie Detlef Rohling van het 
grootseminarie Rolduc gaat in op de ‘veranderde tijden’ tijdens een lezing van 
Academie Rolduc. Deze staat gepland voor donderdag 27 mei om 19.00 uur in de 
Annazaal bij de Annakerk aan de Via Regio 100 in Maastricht. 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 . 
 
 
Sacramentsdag 3 juni 
Op de tweede donderdag na Pinksteren vieren we in Weert Sacramentsdag. Dit 
wordt ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament genoemd. Zulke 
processies worden al sinds de 13e eeuw gehouden. Dan wordt gevierd dat Jezus 
zichzelf aan zijn volgelingen gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn. Ter 
gelegenheid hiervan is er normaal gesproken een H. Mis om 19.00 u en een 
processie door de stad naar het klooster van de zusters Birgittinessen aan de 
Maasstraat. Op dit moment is het nog niet bekend in welke vorm de viering van 
Sacramentsdag dit jaar kan plaatsvinden. 
 
 
 

	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Processie Korenmarkt 1925 

 
 



 
Priesterwijdingen op vijf verschillende dagen 
De wijding van nieuwe priesters gebeurt dit jaar op verschillende dagen. Dat 
heeft niets met corona te maken, maar met het feit dat de priesterkandidaten uit 
verschillende landen komen. Van de zes diakens die vorig jaar gewijd zijn en dit 
jaar de priesterwijding ontvangen, komen er drie uit India, twee uit Sri Lanka en 
een uit ons eigen bisdom.  
De ‘wijdingskalender’ ziet er vooralsnog als volgt uit: 

• 8 april: priesterwijding van kapelaan John Ashirvadam (Maastricht) en Shaiju Selestin 
(Bocholtz) in Trivandrum, India 

• 12 mei: priesterwijding van kapelaan Nicholas Pethuru (Geleen) in Batticaloa, Sri Lanka  
• 15 mei: priesterwijding van kapelaan Ranil Weeerawarna (Sittard) in Batticaloa, Sri 

Lanka 
• 29 mei: priesterwijding van kapelaan Danny Horsch (Horst) in Roermond 
• 1 juni: priesterwijding van kapelaan Austin Joseph (Maastricht) in Kottar, India 

 
De data zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Het kan zijn dat er op 
het laatste moment nog een en ander wijzigt. De wijdingsplechtigheid in 
Roermond is voorzien op zaterdag 29 mei om 10.30 uur in de Sint-
Christoffelkathedraal in Roermond.  
Priester worden? 
Heb je er wel eens over gedacht om zelf priester te worden? Kom eens praten. 
Maak een afspraak met rector Lambert Hendriks van de priesteropleiding: 
rector@rolduc.nl



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lees De Sleutel, Clavis of de wekelijkse nieuwsbrief 
Een overplaatsing van een pastoor, het laatste nieuws rond de Passiespelen, 
nieuwe projecten: in de Limburgse kerk is elke week wel wat nieuws te 
melden. Wilt u op de hoogte blijven? Het bisdom Roermond biedt 
verschillende mogelijkheden om het religieuze nieuws te volgen: 

• Digitale nieuwsbrief:  
Elke vrijdag gratis het laatste kerkelijke nieuws van het bisdom in uw 
mailbox. 

• Clavis: Maandelijks online magazine met nieuws en achtergronden voor met 
name kerkelijke vrijwilligers en overige geïnteresseerden (gratis) 

• De Sleutel: Kleurrijk kwartaalblad over geloof en leven in Limburg 
(abonnement: € 29 per jaar). Wie nu een abonnement neemt krijgt het boek 
‘Geloof in de praktijk’ van columniste Francis Keyers cadeau. 

