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GEBED VOOR MGR HARRIE SMEETS 

Zoals bekend is de ziekte van onze bisschop ernstiger dan aanvankelijk werd 
gedacht. Hij heeft geen herseninfarct gehad, maar een hersentumor. Hoe dit te 
genezen is, is nog maar de vraag. Opereren is moeilijk, eerst zal de tumor kleiner 
gemaakt moeten worden. Doktoren geven hem geen kans op volledig herstel. Hoe 
hij verder zal kunnen functioneren, dat weet God. Moge ons gebed, ons vertrouwen 
in de Allerhoogste en ons geloof in de engelen hem kracht en rust schenken. Dat hij 
moge herstellen. 

Extra Actie Kerkbalans: Houd elkaar vast! 

In de afgelopen tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan 
samen kerk-zijn. Creatieve en digitale oplossingen voor vieringen en ‘omzien naar 
elkaar’ hebben financieel veel van kerken gevraagd. Met steeds meer 
versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht, start Actie Kerkbalans een 
éxtra actie om parochies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd 
elkaar vast’. 

Met Actie Kerkbalans vraagt onder meer de katholieke kerk aan parochianen ieder 
jaar om een bijdrage voor de eigen kerk. De afgelopen anderhalf jaar was ook 
voor deze kerken een ingewikkelde tijd. “Het omzien naar elkaar is onder 
kerkgangers een van de belangrijkste waarden van kerk-zijn”, zegt Anna Kruse, 
woordvoerder van Actie Kerkbalans. “Onze parochies hebben ongekende 
veerkracht en creativiteit laten zien om die waarde ook op afstand invulling te 
geven. Op allerlei manieren is contact gezocht met kerkleden om hen pastoraal en 
waar nodig diaconaal te steunen in de crisistijd.” 

 
Vraag om extra bijdrage parochianen 
Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn brachten extra kosten met zich mee, 
die parochies zonder aarzelen voor hun rekening namen. Tegelijk kwam er bijna 
anderhalf jaar lang juist minder geld binnen, omdat er niet gecollecteerd kon 
worden tijdens vieringen. Daarbij vielen ook inkomsten uit bijvoorbeeld 
zaalverhuur weg. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans sinds 1 juni 2021 de 
aangesloten kerken met een extra fondsenwervingsactie. Onder het motto ‘Houd 
elkaar vast’ worden parochianen gevraagd een extra bijdrage te geven voor hun 
eigen plaatselijke kerk. Met deze financiële steun kunnen kerken de onderlinge 
nabijheid invulling blijven geven. 

U kunt uw bijdrage dit halfjaar overmaken op:  

NL50 RABO 0156 9434 09  

t.n.v. Parochie Sint Martinus Weert. 

SVP erbij vermelden: extra halfjaarlijkse bijdrage 

We hopen dat kerkleden royaal gaan bijdragen, zodat kerkgemeenschappen hun 
leden vast kunnen blijven houden, de financiële achterstand inlopen en weer op 
volle kracht vooruit kunnen.” 

DANK U WEL!!! 
Namens het kerkbestuur Sint Martinus, deken H. Franken  



  



Welkom in dit Godshuis 
 
Vermoeide reiziger, welkom in dit huis. 
 
Hier is een stoel voor wie moe is. 
Hier is hoop voor wie verdwaald is. 
Hier is liefde voor wie vol wrok is. 
Hier is geloof voor wie twijfelt. 
Hier ben je verwacht zoals je bent. 
Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. 
Zo dikwijls heeft hij op jouw gewacht. 
 
Sta even stil. 
Adem in het verleden van dit huis 
je eigen nieuw begin. 
Sluit je ogen, word even stil, 
want in de stilte hoor je 
de echo van Gods woord. 
 
Ga even zitten, 
hol ook hier niet jezelf voorbij. 
Vouw je handen, open je hart, bid. 
En als je dat niet kunt, 
als je niet geloven kunt, 
omdat je pijn hebt, 
ga dan naar huis 
met de groet ‘Sjaloom’, vrede en alle goeds. 
 
