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KERKDEURCOLLECTE 5-6 MAART VOOR OEKRAINE 
Bij de kerkdeurcollecte op 5-6 maart is er voor de Oekraïne 395 euro 
opgehaald. 
Een mooi bedrag dat al is overgemaakt. 
Met dank namens de mensen van de Oekraïne. 

  
 Wat is zondag Laetare? 
Halfvasten zeggen we in Limburg. Voor velen is dat een aanleiding om 
halverwege de vasten weer even feest te vieren. Al zal dat in deze tijden van 
corona en de oorlog in Oekraine bescheiden van aard zijn. In de liturgie 
spreken we niet zozeer over halfvasten maar over ‘Zondag Laetare’. Dit 
verwijst naar het eerste woord van de intredezang op deze vierde zondag 
van de Veertigdagentijd. Laetare betekent ‘Wees blij’. De vasten is 
halverwege en de vreugde van Pasen klinkt al langzaam door. Niet alleen in 
de muziek en de lezingen, ook in de liturgische kleur. Het strenge paars mag 
vandaag plaats maken voor het lichtere roze: Wees blij, binnenkort mogen 
we de verrijzenis gaan vieren!   
 
DEKENALE VASTENACTIE 2022 
Bij dit Carillon treft u aan een folder met informatie over het te steunen 
project en een collectezakje voor de Vastenactie. Het doel is om de aanleg 
mogelijk te maken van sanitaire voorzieningen voor de Sirumalar 
basisschool te Andavoorani in het bisdom Sivagangai, Tamil Nadu, India. 
Dit project is aangedragen door pastoor Amal van de parochiecluster 
Stramproy. Onze parochie wil zich samen met de parochies Stramproy, 
Tungelroy, Swartbroek, Altweerterheide, Boshoven en Laar voor dit project 
inzetten. 
 
U kunt het collectezakje deponeren in de gele bus die achter in de kerk is 
geplaatst of in de brievenbus van de dekenij of van het parochiekantoor. 
Ook kunt u door middel van een bankopdracht of internetbankieren uw 
bijdrage overmaken op banknummer NL 44 RABO 0156 9252 81 van het 
Parochie Missie Comité te Weert. 
 
De vastentijd is hét moment voor een gift. We doen in vertrouwen een 
beroep op u ! Vastenactie / Parochie Missie Comité Sint Martinus 
 
KLEINE DEVOTIELICHTJES VAN 50 EUROCENT NAAR 1 EURO 
Sinds 1,5 maand is de prijs van  de kleine devotielichtjes in de kerk 
gestegen van 50 eurocent naar 1 euro. De reden daarvan is omdat we als 
Martinusparochie door de coronacrisis in 2 jaar tijd 107.000 euro verlies 
hebben gedraaid. Via de Aktie Kerkbalans hebben we mensen opgeroepen 
om de verdubbelaar in te zetten. Het verheugt ons zeer dat velen hieraan 
gehoor hebben gegeven. Samen proberen we onze kerk ook financieel te 
helpen. Met heel veel dank daarvoor!!! 
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROOT SINT MARTINUSKOOR, 
 
Na een noodgedwongen coronapauze is ons koor weer volledig aan de slag 
met repeteren om bij de eucharistievieringen weer goed beslagen ten ijs 
te komen.  
De schola (cantorum) is al een aantal weken bezig om de zondagse 
vieringen van zang te voorzien. Dit is een (kleine) groep zanger(essen)s, 
die voornamelijk gregoriaanse gezangen ten gehore brengt. In de 
middeleeuwen was de schola het pauselijke zangkoor in de Rooms-
Katholieke kerk.  
 
Met het “Groot” St. Martinuskoor zijn we aan het oefenen voor o.a. de 
hoogmis met halfvasten en uiteraard de paastijd. “Groot” staat tussen 
aanhalingstekens, want het aantal leden is inmiddels meer dan 
gehalveerd. Dat zal gevolgen hebben voor het repertoire, dat we kunnen 
zingen. Het maakt wel verschil uit of je met ruim 50 of met 25 zangers 
staat te zingen. 
Hieruit blijkt eens te meer dat ons koor behoefte heeft aan nieuwe leden. 
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 (www.martinuskoor.nl) staan de bestuursleden. 

