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Het nieuwe jaar 2022 is weer dubbelop belangrijk 
 
Na (alweer) een jaarafsluiting met Corona, zonder nachtmissen en een wat 
kwakkelend jaaruiteinde, is het nieuwe jaar dan toch echt begonnen. Wat gaat 
2022 ons brengen? De Paus riep op tot bescheidenheid, maar voor onze 
parochie wordt het nieuwe jaar er toch een, waar we er weer een extra schepje 
bovenop moeten gooien. Het valt nl. niet te ontkennen dat ook onze parochie 
ieder jaar weer een beetje kleiner wordt, en dat betekent dat er steeds minder 
parochianen zijn om onze kerk levend en in leven te houden. Gelukkig zijn er 
nog steeds veel vrijwilligers actief en soms zien we ook nieuwe mensen zich 
bijvoorbeeld na hun pensionering melden met de vraag of zij wat voor onze 
kerkgemeenschap kunnen betekenen. Van harte welkom! En onze prachtige 
stadskerk biedt op zondag nog altijd voldoende plaats voor wat extra 
kerkgangers. Schroom niet om uw buren of kennissen uit te nodigen om de 
wekelijkse H. Mis samen met u en ons te vieren.  
Helaas heeft het teruglopend aantal parochianen tot gevolg dat momenteel ook 
de financiële situatie tamelijk zorgwekkend begint te worden. 2022 is dan ook 
een jaar waarin niet alleen in het jaartal bijna alles met een 2 geschreven 
wordt, maar waarin we met name degenen die zich dat (nog) kunnen 
veroorloven ook willen vragen om ook een mogelijke verdubbeling van hun 
kerkbijdrage te willen overwegen. Zonder uw steun is het nagenoeg onmogelijk 
om de parochie in stand te houden, zeker nu het aantal contribuanten jaar-op-
jaar zo terugloopt. Graag doe ik hier een oproep om in 2022 er samen de 
schouders er weer eens dubbel onder te zetten, waarbij de wat sterkere 
schouders naar ik hoop ook bereid willen zijn om de gevraagde wat grotere last 
op zich te willen nemen. 
De actie Kerkbalans en de collectes zij u allen daarom in 2022 dubbel 
aanbevolen. Een goed en gezond 2022 toegewenst, en graag tot ziens in onze 
kerk! Namens het hele Kerkbestuur,  
H. Franken – Pastoor deken 
 
KERKBIJDRAGE 

Veel mensen maken middels een eigen bankoverschrijving in januari of februari 
een bedrag van € 120 over. Sommigen verhogen zelfs hun bijdrage! (Minimale 
vrijwillige bijdrage is € 120) Maakt u overigens al optimaal gebruik van de 
belastingaftrekmogelijkheden voor uw (periodieke) kerkbijdrage? U kunt 
daarvoor tegenwoordig eenvoudig een formulier invullen; u hoeft hiervoor dus 
niet meer naar een notaris. Op het parochiekantoor (532 110) helpt men u 
graag!   

U kunt uw Kerkbijdrage overmaken via internetbankieren op 
NL50 RABO 015 69 43 409, Kerkbijdrage Sint Martinus te Weert 

  



  



 
 
Onderscheiding Bene Merenti voor Pieter Cuijpers (Eerste Kerstdag) 
Eerste Kerstdag werd voor Pieter Cuijpers anders dan andere jaren. Na de 
communie mocht Pieter naar voren komen. Toen werden verschillende 
verdiensten van Pieter voorgelezen.  
Hij was al vrijwilliger vóór 1985. Helpt de koster bij de versiering van de 
kerkelijke vieringen. Plaatsen van heiligenbeelden. Grote rode loper uitleggen. 
Aanwezig bij de sacramentsprocessie. 
Kermismis laatste zondag van september mee verzorgen op de attractie van de 
autoscooter. Heeft meegewerkt aan de bouw van de grote kerststal van 11 
november tot 23 december van 1992 tot 2002. 
Elke zaterdag en zondag akoliet. Helpt mee bij uitvaarten en huwelijken. 
Brengt elke 2 maanden 500 parochieblaadjes rond. Helpt mee bij repareren van 
zaken, die gerepareerd moeten worden. 
Je kunt altijd op Pieter rekenen, hij heeft een sociaal, RK hart. 