Die van daarachter….. zijn ook maar mensen 
 
We zijn in Limburg heel trots op onze hechte gemeenschappen. En terecht. In dorpen kennen 
mensen elkaar nog. Ook de steden zijn opgedeeld in wijken, waardoor het leven overzichtelijk 
blijft. Dat is mooi, maar heeft ook een nadeel. ‘We’ denken al heel gauw dat ‘ze’ uit het andere 
dorp of de andere wijk anders zijn. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn allemaal mensen en 
allemaal kinderen van dezelfde God.  
Zeker in de Kerk is het goed om daar eens bij stil te staan, nu we in een beweging zitten, waarin 
parochies veel meer gaan samenwerken en zelfs samengevoegd worden. De 
geloofsgemeenschap is kleiner geworden. Dat is niet leuk, maar het is nu eenmaal niet anders. 
Misschien verandert het ooit weer. Maar op dit moment moeten we roeien met de riemen die we 
hebben en samen sta je sterker.  
Daarom heeft het bisdom alle parochies opgeroepen om voor het einde van dit jaar officiële 
federaties te vormen. Dat is een hechte vorm van samenwerking, waarbij niet alleen de pastoor 
wordt gedeeld of de mistijden op elkaar worden afgestemd, maar waarbij gemeenschappen echt 
naar elkaar toegroeien tot een nieuwe parochie, met één kerkbestuur, één administratie en 
vrijwilligersgroepen die elkaar kennen en gezamenlijk de schouders eronder zetten en de 
verschillende kerken in de federatie draaiende houden.  
Er zijn al heel wat parochies in Limburg waar dit met succes gebeurt en waar ze ontdekt hebben 
dat ‘die van daarachter’ ook maar heel gewone mensen zijn. Ook onze parochies gaan deel uit 
maken van een federatie.   Doet u mee? Samen zijn we de Kerk, samen staan we sterk.  
  



Expositie 200 jaar pater Karel 
 
In Munstergeleen is vanaf deze zomer een thema-expositie te zien, geïnspireerd op het 
leven en werk van de heilige pater Karel Houben. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat hij 
in Munstergeleen werd geboren en 300 jaar geleden dat de orde van de passionisten, 
waartoe pater Karel behoorde, werd gesticht. Negen leden van de Limburgse Kunstkring 
zijn gevraagd om in het kader hiervan werk in het geboortehuis van Karel Houben 
tentoon te stellen. De expositie is te zien tot en met 6 januari 2022. Openingstijdens 
zijn steeds afhankelijk van de actueel geldende coronamaatregelen. Kijk daarvoor op 
www.paterkarelkapel.nl  
 
 
Wandelen langs kruisen en kapellen tijdens erfgoedweekend 
 
Wie door Limburg rijdt, fietst of wandelt, komt ze overal tegen: kruisen en kapellen die 
als kleine monumenten van vroomheid in het landschap staan. Meer dan drieduizend 
zijn het er in heel Limburg. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal en vaak ook eigen 
tradities. In het kader van de Limburgse erfgoedweekeinden biedt de Stichting Kruisen 
en Kapellen in Limburg op 14 en 15 augustus wandelingen en fietsroutes langs het 
klein-religieus erfgoed aan. Tijdens dit weekeinde wordt ook het feest van Maria 
Tenhemelopneming gevierd en zijn er in veel kapellen sowieso vieringen gepland. 
Wandelen of fietsen langs kruisen en kapellen in de eigen regio is een mooi coronaproof 
zomeruitje. Kijk voor de routes op www.kruisenenkapellenlimburg.nl   



Eerste dag voor grootouders 
 
In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef en de familie, heeft paus 
Franciscus ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebedsdag 
voor in het leven geroepen. Voortaan is de vierde zondag van juli ‘Werelddag van 
grootouders en ouderen’. Dit eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die datum is niet 
willekeurig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feestdag van Joachim en 
Anna, de grootouders van Jezus.  
Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en grootouders en vergeten we 
weleens de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze wortels. 
“Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat grootouders de 
band zijn die verschillende generaties met elkaar verbindt door de ervaring van het 
leven en het geloof door te geven,” aldus paus Franciscus. Volgens hem wekt de Heilige 
Geest ook vandaag in oudere mensen gedachten en woorden van wijsheid.  
 
