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Houd elkaar vast! – Kerk-zijn in verbondenheid 
De kerk, dat zijn we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In 
coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig 
zijn we op talloze manieren creatief blijven omzien naar elkaar. Toch blijft 
het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met 
elkaar verbonden te weten. 
Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dat geeft hoop: we 
mogen weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te 
ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de 
sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt, dat 
er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.  
De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we hierin vooral 
elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis 
vraagt veel van kerken, ook financieel. Inkomsten nemen af en tegelijk 
zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten die parochies 
zonder aarzelen voor hun rekening nemen. We hopen van harte dat u wilt 
geven voor uw parochie. Want elkaar vasthouden, kan alleen samen.  
 
Helpt u mee? Maak uw bijdrage over op het rekeningnummer NL50 RABO 
0156 9434 09 ten name van de parochie ST. MARTINUS, Weert.  Alvast 
veel dank! Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk! Samen 
houden we elkaar vast in én na coronatijd. 
 
GROOT SINT MARTINUSKOOR, 
Het koor heeft vóór de vakantie weer enkele repetities gehouden, zonder te 
weten wanneer we als koor de missen weer met onze zang kunnen 
opluisteren. Het blijkt zo te zijn dat op dit moment koorzang weer mogelijk 
is met maximaal 12 personen en onderlinge afstand. Op het moment van 
dit schrijven is nog niet bekend of na 20 september verdere versoepelingen 
mogelijk zijn. 
Toch moeten we als koor vooruitdenken. We gaan er vanuit dat we in 
oktober – de maand van de Rozenkrans – als Groot Sint Martinuskoor weer 
iets mogen doen en dan verder weer richting Allerheiligen en Kerstmis. 
Daarom hervatten we op 5 september de repetities, want we willen wel 
goed beslagen ten ijs komen. We kijken of we voldoende personen hebben 
om vanaf 12 september mogelijk met de schola weer te kunnen zingen. 
We moeten daarbij opmerken dat gedurende de coronaperiode het koor 
behoorlijk in ledental achteruit is gegaan. Het “Groot” bij ons koor staat nu 
wel onder druk. Geïnteresseerden roepen wij op om eens contact met ons 
op te nemen, want zonder aanvulling krijgen we het heel moeilijk de 
komende jaren. Bovendien is zingen gezond en geeft de sfeer bij ons een 
extra sociale dimensie. Zie www.martinuskoor.nl. Daar staan de 
contactgegevens van de bestuursleden.



QR-codes onthullen verhalen St. Martinuskerk 
Misschien zijn ze u al opgevallen tijdens een kerkbezoek: kleine bordjes met 
een QR-code. Ze maken deel uit van het project Martinus Momenten, een 
initiatief van de Stichting Martinus Monument ter gelegenheid van haar 50-
jarig bestaan dit jaar. De Stichting is in 1971 opgericht door een aantal 
vrijwilligers met als doel in nauwe samenwerking met het kerkbestuur de 
Martinuskerk te behouden voor de stad Weert in de nabije en verre toekomst. 
De Sint Martinuskerk is een bijzonder monument, niet alleen in religieus 
opzicht maar ook vanwege zijn architectuur en zijn vele kunstschatten. Niet 
voor niets behoort de Sint Martinuskerk tot de top 100 van kerkelijke 
monumenten in Nederland. Achter al die kunstschatten schuilen verhalen die 
het waard zijn gehoord te worden en het monument tot leven brengen.  
Ook buiten de kerkdiensten trekt de St. Martinuskerk veel bezoekers, 
Weertenaren maar ook toeristen. Om hen de rijke geschiedenis van de kerk 
meer te laten beleven en te waarderen bedacht de Stichting Martinus 
Monument de mobiele website ‘Martinus Momenten’. Op een groot aantal 
plekken in de kerk, zowel binnen als buiten, hangen bordjes met een QR-
code. Hiermee opent de bezoeker met zijn telefoon een webpagina met 
informatie over die plek in de kerk of het kunstwerk dat daar te zien is. Wie 
meer wil weten kan in veel gevallen via een link extra informatie oproepen. 
Het is de bedoeling deze informatie in de loop van de tijd verder uit te 
breiden. 
Probeert u (een van de) QR-codes tijdens een volgend bezoek aan de kerk 
maar eens uit. Misschien is er voor u ook een nieuw Martinus Moment bij. 
Meer informatie over de Stichting Martinus Monument vindt u op 
www.martinusmoment.nl 
 