  



  



 
 

 

 

 

 

 

 
   

zaterdag 19 maart  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  

Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters  

De levende en overleden leden van Gilde St.Joseph  

zondag 20 maart 3e zondag veertigdagentijd 
10:00 uur Eucharistieviering  
Fien Everaers (jaardienst)  
Theo en Gerda Dirckx-Halfers  
Bert Lempens (jaardienst)  
Truus Bergmans-Weekers  
maandag 21 maart  

09:00 uur Eucharistieviering    

dinsdag 22 maart  

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

Overledenen van familie Buscher-Hendrickx  
woensdag 23 maart  

09:00 uur Eucharistieviering    
donderdag 24 maart  

09:00 uur Eucharistieviering    
vrijdag 25 maart 19.00 uur Kruisweg 
09:00 uur Eucharistieviering    

Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen  
zaterdag 26 maart  
11:45 uur Rozenkransgebed  

19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 27 maart 4e zondag veertigdagentijd 
10:00 uur Eucharistieviering  

Ernest Vermeulen Sr.  
Overleden ouders Vermeulen-van Corstanje  

Truus Bergmans-Weerkers  
maandag 28 maart  

09:00 uur Eucharistieviering    
Gerda Bouwels 
 
 
   



dinsdag 29 maart  
09:00 uur Eucharistieviering    

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  
woensdag 30 maart  
09:00 uur Eucharistieviering    
donderdag 31 maart  
09:00 uur Eucharistieviering    

Jan Janssen (jaardienst)  
vrijdag 1 april 19.00 uur Kruisweg 
09:00 uur Eucharistieviering    
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  

zaterdag 2 april  
11:45 uur Rozenkransgebed  

19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 3 april 5e zondag veertigdagentijd 
10:00 uur Eucharistieviering  

Karin Strijbos-van Geneijgen (verjaardag)  
Overleden ouders Harry en Sybil Piereij-Hamers (jaardienst) 
en zoon Bert 

 

Hans Königshofen (zeswekendienst)  
Truus Bergmans-Weekers  
maandag 4 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
dinsdag 5 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  

woensdag 6 april  

09:00 uur Eucharistieviering    
donderdag 7 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
vrijdag 8 april 19.00 uur Kruisweg 
09:00 uur Eucharistieviering    
zaterdag 9 april Palmpasen mis communicantjes 
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering Palmpasenmis 
communicantjes en fam. 

 

zondag 10 april Palmzondag 
10:00 uur Eucharistieviering    

Thea Söntjens-van de Kerkhof (jaardienst)  
Jo Matti en Marie-Thérèse Matti van Kemenade (jaardienst)  

maandag 11 april  
09:00 uur Eucharistieviering    

dinsdag 12 april  
09:00 uur Eucharistieviering    

Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 13 april  
09:00 uur Eucharistieviering   
   



donderdag 14 april Witte Donderdag 
19:00 uur Viering Laatste Avondmaal en aanbidding tot 
21:00 uur 
  

 

vrijdag 15 april Goede Vrijdag 
15:00 uur Kruisweg  

19:00 uur   Plechtige herdenking van het lijden en 
sterven van Jezus  
zaterdag 16 april Paaswake 
11:45 uur Rozenkransgebed  
20:00 uur   Paaswake, wijding van vuur, water en 
eucharistie 

 

Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters  
Ouders Rademaekers-Davids  
zondag 17 april Paaszondag 
10:00 uur Eucharistieviering  
Domien Visser (jaardienst)  

Uit dankbaarheid  
Een bijzondere intentie  

Alle weldoeners van onze parochie  
Overleden ouders Rietra-Palland en overleden familie  
Ida Stijnen (jaardienst)  

Overleden familie Comans en overleden familie Beelen  

Will Kanters (jaardienst)  
Overleden ouders Sjef en Leen Teeuwen-van de Kruijs 
(jaardienst) 

 

Riet Verscheijden-Scholten  

Theo Vermazeren  

maandag 18 april Tweede Paasdag 
10:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 19 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  
woensdag 20 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
donderdag 21 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
vrijdag 22 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
zaterdag 23 april  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Anton en Clasien Metz  
zondag 24 april Beloken Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering  
Chrit Götzen (verjaardag)  
11.30 uur Doopsel  
Mathijs Koelman 
   



maandag 25 april  
09:00 uur Eucharistieviering     
dinsdag 26 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 27 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
donderdag 28 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
vrijdag 29 april  
09:00 uur Eucharistieviering    
zaterdag 30 april  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 1 mei 3e zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen  
Els Everaers (jaardienst)  
De levende en overleden broeders en zusters van de 
Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve 
Vrouwe tot Weert  
Wim Andriessen (jaardienst)  
maandag 2 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
dinsdag 3 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 4 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
donderdag 5 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
Riet Verscheijden-Scholten  
vrijdag 6 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
zaterdag 7 mei  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 8 mei 4e zondag van Pasen 
10:00 uur Eucharistieviering  
Toos Everaers (jaardienst)  
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen  
Wien Tullemans  
maandag 9 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
dinsdag 10 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  



woensdag 11 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering 
   
donderdag 12 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
vrijdag 13 mei  
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  