Priester worden in deze tijd 
 
Heb je er wel eens over nagedacht of een leven als priester iets voor jou zou zijn? 
Priester worden, is antwoord geven op de roepstem van Jezus om Hem te volgen, met 
heel je hart en met heel je leven. Waag het avontuur als God je roept.   
Het bisdom Roermond heeft een eigen priesteropleiding in Abdij Rolduc in Kerkrade. 
Kom eens vrijblijvend praten. Neem contact op met rector Lambert Hendriks van het 
grootseminarie Rolduc via rector@rolduc.nl of kijk voor meer informatie op 
www.rolduc.nl.  
 
Wat is toch pesjonkele? 
 
Parochianen van zekere leeftijd hebben het in hun jeugd waarschijnlijk nog 
meegemaakt: pesjonkele. In-en uitbidden werd het ook wel genoemd. Een bijzondere 
traditie in de Kerk, die in onbruik is geraakt. De meeste mensen die het hebben 
meegemaakt herinneren het zich als een traditie rond Allerzielen, maar feitelijk hoort 
het thuis op 2 augustus.  
‘Pesjonkele’ is een verbastering van het Latijnse woord Portiuncula, dat een 
verkleinwoord is en in dit geval naar een Mariakapelletje in Assisi verwijst. De kapel 
werd begin 13e eeuw door de jonge Sint-Franciscus opgeknapt. Op 2 augustus 1208 
werd de kapel opnieuw ingewijd. Franciscus zou bij die gelegenheid van de paus een 
volle aflaat hebben verkregen voor iedereen die het kapelletje bezocht. Deze 
Portiuncula-aflaat kon bij ieder bezoek worden verdiend.  
 
Later ging die traditie over op alle franciscaanse kerken en vanaf 1952 kon de aflaat ook 
op andere dagen en in alle parochiekerken worden verdiend. Zo ontstond het gebruik 
om met name op Allerzielen te ‘pesjonkele’, om zo aflaten voor overleden gelovigen te 
verdienen. Het bijzondere van de aflaat was dat je die kon verdienen telkens wanneer je 
de kerk bezocht en bepaalde gebeden uitsprak. Zelfs meerdere keren op één dag. Zo is 
het pesjonkele in de herinnering van velen verbonden met het achter elkaar door de 
kerk in- en uitgaan.  
 
 



 
Bij de hervorming van de liturgie in 1966 heef paus Paulus VI hier een einde aan 
gemaakt. De Portiuncula-aflaat kan nog steeds worden verdiend, maar slechts één keer, 
alleen in kerken van de franciscanen en alleen op 2 augustus. De Portiunculakapel in 
Assisi staat er overigens nog steeds, al is er in de 16e eeuw een grote basiliek omheen 
gebouwd. Daar kun je op 2 augustus nog ouderwets pesjonkele.  
 
TV-mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten 
 
De KRO-televisie zendt op zondag 12 september de wekelijkse televisiemis uit vanuit de 
Grot in Lourdes. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van de 
bedevaarten vanuit Limburg naar Lourdes. Vanwege de coronapandemie was het dit jaar 
nog niet mogelijk om grote groepsreizen te organiseren. Via de tv-uitzending kan 
iedereen die dat wil toch even op bedevaart naar Lourdes.  
 
In 1921 werd in Maastricht een nieuwe organisatie voor bedevaarten naar Lourdes 
opgericht. Jarenlang werden deze reizen gemaakt onder de naam ‘Limburgse 
Bedevaarten’. De organisatie is inmiddels opgegaan in het Huis voor de Pelgrim, dat ook 
bedevaarten naar tal van andere pelgrimsoorden organiseert. De tv-mis op zondag 12 
september is een van de eerste jubileumactiviteiten. Later dit najaar en volgend jaar 
wordt ook op andere manieren bij het jubileum stilgestaan.  
 
De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag 12 september te zien vanaf 10.00 uur 
op NPO2. Voorafgaand daaraan is vanaf 9.45 uur het Geloofsgesprek te zien, dat deze 
keer ook aan de bedevaarten naar Lourdes is gewijd. Meer informatie over de 
bedevaarten op www.huisvoordepelgrim.nl  
 
