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HET CARILLON GAAT DIGITAAL!!! 
Het parochieblad van de Sint Martinus gaat digitaal. Na vele jaren het 
parochieblad – het Carillon – fysiek te hebben uitgegeven, moeten we nu de 
broekriem aanhalen. Dat zal wennen zijn voor menigeen, die graag het carillon 
heeft gelezen. Er stonden altijd mooie artikelen in, de misintenties waren er te 
lezen. Met de advertenties konden we de kosten drukken.  
Alles zal blijven, zoals u van de Sint Martinus gewend bent, alleen… het carillon 
wordt digitaal. Op 19 november 2022 zal dit alles ingaan. En tot die tijd moet er 
het een en ander gebeuren. 
 
U kunt het Carillon blijven lezen, dit kan via het volgende adres: 
www.sintmartinuskerk.nl. Daar staat in het kopje bovenaan de pagina: Carillon.  
Je klikt op “Carillon” en daar staat de meest recente uitgave van het blaadje, 
maar ook de eerdere uitgaves. Daaronder staat tevens de mogelijkheid om je aan 
te melden voor het “Digitale Carillon” 
 
Via het formulier dat u vindt onder Carillon, kunt u zich aanmelden. En dan krijgt 
u vanaf 19 november het Carillon in uw mailbox.  
U kunt ook een van uw kinderen vragen om u aan te melden voor het digitale 
Carillon! Mocht dit allemaal nog te moeilijk zijn, dan kunt u ook de deken vragen 
om eens langs te komen. Samen komen we er wel uit! 
 
WIE WIL DE COLLECTANTEN HELPEN? 
Bij de Missen in het weekend zitten we wat krap in de collectanten. 
Het is vaak passen en meten. Wie heeft er zin en tijd om eens te 
helpen, 1 of 2 x per maand? Op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 
10.00 uur. 
U kunt meer info krijgen bij de deken! 
 
500 jaar Nederlandse paus Adrianus VI 
Ooit was er een Nederlandse paus. Dit jaar is het precies 500 jaar 
geleden dat de in Utrecht geboren Adriaan Boeyens (1459 – 1523) 
tot paus werd gekozen. Hij werd bekend als een hervormer. Hij wilde 
met name allerlei misstanden in de Kerk en in het Vaticaan 
aanpakken. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hoewel hij maar 
kort paus was, heeft Adrianus heel wat hervormingen in gang gezet. 
In de loop van dit jaar wordt de 500e verjaardag van zijn 
uitverkiezing op diverse manieren herdacht in Rome, Utrecht en 
Leuven, waar hij ook lange tijd woonde. Kijk voor mee informatie op 
www.pausadrianus500.nl  
  



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GROOT ST. MARTINUSKOOR, 
 
Na een periode met de nodige feestdagen waar we als koor acte de présence 
hebben kunnen geven, breekt nu een wat rustigere tijd aan. Het is 
vakantietijd, maar op 15 augustus - het feest van Maria ten Hemelopneming 
- is het koor aanwezig om de eucharistieviering muzikaal op te luisteren. De 
overige zondagen zal de schola de diensten verzorgen, zodat er altijd zang is. 
Na de zomervakantie zijn de ogen weer langzaam gericht op kerstmis. 
Hoelang we dit nog kunnen doen staat in de sterren geschreven, maar het 
bestuur van het koor maakt zich toch grote zorgen over het voortbestaan. 
Het aantal leden is de laatste jaren meer dan gehalveerd. We kunnen met het 
huidige leden aantal nog net een acceptabel programma brengen. Gezien de 
leeftijd van een aantal leden van het gehalveerde koor gaat het heel moeilijk, 
zo niet onmogelijk worden om een mooi programma te brengen, ALS ER OP 
KORTE TERMIJN GEEN NIEUWE LEDEN BIJKOMEN. 
Het zou zonde zijn als het St. Martinuskoor dat toch wijd en zijd een goede 
naam heeft en had ter ziele moet gaan. 
Op de website van het St. Martinuskoor (www.martinuskoor.nl) staan de 
bestuursleden. Die zijn graag bereid om liefhebbers van informatie te 
voorzien. Het is ook mogelijk om vrijblijvend een keer een repetitie bij te 
wonen in het Rode Kruisgebouw op de Boerhaavestraat nr. 15A om een 
gevoel te krijgen van de heel prettige sfeer waarin wordt gerepeteerd (en ook 
samen koffie wordt gedronken in de pauze).  
Hopelijk kunnen we dan toch enkele nieuwe leden verwelkomen. 
 



 
 
450 jaar ‘Martelaren van Roermond’  
Met een mooie televisieserie en exposities in het hele land wordt 
dit jaar de 450e verjaardag van de ‘Geboorte van Nederland’ 
gevierd. In 1572 begon onder leiding van Willem van Oranje de 
opstand tegen Spanje. Die opstand wordt doorgaans 
gepresenteerd als een heldenverhaal. Maar er was ook een andere 
kant: als gevolg van diezelfde opstand is het dit jaar óók 450 jaar 
geleden dat de bekende Martelaren van Gorcum werden vermoord 
en de veel minder bekende ‘Martelaren van Roermond’. Ook die 
gebeurtenissen worden dit jaar herdacht. 
Op 23 juli 1572 werden in de Caroluskapel in Roermond de daar 
wonende kartuizer monniken plus de secretaris van de toenmalige 
bisschop op gruwelijke wijze door de geuzen vermoord. Op een 
schilderij dat later van die gebeurtenissen werd gemaakt, spuit 
het bloed tot aan het plafond. In het voormalige klooster bij die 
kapel zijn tegenwoordig de kantoren van het bisdom Roermond 
gevestigd.  
Om de twee kanten van hetzelfde verhaal te vertellen, hebben het 
stadsarchief Roermond en de Christoffelparochie er samen met 
het bisdom voor gekozen om dit jaar twee exposities in de 
Caroluskapel te organiseren. De een vertelt het verhaal van de 
Geboorte van Nederland en de ander het verhaal van de moord op 
de kartuizers. De kapel is de hele zomer van woensdag tot en met 
zondag geopend van 14.00 uur – 17.00 uur. Op 23 juli is er in de 
Caroluskapel een viering om de moord te herdenken. Ook is er die 
dag een symposium over die gruwelijke gebeurtenis in 1572. 
 