 
 
Pelgrimsreizen naar Lourdes weer mogelijk 
Door de coronamaatregelen waren de Lourdesreizen de afgelopen twee 
jaren niet mogelijk. Gelukkig zijn die maatregelen nu zodanig versoepeld, 
dat we weer naar het pelgrimsoord Lourdes kunnen trekken, uiteraard met 
de nog geldende coronamaatregelen.  
(Waaronder QRtest) 
Als Dekenaal Lourdescomité Weert en regio ondersteunen we van harte de 
pelgrimsreizen, die worden georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim. 
De reizigers kunnen weer naar Lourdes om hun vragen neer te leggen of 
hun dankbaarheid te tonen.  Lourdes straalt verbinding uit door de 
ontmoeting met medepelgrims uit de gehele wereld. Ook draagt een 
bezoek aan het oord bij tot innerlijke verdieping van het leven.  
Het Lourdescomité Weert heeft besloten om de pelgrims uit de regio Weert 
tijdens de reis van 7 t/m 12 september te begeleiden. 
Wij nodigen u van harte uit voor deze reis. Een bezoek aan Lourdes is en 
blijft een onvergetelijke belevenis. Bij onderstaande persoon kunt u 
informatie inwinnen of kunt u zich aanmelden voor de komende reis. 
In Weert bij Harrie Hanssen tel.0495542410 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Synodale ontmoetingen in onze parochie 
Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Hij wil 
iedereen laten meepraten over hoe die toekomst eruit moet zijn. Daarom 
is afgelopen najaar een zogeheten synodaal proces van start gegaan, 
waarin ook een rol is weggelegd voor parochies. De paus wil graag dat de 
Kerk haar oor te luisteren legt en in gesprek gaat met mensen binnen en 
buiten de Kerk.  
 
Dit voorjaar willen we daarom graag met u het gesprek aangaan: wat 
betekent geloven voor u? Wat betekent samen kerk-zijn voor u? Wat gaat 
volgens u heel goed in de Kerk en wat kan misschien beter? En vooral: 
hoe kunnen we dat samen bereiken? Want dat is wat synodaliteit 
betekent: dat geloven niet alleen iets is van de pastoor en een paar 
enthousiaste vrijwilligers, maar dat iedereen die gedoopt is, zich 
betrokken voelt. Sterker nog: de paus nodigt zelfs mensen buiten de Kerk 
uit om mee te praten.  
 
Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van 
gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, 
participatie, zending’. De paus vraagt van ons om met elkaar na te denken 
over de vraag, hoe wij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan en 
hoe wij samen ons geloof uitdragen in ons leven.  
 
Kunstenaar Charles Eyck 125 jaar  
Een van de bekendste katholieke kunstenaars in Limburg uit de vorige 
eeuw is zonder twijfel de schilder, beeldhouwer en glazenier Charles Eyck. 
Hij verzorgde muurschilderingen en glas-in-loodramen in tientallen kerken. 
Op 24 maart van dit jaar is het 125 jaar geleden dat Charles Eyck in 
Meerssen werd geboren.  
 
Charles Eyck, die als gevolg van een ziekte doof was, begon zijn carrière 
als schilder bij de aardewerkfabriek Céramique in Maastricht. Daarna ging 
hij studeren aan de kunstacademie in Amsterdam. In 1922 won hij de Prix 
de Rome met zijn schilderij van de Verloren Zoon. Eyck reisde enkele 
jaren over de wereld, voordat hij zich definitief in Schimmert vestigde. Zijn 
typische schilderstijl kan als impressionistisch worden betiteld. Hij 
behoorde tot de zogeheten ‘Limburgse School’.  
 
Bekende kunstwerken van hem zijn onder meer te vinden in de kerken 
van Brunssum, Genhout, Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Meerssen, 
Nederweert-Eind, Venlo en Wittem. Ook buiten Limburg was hij zeer 
actief. Heel bekend zijn de muurschilderingen die hij maakte in het kerkje 
van Jeantes-La-Ville in Noord-Frankrijk. Charles Eyck overleed op 2 
augustus 1983 in Schimmert. 

 



 
 
Bedevaarten Huis voor de Pelgrim 
Op bedevaart gaan, is een actieve manier om met je geloof bezig te zijn. 
Het is bezinnend, avontuurlijk en gezellig tegelijk. Je leert nieuwe plaatsen 
en nieuwe mensen kennen en er is ook volop gelegenheid om bij Maria of 
een andere heilige stil te zijn en al je vragen of dankbaarheid neer te 
leggen.  
 