Expositie over 200 jaar zusters Goddelijke Voorzienigheid 
 
Cultuurcentrum De Domijnen in Sittard wijdt dit najaar een expositie aan het 
200-jarig bestaan van de congregatie van de zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid. De congregatie werd in 1822 in Créhen in Frankrijk opgericht. 
De ‘Franse zusters’ vestigden zich in 1903 in Limburg. Sindsdien zijn ze actief 
in het onderwijs, ouderenzorg en ziekenzorg en in de wijkverpleging.  
Op zondag 26 september is er een eucharistieviering in de Petruskerk in 
Sittard, waarin de zusters het jubileum vieren. ’s Middags wordt het boek 
‘Geroepen en gezonden. Geschiedenis van de Dochters van de Goddelijke 
Voorzienigheid van Créhen in Nederland (1903-heden)’ gepresenteerd.  
Tegelijkertijd wordt dan in De Domijnen de tentoonstelling ‘Een leven voor de 
zorg’ geopend, die gewijd is aan leven en werk van de zusters. Met objecten, 
foto’s, beeld- en geluidsfragmenten wordt ingegaan op de komst van de 
zusters naar Nederland, de stichting van de diverse kloosters en het werk van 
de zusters. De tentoonstelling is te zien tot en met begin januari 2022. 

 
 
 
 
 



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuw seizoen lezingen Academie Rolduc van start 
Nieuw seizoen lezingen Academie Rolduc van start 
 
Met een inleiding over de pastorale regel van Gregorius de Grote gaat op vrijdag 1 
oktober het nieuwe seizoen van Academie Rolduc van start. Dr. Bernhard Hegge en 
Dr. Lambert Hendriks houden dan een gecombineerde lezing over het boek ‘Regula 
Pastoralis’ dat ze samen vertaalden. Het 1600 jaar boek verscheen begin dit jaar voor 
het eerst in het Nederlands. Paus Gregorius de Grote schreef het in de zesde eeuw, 
maar het is nog steeds waardevol voor christenen van de 21e eeuw.  
Alle bijeenkomsten van Academie Rolduc zijn afzonderlijk te bezoeken. Deelnemen 
aan de hele reeks mag natuurlijk ook. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke 
te voldoen. De reguliere lezingen van Academie Rolduc beginnen steeds om 19.00 uur 
en zijn voor iedereen toegankelijk. Het volledige programma voor het nieuwe seizoen 
is te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdom-roermond.nl/academierolduc 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl  
 
Oktober = maand van de pelgrim 
Het Huis voor de Pelgrim en Klooster Wittem hebben oktober uitgeroepen tot ‘Maand 
van de Pelgrim’. Dit is een nieuw initiatief om bedevaarten en pelgrimstochten onder 
de aandacht te brengen. Gedurende de hele maand zijn er diverse initiatieven. Zo zijn 
er wandelpelgrimages langs bedevaartoorden en inspirerende plekken in Limburg, een 
symposium over bedevaarten in de 21e eeuw, de viering van de feesten Onze-Lieve-
Vrouw Sterre der Zee in Maastricht (10 oktober) en Sint-Gerardus in Wittem (16 
oktober), een pelgrimini naar Sint-Gerardus en een Dag van de pelgrim.  



 
 
 
450 Jaar feest Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans 
 
Oktober is de rozenkransmaand. Dat heeft alles te maken met het feest van 
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober. Dit jaar is het precies 450 
jaar geleden dat paus Pius V dit feest op de kalender zette.  
De aanleiding daarvoor was een bijzondere. Op 7 oktober 1571 vond bij de 
Griekse havenstad Lepanto een beroemd geworden zeeslag plaats. De 
christelijke landen wisten in die slag de islamitische Ottomanen te verslaan. De 
paus had alle christenen opgeroepen de rozenkrans te bidden en Maria’s 
voorspraak af te smeken. Als de christenen zouden winnen – zo beloofde de paus 
– zou hij een officieel feest van de rozenkrans instellen. En zo gebeurde het. Er 
werd een paar keer met de datum geschoven, maar sinds 1914 wordt het feest 
van de rozenkrans gevierd op 7 oktober. Paus Leo XIII wijdde zelfs de hele 
maand oktober aan Maria toe.  
De rozenkrans als gebedssnoer is overigens al veel ouder. Al in de Middeleeuwen 
werd het gebed in kloosters gebeden. Het waren vervolgens vooral de 
dominicanen die de devotie voor de rozenkrans verspreidden. Maria was aan hun 
stichter, de heilige Dominicus (1170-1221), verschenen. Er zijn tal van 
afbeeldingen bekend waarop Maria vanuit de hemel de rozenkrans aan Sint-
Dominicus toevertrouwt. In de 14de en de 15de eeuw raakte het 
rozenkransgebed ook buiten de kloosters bij leken bekend. Ook werden er op 
veel plaatsen rozenkransbroederschappen opgericht.  
 
