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MESSIAH, Händels meesterwerk op vrijdag 17 december om 19.30 uur 

Trompetgeschal, ontroerende aria’s en maar liefst 23 fantastische koordelen, zoals 
het beroemde ‘Halleluia´ weten ons nog steeds diep te raken. Met een topcast aan 
solisten staat Ad Mosam garant voor een heerlijke kerstbeleving. Om nooit te 
vergeten. 

U kunt kaarten bestellen op internet bij www.admosam.nl onder agenda van de 
concerten. 35 Euro per stuk. In onze eigen Martinuskerk! Folders liggen in de kerk. 

Met Advent begin het Lucasjaar 

Het jaar van de vrijwilliger, het jaar van het erfgoed, het jaar van de 
duurzaamheid. Veel jaren krijgen een internationaal thema mee. In de Kerk hebben 
we net een jaar van Sint-Jozef achter de rug en tot halverwege volgend jaar is er 
nog extra aandacht voor het gezin. In de liturgie van de Kerk kennen we ook een 
systeem van ‘themajaren’: we beginnen nu aan het Lucasjaar.  

De eerste zondag van de Advent is in de liturgie de start van een nieuw kerkelijk 
jaar. Dan begint de jaarkring van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis, 
Pasen, Pinksteren en alle periodes daartussen. In de vieringen op zondag begint 
dan ook een nieuwe reeks lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zijn 
verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het B-jaar en op eerste 
Advent begint het C-jaar. Dat betekent dat komend jaar op de zondagen vooral uit 
het Lucasevangelie wordt voorgelezen. Afgelopen jaar was dat het Marcusevangelie 
en eind 2022 begint weer het A-jaar en dan staat het evangelie van Matteüs 
centraal.  

 
  



GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE 

Vanuit het carillon wenst het kerkbestuur iedereen een mooie jaarwisseling toe. 
Vanwege de corona is er geen aparte receptie bij de deken. 

KERSTNACHT 

Op 24 december zijn er – Deo volente – 2 nachtmissen: om 18.30 uur voor de 
kinderen en om 21.00 uur zingt het Groot Sint Martinuskoor. 
 
GROOT SINT MARTINUSKOOR 
Het koor is “min of meer” weer volledig aan de slag om de eucharistievieringen op 
de zondag van zang te voorzien. Er gelden op het moment van schrijven nog steeds 
enige beperkingen voor koorzangers.  
Mits 1.5 meter afstand wordt gehouden en een zigzag opstelling wordt toegepast, 
mogen koren weer onbeperkt repeteren en uitvoeren. Probleem is alleen dat dit op 
het oksaal nog niet te verwezenlijken valt en we daarom genoodzaakt zijn vooraan 
in de kerk te zingen.  
Dat is dan lastiger door de afstand tussen orgel en zangkoor. Maar goed, we zijn 
inmiddels volop bezig met het programma voor de kersttijd.  
Zoals te doen gebruikelijk zal – als alles zo blijft – het koor de diensten verzorgen in 
de nachtmis, 2e kerstdag en Driekoningen. Op zondagen dat het “Groot” koor niet 
zingt zal de schola zoveel mogelijk de diensten verzorgen. Dit is inmiddels een heel 
klein groepje geworden en het kan wel eens zijn dat door afwezigheid van leden we 
te weinig mensen hebben om de dienst te verzorgen. 
 
Hieruit blijkt eens te meer dat ons koor behoefte heeft aan nieuwe leden. Door de 
coronapandemie zijn we bijna gehalveerd. Wat we ook ontberen is een bibliothecaris 
die de muziek verzorgt en archiveert. Dat hoeft overigens niet persé een lid of 
bestuurslid te zijn. Als er liefhebbers zijn, willen we dat graag toelichten. Op de 
website van het St. Martinuskoor staan de bestuursleden. 

Academie Rolduc over Oosterse kerken 

Op vrijdag 19 november staan bij Academie Rolduc de Oosters-orthodoxe kerken 
centraal in een lezing van Leo van Leijssen. Hij is medewerker van de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene in Den Bosch. Tijdens zijn lezing gaat hij in op de plek van 
de oosterse kerken binnen het wereldchristendom. De Oosters-orthodoxe kerken zijn 
veelkleurig en spreken in veel opzichten tot de verbeelding. Toch weten veel mensen 
in West-Europa heel weinig van de oosterse kerken.  Van Leijssen gaat in op de 
geschiedenis en enkele belangrijke kenmerken van de Oosterse Kerken, met name op 
het terrein van de liturgie.  