Daarom ontvangt Pieter de versierselen, die horen bij de orde Bene Merenti. 
PROFICIAT! 

  



 



 
 
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’.       

Actie Kerkbalans 2022 is van start!   
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 

De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of onze wijk. De 
parochie is er om samen met u lief en leed te beleven. Bij doopsels, eerste 
communies of huwelijken staat de kerk open, maar evengoed bij de uitvaart 
van een dierbare. Vanuit onze parochiefederatie zijn we op veel meer plekken 
aanwezig om catechese te geven, mensen die het moeilijk hebben een hart 
onder de riem te steken of om gewoon aanwezig te zijn bij activiteiten als 
onderdeel van de gemeenschap.  

De parochie doet dit al vele jaren en hoopt dit ook nog heel lang vol te kunnen 
houden, maar daarbij is wel uw steun nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan 
de parochie haar belangrijke rol in de gemeenschap niet blijven vervullen. Doe 
mee aan de Actie Kerkbalans en betaal vandaag uw bijdrage voor de Kerk van 
morgen. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 15 januari  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  

Overleden ouders Peters-van Leeuwen 
en Johanna Peters 

 

zondag 16 januari 2e zondag door het 
jaar 

10:00 uur Eucharistieviering  
Tjeu en Mia de Waal-Smeets 
(jaardienst) en overleden familie  
Piet Bongers, Mia Bongers-Vossen en 
Toon Manders  
Mia Kok - Stijnen  
Hans Hellebrand (jaardienst)  

maandag 17 januari  

09:00 uur Eucharistieviering,  
dinsdag 18 januari  

09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 19 januari  

09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 20 januari  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 21 januari  
09:00 uur Eucharistieviering  

zaterdag 22 januari  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  

zondag 23 januari 3e zondag door het 
jaar 

10:00 uur Eucharistieviering  
Mia Kok-Stijnen  

maandag 24 januari   
09:00 uur Eucharistieviering,  

dinsdag 25 januari  
09:00 uur Eucharistieviering  

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



 
  

woensdag 26 januari   
09:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 27 januari  

09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 28 januari  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 29 januari  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  

zondag 30 januari 4e zondag door het 
jaar 

10:00 uur Eucharistieviering  
Met medewerking van de Broederschap en de 
Mariadraagsters 

 

Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-
Palmen  
De levende en overleden broeders en zusters van de 
Venerable Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve 
Vrouwe tot Weert 

 

Mia Kok-Stijnen  
Na de mis Blasiuszegen  
maandag 31 januari  
09:00 uur Eucharistieviering,  

dinsdag 1 februari  
09:00 uur Eucharistieviering  

Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 2 februari Maria Lichtmis 
09:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 3 februari  

09:00 uur Eucharistieviering met Blasiuszegen  
vrijdag 4 februari  
09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en 
Ria Broens 

 

zaterdag 5 februari  
11:45 uur Rozenkransgebed  

19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 6 februari 5e zondag door het 

jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Jongeling-van Mulken  
Ben Berns (jaardienst)  
Mia Kok-Stijnen 
11.30 Doop Nina Munten  
maandag 7 februari  
09:00 uur Eucharistieviering,  
dinsdag 8 februari  
09:00 uur Eucharistieviering 
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  



 
   

woensdag 9 februari   
09:00 uur Eucharistieviering    
donderdag 10 februari  

09:00 uur Eucharistieviering   
vrijdag 11 februari   
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 12 februari  
11:45 uur Rozenkransgebed  

19:00 uur Eucharistieviering  
 Overleden ouders familie Hensels en 
familie Baetens  

 

zondag 13 februari 6e zondag door het 
jaar 

10:00 uur Eucharistieviering  

Overleden ouders Berntsen-Reijers en 
familie  
Eloy en Margriet Werz-Hangx 
(jaardienst)   
Steef Hermans  
Overleden familie Harrie en Mieke 
Derks-Maassen   
Mia Kok-Stijnen   
maandag 14 februari   
09:00 uur Eucharistieviering,   
dinsdag 15 februari   
09:00 uur Eucharistieviering  