Diocesane opening synode op zondag 17 oktober in Roermond 
 
In oktober 2023 vindt er in Rome een nieuwe bisschoppensynode plaats. Paus 
Franciscus wil dat er voorafgaand daaraan in alle bisdommen over de toekomst 
van de Kerk wordt gesproken. Daarom wordt op zondag 17 oktober in alle 
bisdommen over de hele wereld een voorbereidingstraject op de synode 
geopend. In het bisdom Roermond gebeurt dat ook op die dag. ’s Middags om 
15. 00 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in 
Roermond. Daarbij zullen vertegenwoordigers van alle parochies worden 
betrokken. In de maanden daarna wordt er in het hele bisdom een lijst vragen 
besproken, die door het Vaticaan wordt opgesteld. De uitkomsten van die 
gesprekken komen in een eindverslag dat per bisdom in het voorjaar van 2022 
klaar moet zijn. Daarna wordt op nationaal en internationaal niveau verder 
gesproken. In oktober 2023 vindt dan in Rome de echte bisschoppensynode 
plaats. 
 

  



  



 
Neem abonnement op het bisdomblad De Sleutel 
 
De Sleutel is het kleurrijke magazine over geloof en leven in Limburg. Het 
bisdomblad verschijnt vier keer per jaar met interviews, 
achtergrondinformatie, fotoreportages en nog veel meer. Wie een abonnement 
neemt, krijgt naast het magazine ook elke vrijdag de nieuwsbrief van het 
bisdom Roermond met het laatste kerkelijke nieuws van die week gratis in z’n 
mailbox. Een abonnement op De Sleutel kost € 29 per jaar. Zo blijf je op de 
hoogte van het kerkelijke nieuws uit Limburg én verdiep je je in de religieuze 
achtergronden. Vraag een gratis proefnummer aan of neem direct een 
abonnement via www.bisdom-roermond.nl/desleutel 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 18 september  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  

Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters  

Frits Kirkels   
zondag 19 september 25e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Charles en Els Verkuijlen-Vincken (jaardienst)  

Overleden familie Harrie en Mieke Derks-Maassen   
Wim Andriessen  

Domien Visser (trouwdag)  

Bijzondere intentie  

Uit dankbaarheid  

Bert Piereij (jaardienst) en overleden ouders Harry   

en Sybil Piereij-Hamers  

Jan van Gageldonk (jaardienst)  

Overleden ouders Ton en Ineke Joosten-Willemse 
(jaardienst)   
maandag 20 september   

09:00 uur Eucharistieviering H. Matteüs, apostel en evangelist 
Vanwege een verjaardag  

dinsdag 21 september H. Matteüs, apostel en evangelist 
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  

woensdag 22 september   

09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester 
09:00 uur Eucharistieviering  

vrijdag 24 september   
09:00 uur Eucharistieviering   
zaterdag 25 september  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  

zondag 26 september 26e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Ouders Rademaekers-Davids  

Chrit Götzen 
    



maandag 27 september H. Vincentius de Paul, priester 

09:00 uur geen Eucharistieviering H. Wenceslaus, martelaar 
dinsdag 28 september H. Wenceslaus, martelaar 
10:00 uur geen Eucharistieviering  
woensdag 29 september Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
09:00 uur geen  Eucharistieviering   
donderdag 30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 
09:00 uur geen Eucharistieviering 
   
vrijdag 1 oktober H. Teresia van het kind Jezus 
09:00 uur geen Eucharistieviering H. Johannes (Don) Bosco, priester 
zaterdag 2 oktober  

11:45 uur Rozenkransgebed Stille Zaterdag - Paaswake 
19:00 uur Eucharistieviering   
zondag 3 oktober 27e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering   
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans   
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters   
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 

 