De lezing van 19 november vindt plaats in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. 
Aanvang:19:00 uur. Het bijwonen van de lezingen van Academie Rolduc kost 5 euro 
per avond. Ter plekke te voldoen. Vooraf aanmelden is gewenst via 
academie@rolduc.nl    

 

  



Wereldjongerendag in de regio 

Een keer in de twee, drie jaar vinden de Wereldjongerendagen plaats. Miljoenen 
katholieke jongeren van over de hele wereld komen dan naar één plek waar ze de 
paus en elkaar ontmoeten en samen hun geloof vieren. De eerstvolgende ‘grote’ 
Wereldjongerendagen zijn in 2023 in Lissabon. In alle andere jaren vindt er in ieder 
bisdom een regionale viering van de Wereldjongerendagen plaats. In het verleden 
was dit altijd op Palmzondag, maar paus Franciscus heeft dit verschoven naar de 
feestdag van Christus Koning. Dit jaar is dat op zondag 21 november. Volg de 
website van het bisdom om te weten wat er op die dag voor jongeren wordt 
georganiseerd: www.bisdom-roermond.nl  

Kom naar jongerenweekend WJD@home op Ameland 

Sta op en kom in beweging. Onder dat motto zijn jongeren die met leeftijdgenoten 
over het geloof willen praten van harte welkom tijdens het landelijke 
jongerenweekend WJD@home. Dit wordt van 14 tot en met 16 januari 2022 
gehouden op het Waddeneiland Ameland. Het weekend staat open voor jongeren 
van 15 – 30 jaar. De WJD@Home is de perfecte opstap naar de 
Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken 
en oude bekenden weer ziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn 
eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei 
inhoudelijke en creatieve workshops. Aanmelden kan tot 4 januari. Deelname aan 
het weekend kost € 85. Meer info wjd.jongkatholiek.nl 
 
BROEDERSCHAP 
 
Jaarvergadering Broederschap  
Het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria is op woensdag 8 
december. Dit wordt gevierd met de H. Mis van 9.00 uur in de dekenale St.-
Martinuskerk. Aansluitend is traditioneel de jaarlijkse vergadering van broeders en 
zusters. Nieuwe broeders en zusters krijgen dan hun Mariaspeldje. Mgr. Paul 
Verbeek, vicaris van het bisdom Breda, zal een lezing houden over Maria die alle 
knopen ontwart. De vergadering vindt plaats in het zaaltje van de Zusters 
Birgittinessen aan de Maasstraat. 
 
Kerstactie Broederschap 
In december helpt de Broederschap mensen die het goed kunnen gebruiken met het 
inzamelen van artikelen. Met deze actie kunnen we naastenliefde in de praktijk 
brengen. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier graag aan mee. Carin 
Rosbergen, coördinator namens de Broederschap: “U maakt niet alleen mensen blij 
die het minder hebben. Het is ook een fijn gevoel iets voor een ander te kunnen 
doen, zeker in deze dagen voor Kerstmis.” 
U doet mee door het doneren van 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 21 december bij 
de kratten die klaarstaan in de kerken. Alle giften zijn van harte welkom. Let u wel 
op dat de producten nog minstens twee maanden houdbaar zijn? 

 



 
  



Zo komen we aan de adventskrans         
 
Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben een heel 
diepgaande betekenis, andere zijn om meer praktische redenen ontstaan. De 
adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene krans kaarsjes te zetten, is 
nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een protestantse uitvinding. 

In het begin van de 19e eeuw leefden in de omgeving van Hamburg veel gezinnen 
in armoede. De predikant Johann Hinrich Wichern trok zich het lot van deze 
kinderen aan. In een boerenschuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde dat ze 
onderwijs kregen. In de weken voor Kerstmis stelden ze hem kreeg steeds dezelfde 
vraag: wanneer is het Kerstmis? Om de tijd van de Advent voor de kinderen 
zichtbaar te maken bedacht hij in 1839 de adventskrans.  

Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij 
de eerste adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op 
elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze 
nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het 
wiel met dennentakken, omdat de naalden hem deden 
denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus. Zo 
werd de adventskrans tevens verwijzing naar Pasen.  

Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan 
die wij nu kennen: een groene krans met vier kaarsen en 
een rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op 
licht. Elke zondag van de Advent wordt er één kaars meer aangestoken. Het wordt 
steeds lichter, totdat met Kerstmis het volle licht van de geboorte van Christus mag 
stralen. 

  



  



 
 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 20 november  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen 
en Johanna Peters 
Kerkdeur collecte Dekenaal Weerter 
Missiethuisfront  
  

zondag 21 november Christus Koning 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden grootouders Richter-van Ool 
en Theunissen-Palmen 

 

Overleden ouders Visser-de Lange   
Alda en Wim Berghuis-Cramers 
(jaardienst)  
Overleden ouders Coenen-Cramers  
Truce de Wijs-van Bree 
Kerkdeur collecte Dekenaal Weerter 
Missiethuisfront  

maandag 22 november H. Cecilia, maagd en martelares 
09:00 uur Eucharistieviering  

dinsdag 23 november H. Clemens I & H. Columbanus 
09:00 uur Eucharistieviering  
Jan Buscher   
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  

woensdag 24 november HH. Andreas Dung-Lac 
09:00 uur Eucharistieviering   

donderdag 25 november Catharina van Alexandrië 
09:00 uur Eucharistieviering   

vrijdag 26 november  
09:00 uur Eucharistieviering  

zaterdag 27 november  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering 
 
 
 
 
 
    



zondag 28 november 1e zondag van de Advent,  
Gilde St Catharina 1480 

10:00 uur Eucharistieviering   
Tonnie Bongers (jaardienst)  
Chrit Götzen  
Truce de Wijs-van Bree 
(zeswekendienst)   

maandag 29 november   
09:00 uur Eucharistieviering   

dinsdag 30 november H. Andreas, apostel 
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  

woensdag 1 december  
09:00 uur Eucharistieviering  

donderdag 2 december  
09:00 uur Eucharistieviering  

vrijdag 3 december H. Franciscus Xaverius, priester 
09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijel-Ramaekers 
en Ria Broens  

zaterdag 4 december H. Johannes van Damascus, 
priester en kerkleraar 

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering   
Overleden Familie Linders-Schreurs   

zondag 5 december 2e zondag van de Advent 
10:00 uur Eucharistieviering  

Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans  
Theo en Gerda Dirckx-Halfers   
Harry van Lierop (jaardienst)  

maandag 6 december H. Nicolaas, bisschop 
09:00 uur Eucharistieviering  

dinsdag 7 december H. Ambrosius, bisschop en 
kerkleraar 

09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van St Antonius (offerblok)  

woensdag 8 december Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria  

09:00 uur Eucharistieviering  
De levende en overleden broeders en 
zusters van de Venerabele 

 

Broederschap van de Miraculeuse Onse 
Lieve Vrouwe tot Weert   

donderdag 9 december  
09:00 uur Eucharistieviering   

vrijdag 10 december  
09:00 uur Eucharistieviering 
 
 
 
   



zaterdag 11 december H. Damascus I, paus 
11:45 uur Rozenkransgebed  

19:00 uur Eucharistieviering   
Frits Kirkels (jaardienst)   
Jan Scheijmans (jaardienst)  

zondag 12 december 3e zondag van de Advent 
10:00 uur Eucharistieviering   
Thea Söntjens-van de Kerkhof   
11.30 Doop  

Jayden en Riley Kerkoerle    
maandag 13 december H. Lucia, maagd en martelares 

09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 14 december H. Johannes van het Kruis, 

priester en kerkleraar 
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  

woensdag 15 december  
09:00 uur Eucharistieviering  

donderdag 16 december   
09:00 uur Eucharistieviering  

vrijdag 17 december  
09:00 uur Eucharistieviering 
19:30 uur Kerstconcert  
Ad Mosam(Zie blad 1)  

zaterdag 18 december  
11:45 uur Rozenkransgebed   
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen 
en Johanna Peters  

zondag 19 december 4e zondag van de Advent 
10:00 uur Eucharistieviering   

maandag 20 december  
09:00 uur Eucharistieviering   
Annie en Lei Bouwels  

dinsdag 21 december  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)   

woensdag 22 december  
09:00 uur Eucharistieviering  

donderdag 23 december  
09:00 uur Eucharistieviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  
vrijdag 24 december Heilige Kerstavond en Kerstnacht 