BROEDERSCHAP 
Maria-Tenhemelopneming 
Op zondag 15 augustus vieren we het feest van Maria-Tenhemelopneming, ook wel Onze-Lieve-
Vrouwe Hemelvaart genoemd. We gedenken dan de bijzondere gebeurtenis dat Maria na haar 
overlijden met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen. De H. Mis in de dekenale 
kerk start om 10.00 uur met een plechtige intochtprocessie. De dames van het draagstersgilde 
dragen het Mariabeeld. De broedermeesters van de Venerabele Broederschap van de 
Miraculeuse Onze Lieve Vrouwe tot Weert begeleiden haar. 
Tevens vieren we het 25 jarig jubileum van heroprichting van de broederschap in mei 1996.  
Tijdens de mis wordt Louis Palmen tot nieuwe broedermeester geïnstalleerd.  
Na de Hoogmis voert de processie naar het klooster aan de Maasstraat. Hopelijk is het weer 
zodanig dat we met de inachtneming van de dan nog geldende maatregelen aansluitend samen 
iets kunnen drinken en elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Mariafeesten 8 en 15 september 
Woensdag 8 september is het feest van Maria Geboorte. Maria werd geboren als dochter van 
Anna en Joachim. Dit wordt gevierd tijdens de H. Mis van 9 uur. Een week later op woensdag 15 
september worden bij Onze Lieve Vrouwe van Smarten de zeven smarten van Maria herdacht.  
 
 
 
 
  



 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 17 juli  

11:45 uur Rozenkransgebed  

19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna 
Peters  
Ouders Rademaekers-Davids  
zondag 18 juli 16e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  

Overleden ouders Timmermans-van Nieuwenhoven en 
kleinkind Ingrid Timmermans en overleden 
schoonzonen Huub en Jan  
Hans Hellebrand  
Jules Hupperetz  
Aga Hengeveld-Touw  

John Gouverne   
maandag 19 juli   
09:00 uur Eucharistieviering  
Theo Vermazeren  
dinsdag 20 juli   
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  
woensdag 21 juli H. Laurentius van Brindisi 
09:00 uur Eucharistieviering  

donderdag 22 juli H. Maria Magdalena 
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 23 juli H. Birgitta, patrones van Europa 
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 24 juli  

11:45 uur Rozenkransgebed   
19:00 uur Eucharistieviering  
Verjaardag   
zondag 25 juli 17e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Gatty Maris-Severijns 11.30 uur Doop Pieter Snel 
Jules Hupperetz (zeswekendienst)  
Aga Hengeveld-Touw  
John Gouverne  
  



maandag 26 juli HH. Joachim en Anna, 
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 27 juli   
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 28 juli   
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 29 juli H. Marta  
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 30 juli H. Petrus Chrysologus 
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 31 juli  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 1 augustus 18e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
 Tjeu Baens (Jaardienst en verjaardag)  
Aga Hengeveld-Touw  
John Gouverne  
maandag 2 augustus H. Eusebius van Vercelli,  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 3 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 4 augustus H. Joh Maria Vianney  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 5 augustus Basiliek v. Maria de Meerdere 
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 6 augustus Gedaanteverandering vd Heer 
09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
zaterdag 7 augustus  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
  
zondag 8 augustus 19e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Karin Strijbos-van Geneijgen (jaardienst)  
John Gouverne 
   
maandag 9 augustus H. Teresia Benedicta vh Kruis  

(Edith Stein) 
09:00 uur Eucharistieviering 
   
dinsdag 10 augustus H. Laurentius, martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  
woensdag 11 augustus H. Clara, maagd 
09:00 uur Eucharistieviering  



donderdag 12 augustus H. Johanna Fr.de Chantal 
09:00 uur Eucharistieviering   
Jan Janssen  
vrijdag 13 augustus HH. Pontianus, paus Hippolytus 
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 14 augustus  

11:45 uur Rozenkransgebed  

19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 15 augustus Maria ten hemel opgenomen  
10:00 uur Eucharistieviering  
Mia Linnartz  
Pater Harry Vermeulen  
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-
Palmen  
Chrit Götzen   
De levenden en overleden Broeders en Zusters van de 
Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse 
Lieve Vrouwe tot Weert 

 

Theo Vermazeren  

John Gouverne (zeswekendienst)  

Wien Tullemans   
maandag 16 augustus H. Stefanus van Hongarije 
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 17 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 18 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 19 augustus H. Johannes Eudes, priester 
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 20 augustus H. Bernardus, abt en kerkleraar 
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 21 augustus  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna 
Peters   
zondag 22 augustus 21e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
George en Dora Paquay-Thomassen (jaardienst)  
Hélene Paquay-Keijers  
Uit dankbaarheid 
   
maandag 23 augustus H. Rosa van Lima, maagd 
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 24 augustus H. Bartolomeüs, apostel 
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  