• Bezinning op het Woord: Geen gewoon nieuws maar het Goede Nieuws: 
inleidingen op de liturgie van elke dag (abonnement € 25 per jaar) 
Aanmelden kan via www.bisdom-roermond.nl  of mail naar:  
info@bisdom-roermond.nl  

 

Pelgrimini’s: bedevaarten van één dag 
 
Dit voorjaar is het nog niet mogelijk om met grote groepen pelgrims 
meerdaagse bedevaarten naar bijvoorbeeld Lourdes of Rome te maken. 
Daar heeft het Huis voor de Pelgrim in Maastricht iets op gevonden: 
Pelgrimini’s. Dat zijn minibedevaarten van één dag in Nederland, die met 
een kleine groep deelnemers coronaproof kunnen worden gehouden.  
De bedoeling is dat de deelnemers zich vooraf aanmelden en op de dag van 
de bedevaart op eigen gelegenheid naar de betreffende locatie toegaan. 
Daar wordt binnen de op dat moment geldende coronaregels een 
programma aangeboden met vieringen, rondleidingen, wandeltochten en 
een veilige lunch. De volgende Pelgrimini’s zijn gepland: 
 
Bezoek aan bedevaartoord 
 

• Woensdag 23 juni: Klooster Wittem (Sint Gerardus en wandeling in regio) 
• Dinsdag 20 juli: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood, Heiloo (Noord-Holland) 
• Donderdag 8 juli: Peerke Donders, Tilburg  

 
Wandelpelgrimages  

 
• Donderdag 1 juli: Geleenbeekdal (Nuth-Schinnen) 

Voor aanmelden van de Pelgrimini’s: www.huisvoordepelgrim.nl 



 
 

zaterdag 15 mei 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna 
Peters  
Leny Rechmann-Weerts  
zondag 16 mei 2021 7e zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Richter-van Ool en Theunissen-
Palmen  
Netty Rutten (jaardienst)  
Thea Söntjens-van de Kerkhof  
maandag 17 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
dinsdag 18 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  
woensdag 19 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
donderdag 20 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
vrijdag 21 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
zaterdag 22 mei 2021 Vigilie van Pinksteren 
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Ouders Rademaekers-Davids  
zondag 23 mei 2021 Pinksteren 
10:00 uur Eucharistieviering  
Riet Verscheijden-Scholten  
Overleden ouders Richter-van Ool en Theunissen-
Palmen  
Thea Söntjens-van de Kerkhof  

maandag 24 mei 2021 
2e Pinksterdag H. Maria Meder v.d. 
Kerk 

10:00 uur Eucharistieviering  
Wim Govaarts 
   



dinsdag 25 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 26 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
donderdag 27 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
vrijdag 28 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
zaterdag 29 mei 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 30 mei 2021 Feest van de H. Drie-eenheid 
10:00 uur Eucharistieviering  
Harrie Boonen en overleden familie Boonen-Frencken  
Ouders Kurstjens-van den Hombergh  
Overleden Gerda Daalhuizen  
Chrit Götzen  
Thea Söntjens-van de Kerkhof  
maandag 31 mei 2021  
08:45 uur Eucharistieviering  
dinsdag 1 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
woensdag 2 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
donderdag 3 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
De levenden en overleden broeders en zusters van 
de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse 
Onze Lieve Vrouwe tot Weert  
vrijdag 4 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
zaterdag 5 juni 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Tjeu van Hoef (jaardienst)  
zondag 6 juni 2021 10e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Rietra-Pallandt en familie  
Corrie en Harrie Hermans-Engelen  
Wim Govaarts  
maandag 7 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 8 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  



woensdag 9 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 10 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 11 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 12 juni 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 13 juni 2021 11e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Jeanny Adriaens-Teunissen  
maandag 14 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 15 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 16 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 17 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 18 juni 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 19 juni 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna 
Peters  
zondag 20 juni 2021 12e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Wim Govaarts  
maandag 21 juni 2021  
09.00 uur: Geen dienst  
dinsdag 22 juni 2021  
09.00 uur Geen dienst  
woensdag 23 juni 2021  
09.00 uur Geen dienst  
donderdag 24 juni 2021  
09.00 uur Geen dienst  
vrijdag 25 juni 2021  
09:00 uur Geen dienst  
zaterdag 26 juni 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering 
 