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)   
woensdag 16 februari   
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 17 februari  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 18 februari  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 19 februari  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna 
Peters   
zondag 20 februari 7e zondag door het 

jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Harrie Boonen (verjaardag) en overleden familie 
Boonen-Frencken  
Mia Kok-Stijnen (zeswekendienst)  
Wien Tullemans  
Truce Schoots-van de Heuvel 
(jaardienst) 
 
  



 
 
maandag 21 februari  
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 22 februari  
09:00 uur Eucharistieviering  

Ter ere van H. Gerardus (offerblok) 
 

  
woensdag 23 februari  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 24 februari  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 25 februari  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 26 februari Carnavalszaterdag 

19:00 uur Eucharistieviering  
  

zondag 27 februari 8e zondag door het 
jaar 

10:00 uur Eucharistieviering  
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans   
maandag 28 februari Carnavalsmaandag 
Geen mis Parochiekantoor gesloten  
dinsdag 1 maart Carnavalsdinsdag 
Geen mis Parochiekantoor gesloten   
woensdag 2 maart Aswoensdag 
19:00 uur Eucharistieviering met 
opleggen askruisje  
Parochiekantoor gesloten  
donderdag 3 maart  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
vrijdag 4 maart  
09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en 
Ria Broens  
zaterdag 5 maart  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 6 maart 1e zondag 

veertigdagentijd 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Coenen-Cramers  
maandag 7 maart  
09:00 uur Eucharistieviering,  
dinsdag 8 maart  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)   
woensdag 9 maart  
09:00 uur Eucharistieviering 

  



 
 
  

donderdag 10 maart  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 11 maart  
09:00 uur Eucharistieviering 
19:00 uur Kruisweg  
zaterdag 12 maart  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 13 maart 2e zondag 

veertigdagentijd 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Lambrichts-van 
Kimmenade en Willy en Betsie 
(jaardienst)  
Thea Söntjens-van de Kerkhof  
maandag 14 maart  
09:00 uur Eucharistieviering,  
dinsdag 15 maart  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 16 maart  
10:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 17 maart  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 18 maart  
09:00 uur Eucharistieviering 
19:00 uur Kruisweg 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Zondag van het woord van God  

Katholieken zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. Dat is jammer, want de 
Bijbel is een prachtig boek. Of beter gezegd: een verzameling boeken. In de 
katholieke uitgave van de Bijbel zijn het er maar liefst drieënzeventig. Dan mag 
je rustig over een kleine bibliotheek spreken, in plaats van over één boek.  

Al deze boeken bevatten bijzondere verhalen die samen het Woord van God 
vormen. In elke eucharistieviering worden een paar korte stukken uit de Bijbel 
voorgelezen. Het loont absoluut de moeite om de verhalen eens helemaal te 
lezen en op je te laten inwerken. Wat staat hier? Wat wil God ons duidelijk 
maken? Wat kan ik met deze tekst in mijn dagelijks leven?  

Om over dit soort vragen na te denken, heeft paus Franciscus een paar jaar 
geleden de ‘Zondag van het Woord van God’ in het leven geroepen. Deze wordt 
gehouden op wat in de liturgie de ‘3e Zondag door het jaar’ wordt genoemd. 
Deze valt dit jaar op 23 januari. Behalve de tekst die bij deze zondag hoort, 
mogen we dan ook eens een paar extra bladzijdes uit de Bijbel lezen en er met 
anderen over praten.  

Gebedsweek van de eenheid 

‘Licht in de duisternis’. Hoewel Kerstmis net voorbij is, staat de ster van 
Bethlehem deze maand nog even centraal tijdens de Week van gebed voor 
eenheid van christenen, die van 16 tot en met 23 januari (oorspronkelijk 18 
t/m 25 januari) wordt gehouden. De ster staat symbool voor het licht, dat 
straalt in de duisternis en de weg wijst naar Jezus.  