 



woensdag 25 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 26 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 27 augustus H. Monica  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 28 augustus  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 29 augustus 22e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Cor en Helena Peters-Coolen en Ton Peters (jaardienst)  
Toos Rietra en overleden familie (jaardienst)  
maandag 30 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 31 augustus   
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  
woensdag 1 september   
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 2 september   
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 3 september H. Gregorius de Grote 
09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
zaterdag 4 september  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 5 september 23e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans  
De overledenen van de familie Everaers-Franken 
(jaardienst)  
maandag 6 september   
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 7 september   
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 8 september Maria Geboorte  
09:00 uur Eucharistieviering  
Riet Verscheijden-Scholten  
donderdag 9 september   
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 10 september   
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 11 september  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering 
  



  
zondag 12 september 24e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Ton en Ineke Joosten-Willemsen 
(jaardienst)  
Overleden ouders Rietra-Pallandt en familie  
Overleden ouders Vermeulen-van Corstanje  
Wim Govaarts  
maandag 13 september H. Johannes Chrysostomus 
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 14 september Kruisverheffing  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 16 september H. Cornelius, paus, martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 17 september H. Lambertus, martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering   
Mia Linnartz (jaardienst)   
   
   

  



 
 
 
 
 
COLOFON 
 
CARILLON is het parochieblad van de 
dekenale Sint Martinusparochie te Weert en 
verschijnt zesmaal per jaar. 
 
Het is mogelijk om in het Carillon te 
adverteren met een kwart, een halve of een 
hele pagina. Wel verbindt men zich voor de 
periode van minstens een jaar. Voor 
informatie en tarieven bel het parochie-
kantoor. 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 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. 06 - 14886549 
 

Systeembeheer Internet 
Website: www.sintmartinuskerk.nl 
Dhr. F. Caris, tel. 0495 546834 
e-mail: parochieblad@sintmartinuskerk.nl 
 
Parochiekantoor 
Mw. T. van Spaendonk 
Begijnensteeg 1 

6001 AZ  Weert 
tel. (0495) 532 110   
e-mail: Parochiekantoor@sintmartinuskerk.nl 
Maandag, woensdag en vrijdag  
geopend van 10.00-12.00 uur 
Pastoor-Deken 
H.C.M. Franken, Maasstraat 15, 
6001 EB  Weert, tel. (0495) 537 628 
Kerkhofzaken 
Parochiekantoor, Begijnensteeg 1,  
 tel. (0495) 532 110 
 Kerkhofbeheerders:  

• Dhr. H. Hendrix, tel. (0495) 532 110 
• Dhr. H. Stals, tel. (0495) 537 920 
• Dhr. P. Strijbos, tel. (0495) 532 110 

 e-mail: kerkhofbeheer@sintmartinuskerk.nl 

Kerkbijdragen 
ING    NL51 INGB 0001 1567 00 
Rabobank NL50 RABO 0156 9434 09 
 t.n.v. Kerkbijdrage Par. St. Martinus Weert 

Kerkbestuur 
• Deken H.C.M. Franken, 

voorzitter, Maasstraat 15 
• Dhr. Th. van Lierop, 

secretaris, Van Berlostraat 14 
• Dhr. S.J.C. Hegge, 

penningmeester Windmolen 4 
• Mevr. R. van Kimmenade-van Meijl, 

Kerkmeester, Leukerstraat 46 
• Dhr. E. Vermeulen, 

Kerkmeester, Hoogstraat 14 
 
Birgittinessenabdij Maria Hart 
Maasstraat 17, 6001 EB  Weert, 
tel. (0495) 453 045 , 
e-mail: reception@birgittinessen.nl 
website: www.birgittinessen.nl 
 
Groot Sint Martinuskoor 
Website: www.martinuskoor.nl 
e-mail: info@martinuskoor.nl 
 
Beiaard van de Sint Martinuskerk 
Website: www.weerterbeiaard.nl 
 
Broederschap Weert 
Website: www.broederschapweert.nl 

 
 
  



Misintenties voor het volgende Carillon (nummer 5) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 03 september 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 5) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen 
uiterlijk 03 september 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 18 september 2021 en geldt voor de 
periode tot en met 19 november 2021 