 
 
  



 
  
zondag 27 juni 2021 13e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Harry en Sybil Piereij-Hamers 
(jaardienst) en zoon Bert  
Thieu Vossen (verjaardag)  
Jaardienst Jan Meyers uit Laar, overleden zusters 
van Liefde van Tilburg en overige weldoeners van het 
St. Jans Gasthuis  
Jaardienst en verjaardag Wien Tullemans en   
overleden ouders Lemmers-Tullemans  
maandag 28 juni 2021  
09:00 uur Geen dienst  
dinsdag 29 juni 2021  
09:00 uur Geen dienst  
woensdag 30 juni 2021  
09:00 uur Geen dienst  
donderdag 1 juli 2021  
09:00 uur Geen dienst  
vrijdag 2 juli 2021  
09:00 uur Geen dienst  
zaterdag 3 juli 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Piet Verdonschot (verjaardag)  
zondag 4 juli 2021 14e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Harrie Boonen en overleden familie Boonen-Frencken  
Domien Visser (verjaardag)  
Bijzondere intentie  
Uit dankbaarheid  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
maandag 5 juli 2021  
09:00 uur Geen dienst  
dinsdag 6 juli 2021  
09:00 uur Geen dienst  
woensdag 7 juli 2021  
09:00 uur Geen dienst  
donderdag 8 juli 2021  
09:00 uur Geen dienst  
vrijdag 9 juli 2021  
09:00 uur Geen dienst  
zaterdag 10 juli 2021  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering 
 
 
   



zondag 11 juli 2021 15e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Harry van Lierop (verjaardag) 
   
maandag 12 juli 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 13 juli 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 14 juli 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 15 juli 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 16 juli 2021  
09:00 uur Eucharistieviering  

 

 

Het ‘wonder’ in tijden van corona 
In tijden van persoonlijke ontreddering en maatschappelijke ontwrichting zijn 
mensen eerder geneigd om te bidden voor een ‘wonder’. De coronacrisis is zo’n 
tijd en inderdaad duiken er af en toe berichten op die als ‘wonderbaarlijk’ 
omschreven zouden kunnen worden. Zo zijn er hoogbejaarde mensen die zonder 
veel problemen van de ziekte genezen en midden in de besmettingshaard van 
Italië was een klein dorpje waar helemaal niemand het virus opliep.  
Wonderen of logisch verklaarbaar? Om die vraag te kunnen beantwoorden moe je je 
eerst afvragen wat een wonder is. Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc die 
gepland staat voor vrijdag 11 juni in Kerkrade. Docent en taalkundige Hubert 
Timmermans bespreekt dan het fenomeen ‘wonder’ vanuit de theologie en de 
filosofie. De lezing vindt plaats op vrijdag 11 juni in Abdij Rolduc aan de 
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. 
 
 
 
Weekend van de begraafplaats 
Van 28 t/m 30 mei houden begraafplaatsen in heel Nederland ‘open huis’ tijdens 
het ‘Weekend van de begraafplaats’. Onder het motto ‘Begraafplaatsen, vol liefde’ 
zijn er op kerkhoven verspreid door het land mogelijkheden om coronaproof een 
begraafplaats te bezoeken of een stiltewandeling te maken. Kerkhoven zijn 
plekken om overledenen te herdenken, maar ook vindplaatsen van regionale 
geschiedenis, plekken waar verhalen van mensen samenkomen en soms ook heel 
mooie grafstenen of kapellen te vinden zijn. Ook in onze regio zijn een aantal heel 
mooie en interessante begraafplaatsen te vinden. Kijk voor meer info op 
www.weekendvandebegraafplaats.nl   

  



 
 
 
 
 

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 

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 4) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 2 juli 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 4) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda 
dienen uiterlijk 2 juli 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 17 juli 2021 en geldt voor de 
periode tot en met 17 september 2021 