Na een coronapauze van twee jaar biedt het Huis voor de Pelgrim dit jaar 
weer diverse bedevaarten aan. Naar Lourdes natuurlijk, maar ook naar 
Assisi en Rome, Banneux, Fátima, Ierland, Israël, Santiago en Pater Pio in 
Zuid-Italië. De bedevaarten naar Lourdes en Banneux zijn ook heel 
geschikt voor mensen, die zorg nodig hebben. Tijdens alle bedevaarten is 
er deskundige begeleiding en wordt er een Nederlandstalig programma 
aangeboden. De bedevaarten vinden alleen plaats als dit coronaproof kan.  
Kijk voor het volledige bedevaartprogramma op www.huisvoordepelgrim.nl  
 
 
Lezingen Academie Rolduc in Sevenum   
(evt. bij voldoende ruimte) 
In april staat er een lezing van Academie Rolduc gepland. Op 19 april over 
Bijbelwetenschap.  
 
19 april: Bijbelverhaal Genesis  
Het Bijbelverhaal Genesis 6, 1-4 is een van de moeilijkste teksten uit de 
Bijbel. Het verhaal gaat over de ‘zonen van God’. Geleerden breken zich al 
eeuwen het hoofd over de vraag wie daarmee worden bedoeld. Gaat het 
over gevallen engelen? Gaat het over de nakomelingen van Kaïn of 
misschien wel over buitenaardse wezens? Of moet je de tekst vooral 
symbolisch lezen en gaat deze over de zondeval? Een korte tekst van 
maar een paar regels, waarover heel veel te zeggen valt. Dat gaat diaken 
Roman Gruijters doen. Hij is bijbelwetenschapper en docent Oude 
Testament. Deze lezing vindt plaats in het parochiehuis naast de kerk aan 
de Markt in Sevenum. Aanvang: 19.00 uur. Entree: € 5. 
 
Wat vieren we deze maand? 
 
25 maart: Maria Boodschap 
De officiële naam luidt ‘Aankondiging van de Heer’, maar in de volksmond 
werd het bekend als Maria Boodschap. De Kerk viert dat de engel Gabriël 
aan Maria de boodschap overbracht, dat zij moeder van Gods Zoon zou 
worden. Het is het allereerste moment waarop Jezus in het evangelie ter 
sprake komt. Het feest wordt niet toevallig op 25 maart gevierd: precies 
negen maanden voor Kerstmis. 
 
 



10 april: Palmzondag 
Op de zondag voor Pasen begint de Goede Week. Dat is de week, waarin 
het lijden en sterven van Christus wordt herdacht. De week begint met de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. Enkele dagen voordat Hij ter dood 
veroordeeld wordt, wordt Hij als een koning binnengehaald en met palmen 
toegejuicht.   
 
14 april: Witte Donderdag 
De donderdag in de Goede Week wordt in het Nederlands Witte Donderdag 
genoemd. De Kerk herdenkt dan dat Jezus voor de laatste keer met zijn 
leerlingen de maaltijd gebruikte; het Laatste Avondmaal. Dit wordt ook 
gezien als de instelling van de eucharistie. Tijdens de viering op Witte 
Donderdag kan een ritueel van voetwassing plaatsvinden, als herinnering 
aan het feit dat Jezus de voeten van zijn leerlingen waste en zich op die 
manier dienstbaar opstelde. 
 
15 april: Goede Vrijdag 
Goede Vrijdag is de dag waarop het sterven van Christus wordt 
herdacht.  Na het Laatste Avondmaal werd hij gevangen genomen, 
gemarteld en veroordeeld tot de dood aan het kruis. Dit is de enige dag in 
het jaar waarop géén eucharistie wordt gevierd. Wel wordt de kruisweg 
gebeden. In veertien etappes (staties) wordt de lijdensweg van Christus 
overwogen. In veel kerken is dit ook in kunstwerken uitgebeeld. Op de 
avond van Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal voorgelezen en vindt 
verering van het kruis plaats. 
 
17 april: Pasen  
Pasen is het belangrijkste feest van het jaar. Met Pasen vieren gelovigen 
dat Christus uit de dood is opgestaan. Na zijn dood aan het kruis op Goede 
Vrijdag werd hij in het graf gelegd. Op de ochtend van Pasen ontdekten 
zijn leerlingen dat het graf leeg is. Christus heeft de dood overwonnen en 
daarmee voor alle mensen perspectief geboden op eeuwig leven.  

	
	
	

 

 



 

 
 
 
 
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 3) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 29 april 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 3) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen  
uiterlijk 29 april 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 14 mei 2022 en geldt voor de periode tot 
en met 15 juli 2021 
 