Kerken uit het Midden-Oosten hebben dit thema gekozen naar aanleiding van 
het tweede hoofdstuk van het Mattheüsevangelie, waarin het verhaal wordt 
verteld van de wijzen die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster 
bracht hen bij Jezus Christus. “Als christenen worden we aangemoedigd om 
ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus”. “Maar onze 
verdeeldheid maakt het moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom 
is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”  

Het thema past ook goed in onze tijd, omdat de wereld hunkert naar licht in de 
duisternis. “De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en 
sociale crises die daaruit voortvloeien, hebben dat eens te meer laten zien”. 
“De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar 
Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed 
voor eenheid doen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Maria Lichtmis en Blasiuszegen  

Maria-Lichtmis en het feest van de heilige Blasius zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Niet alleen omdat ze op twee achtereenvolgende dagen gevierd 
worden (2 en 3 februari), maar vooral omdat gewijde kaarsen op beide dagen 
een belangrijke rol spelen. 

Met Maria-Lichtmis vieren we de ‘Opdracht van de Heer’ in de tempel. Op de 
40e dag na zijn geboorte brengen Jozef en Maria de kleine Jezus voor de eerste 
keer naar de tempel in Jeruzalem. Vroeger was dit het einde van de Kersttijd. 
In de 10e eeuw ontstond de traditie om op deze feestdag de kaarsen te wijden, 
die in de liturgie gebruikt worden en die gelovigen eventueel mee naar huis 
kunnen nemen voor bijzondere gelegenheden. Later werd aan het wijden van 
de kaarsen ook een kaarsenprocessie door kerk toegevoegd. Vandaar ook de 
naam ‘Lichtmis’. 

Een dag later eert de Kerk de heilige bisschop Blasius. Omdat hij een jongen 
redde van een verstikkingsdood, wordt hij speciaal aangeroepen tegen 
keelziektes. Tot op de dag van vandaag is het in veel parochies gebruik om op 
of rond 3 februari de Blasiuszegen te geven. Dit gebeurt doorgaans met twee 
kaarsen, die met Maria-Lichtmis gezegend zijn.  

Bezinning op het Woord 

Als kerk zijn we een gemeenschap van biddende mensen. De liturgie lijkt voor 
buitenstaanders misschien elke dag hetzelfde, maar is steeds nieuw en anders. 
‘Bezinning op het Woord’ is een uitgave van het bisdom Roermond voor 
iedereen, die zich wil verdiepen in de liturgie van de dagelijkse eucharistie. 
‘Bezinning op het Woord’ – ook bekend als het blauwe boekje – biedt voor elke 
dag een inleiding, een korte bezinning, voorbeden en verwijzingen naar de 
teksten van de dagelijkse liturgie. ‘Bezinning op het Woord’ verschijnt elke 
maand als handzame brochure.  
Voor €27 bent u abonnee en krijgt u de teksten elke maand thuis gestuurd. 
 www.bisdom-roermond.nl/bezinningophetwoord  

Kunst centraal tijdens Dag van het Jodendom. 

Kunst in het Jodendom en het Christendom staat dit jaar centraal tijdens de 
‘Dag van het jodendom’, die half januari wordt gehouden. Hoe inspireert de 
Joodse traditie Joodse kunstenaars? Hoe inspireert de christelijke traditie 
christelijke kunstenaars? En wellicht ook over en weer? Dat zijn de vragen die 
daarbij centraal staan. Beide religies hebben eeuwenoude tradities op het 
gebied van kunst, die soms aan elkaar verwant zijn en soms ook een heel 
eigen weg volgen.  
De Dag van het Jodendom wordt sinds een aantal jaren gehouden, aan de 
vooravond van de Week van gebed op of rond 17 januari. De Nederlandse 
bisschoppen hebben deze dag in het leven geroepen om de kennis over het 
jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve 
dialoog tussen joden en christenen stimuleren. In Limburg is een actieve 
Resonansgroep Jodendom-Katholieke Kerk die regelmatig lezingen en 
bijeenkomsten organiseert.  



 
 
 
 
 
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 bij-
dragen 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 2) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 04 maart 2022 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 04 maart 2022 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 13 mei 2022 
 