Frits Kirkels  

Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens   
maandag 4 oktober H. Franciscus van Assisi 
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 5 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)   
woensdag 6 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 7 oktober Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans 
09:00 uur Eucharistieviering  

vrijdag 8 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
zaterdag 9 oktober  

11:45 uur Rozenkransgebed   
19:00 uur Eucharistieviering  

zondag 10 oktober 28e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering   
Jean Marie-Maris   
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-
Palmen 

 

11.30 uur Doop Juliën Gelissen   
maandag 11 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 12 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van O.L.V tot Weert (offerblok)   



  
woensdag 13 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 14 oktober H. Callistus I, paus en martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares 
09:00 uur Eucharistieviering   
zaterdag 16 oktober  

11:45 uur Rozenkransgebed   
19:00 uur Eucharistieviering  

Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters   
zondag 17 oktober 29e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering   
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-
Palmen 

 

Mia Lamerikx-Houben (jaardienst) en overleden familie   
maandag 18 oktober H. Lucas, evangelist 
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 19 oktober HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues 
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van St. Antonius (offerblok)   
woensdag 20 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
Frits Kirkels   
donderdag 21 oktober   

09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 22 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
zaterdag 23 oktober  

11:45 uur Rozenkransgebed   
19:00 uur Eucharistieviering   
zondag 24 oktober  30e zondag door het jaar  
10:00 uur Eucharistieviering   
Frans Coenders  

Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-
Palmen   
maandag 25 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 26 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)   
woensdag 27 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen 

09:00 uur Eucharistieviering  

vrijdag 29 oktober   
09:00 uur Eucharistieviering 
 
 
    



zaterdag 30 oktober  

11:45 uur Rozenkransgebed   
19:00 uur Eucharistieviering  

Frits Kirkels    

zondag 31 oktober Grafzegening       31e zondag door het jaar 

Ernest Vermeulen sr   
Karin Strijbos-van Geneijgen (trouwdag)   
Theo en Corrie Peeters-Slegers   
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-
Palmen   
Frits Meulen  

Chrit Götzen  

Wim Govaarts   
maandag 1 november Allerheiligen  
19:00 uur Allerheiligen   
dinsdag 2 november Allerzielen 
Riet Verscheijden-Scholten   
Josephine Veugen-Veugen   
Alle overleden Geestelijken van onze parochie   
woensdag 3 november H. Hubertus, bisschop 
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)   
donderdag 4 november H. Carolus Borromeüs, bisschop 

09:00 uur Eucharistieviering    
Mimi Boots-Mattheeuwse (verjaardag)   
vrijdag 5 november   
09:00 uur Eucharistieviering   
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  

zaterdag 6 november  

11:45 uur Rozenkransgebed   
19:00 uur Eucharistieviering   
zondag 7 november 32e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering   
Overledenen van de fam. Everaers-Franken (jaardienst)   
Overleden ouders Kanters-Meuffels (jaardienst)   
Overleden ouders Croonen-Coenders (jaardienst)   
Overleden ouders Theo en Gerarda Zincken-Cupers 
(jaardienst) 

 

Chrit Götzen (jaardienst)   
maandag 8 november   
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 9 november   
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van St. Antonius (offerblok)   
woensdag 10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 
09:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 11 november Sint Maarten 
09:00 uur Eucharistieviering 
    



vrijdag 12 november H. Josafat, bisschop en martelaar 
09:00 uur Eucharistieviering   
zaterdag 13 november  

11:45 uur Rozenkransgebed   
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 14 november 33e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering    
maandag 15 november H. Albertus de Grote, bisschop kerkleraar 
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 16 november H. Margarita van Schotland & H. Gertrudis 
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)   
woensdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije 
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 18 november   
09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 19 november   
09:00 uur Eucharistieviering   

 
 

 



 

 
 

 
 
COLOFON 

 
CARILLON is het parochieblad van de 
dekenale Sint Martinusparochie te 
Weert en verschijnt zesmaal per jaar. 
Het is mogelijk om in het Carillon te 
adverteren met een kwart, een halve 
of een hele pagina. Wel verbindt men 
zich voor de periode van minstens 
een jaar. Voor informatie en tarieven 
bel het 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 
 
Broederschap Weert 
Website: www.broederschapweert.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 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Misintenties voor het volgende Carillon (nummer 6) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 05 november 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 6) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen  
uiterlijk 05 november 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 20 november 2021 en geldt voor de 
periode tot en met 14 januari 2022 
 