18:30 uur Gezinsmis  
Klarinetten Ensemble  
21:00 Nachtmis 
Groot Sint Martinuskoor  
Overleden ouders Bèr Raemaekers en 
Toos Raemaekers-Poell  
Ouders Rademaekers-Davids  
Tjeu van Hoef  

zaterdag 25 december Eerste Kerstdag, H. Familie 
10:00 uur Eucharistieviering 
Met enkele solistische stukken 

 

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 

 

Riet Verscheijden-Scholten  

Frits Meulen  

Overleden ouders Coenen-Cramers  
Overleden ouders Frits en Anna 
Teunissen-Loijen (jaardienst)   

zondag 26 december Tweede Kerstdag 
10:00 uur Eucharistieviering 
Groot Sint Martinuskoor  
Chrit Götzen  
Wim Govaarts  

Domien Visser  

Uit dankbaarheid  

Bijzondere intentie  

maandag 27 december H. Johannes, apostel en 
evangelist 

09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 28 december HH. Onnozele Kinderen, 

martelaren 
09:00 uur Eucharistieviering   
Ter ere van St Antonius (offerblok)  

woensdag 29 december H. Thomas Becket, bisschop en 
martelaar 

09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 30 december  

09:00 uur Eucharistieviering   
Dien de Laat-Verstappen (jaardienst) 
 
 
 
 
 
  



  
vrijdag 31 december  

09:00 uur Eucharistieviering   

zaterdag 1 januari Nieuwjaar, Feest van de Moeder 
Gods 

10:00 uur Eucharistieviering  
zondag 2 januari Openbaring van de Heer 

10:00 uur Eucharistieviering 
Groot Sint Martinuskoor 

 

Annie en Lei Bouwels  
Jan en Annie van Gansewinkel-Hendriks 
(jaardienst)  

 

maandag 3 januari   
09:00 uur Eucharistieviering  

dinsdag 4 januari  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  

woensdag 5 januari H. Gerlach, kluizenaar en H. Karel 
van Sint Andries, priester 

09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 6 januari  

09:00 uur Eucharistieviering  
  

vrijdag 7 januari H. Raimundus van Penyafort, 
priester 

09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 8 januari  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering   

zondag 9 januari Doop van de Heer 
10:00 uur Eucharistieviering   

maandag 10 januari  
09:00 uur Eucharistieviering  

dinsdag 11 januari  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  

woensdag 12 januari  
09:00 uur Eucharistieviering  

donderdag 13 januari H. Hilarius, bisschop en kerkleraar  
09:00 uur Eucharistieviering  

vrijdag 14 januari  
09:00 uur Eucharistieviering  

 

 



Waar is de 1e Zondag door het jaar gebleven? 

Het liturgisch jaar kent een vast schema rond de grote feestdagen. Het kerkelijk jaar 
begint op eerste zondag van de advent. Dan volgt Kerstmis met de Kersttijd. Met 
Aswoensdag begint de veertigdagentijd, gevolgd door Pasen en de Paastijd, die 
afgesloten wordt met Pinksteren.  

De weken en maanden daaromheen worden in kerkelijke termen de ‘tijd door het jaar’ 
genoemd. Dit zijn drieëndertig of vierendertig zondagen, al naar gelang de datum 
waarop Kerstmis en Pasen vallen. Nu is er met die ‘gewone’ zondagen iets geks aan de 
hand. De ‘tijd door het jaar’ begint steevast op de ‘2e Zondag door het jaar’. Je kunt er 
elk evangelieboek op nakijken: nergens is een 1e zondag te vinden. Waar is die 
gebleven? 

Het antwoord luidt dat de ‘1e Zondag door het jaar’ samenvalt met wat sinds de 
hervorming van de liturgie de laatste zondag van de Kersttijd is. Op de zondag na 6 
januari (Driekoningen) wordt de ‘Doop van de Heer’ gevierd. Het Kerstkind is een 
volwassen man geworden. Met het doopsel door zijn neef Johannes begint voor Jezus 
zijn openbare optreden en daarmee begint in de liturgie tevens de ‘tijd door het jaar’.   



 
 
 
 
 
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 ver-
spreiders helpen pro Deo bij de totstand-
koming en bezorging. Belangstellenden 
die niet binnen de parochiegrenzen 
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 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 1) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 31 december 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 2) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen  
uiterlijk 31 december 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 maart 2022 en geldt voor de periode 
tot en met 14 mei 2022 
 