 

  



 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 16 juli  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters  
Anton en Clasien Metz  

Piet Verdonschot (verjaardag)  
zondag 17 juli 16e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  

Harrie van Lierop (verjaardag)  
Andrea Bronzwaer-van der Krogt  
Toos Buijs-Verspagen  

Jules van Gompel  
maandag 18 juli  
09:00 uur Eucharistieviering  

dinsdag 19 juli  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  

Theo Vermazeren(verjaardag)  
woensdag 20 juli  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 21 juli  

09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 22 juli  
09:00 uur Eucharistieviering  

zaterdag 23 juli  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  

Frits Weerts  
zondag 24 juli 17e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  

Verjaardag  
Toos Buijs-Verspagen (zeswekendienst)  
Jules van Gompel  
Jan Neijssen  
maandag 25 juli  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 26 juli  
09:00 uur Eucharistieviering  
woensdag 27 juli  
09:00 uur Eucharistieviering  

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



  
donderdag 28 juli  
09:00 uur Eucharistieviering  

vrijdag 29 juli  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 30 juli  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 31 juli 18e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Gatty Maris-Severijns  

Tjeu Baens (jaardienst en verjaardag)  
maandag 1 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 2 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  

woensdag 3 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 4 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 5 augustus  

09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
zaterdag 6 augustus  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 7 augustus 19e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
maandag 8 augustus  

09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 9 augustus  

09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St Antonius (offerblok)  
woensdag 10 augustus  

09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 11 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 12 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 13 augustus  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Alle overledenen uit de familie-, vrienden- en 
kennissenkring (familie H. en B.)  
zondag 14 augustus 20e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  

Karin Strijbos-van Geneijgen (jaardienst)  
Jan Neijssen 
 
 
 

 



  
maandag 15 augustus Maria 

Tenhemelopneming 
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-
Palmen  
Chrit Götzen  
Overleden familie Vermazeren-Peeters  
De levende en overleden broeders en zusters van de 
Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve 
Vrouwe tot Weert 

 

Jan Neijssen  

Wien Tullemans  
dinsdag 16 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  

woensdag 17 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 18 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 19 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 20 augustus  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters  
zondag 21 augustus 21e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
George en Dora Paquay-Thomassen (jaardienst)  
Hélene Paquay-Keijers  
Pater Harry Vermeulen  
maandag 22 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 23 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 24 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
11.00 uur Huwelijk Patrick Stultiens en Jerney Verheijden  
donderdag 25 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 26 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering   
zaterdag 27 augustus  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 28 augustus 22e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Cor en Helena Peters-Coolen en Ton Peters (jaardienst) 
  



  
maandag 29 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 30 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 31 augustus  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 1 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 2 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens  
zaterdag 3 september  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 4 september 23e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans  
Toos Rietra en overleden familie (jaardienst)  
De overledenen van de familie Everaers-Franken 
(jaardienst)  
maandag 5 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 6 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.l.V. tot Weert (offerblok)  
woensdag 7 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 8 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 9 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 10 september  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering   
zondag 11 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   
maandag 12 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
dinsdag 13 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok) 
 
  



 
  
woensdag 14 september  
09:00 uur Eucharistieviering   
donderdag 15 september  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 16 september  
09:00 uur Eucharistieviering  

 

 
Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletjes met elkaar  
Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en 
een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint is dit 
jaar opengesteld. De routes zijn op papier en online beschikbaar. 
Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere 
Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen 
verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser 
kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria wordt 
vereerd. “Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te groeten,” 
zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint. “Zelfs zonder 
afstappen, kun je even in gedachten gedag zeggen. Maria is voor mij gewoon 
een 'magnifieke' vrouw.”  
 
De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te 
fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te 
leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar eigen 
inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Voor de routes is 
gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes zijn 
bij de verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van diverse 
sites te downloaden: 
• Tienray www.kleinlourdes.nl 
• Venlo www.rkvenlo.nl 
• Roermond www.kapelinhetzand.nl 
• Sittard www.rk-kerken-sittard.nl 
• Maastricht www.sterre-der-zee.nl 
• Wittem www.kloosterwittem.nl 
 
Maria Tenhemelopneming 
Op 15 augustus vieren we het belangrijkste Mariafeest van het jaar: Maria 
Tenhemelopneming. Dit feest wordt al sinds de zesde eeuw gevierd. In die 
tijd was Georgius bisschop van Tours. Hij is  
beroemd geworden vanwege de verhalen over de vroege geschiedenis van de 
Kerk die hij opgeschreven heeft en die bewaard zijn gebleven. Een van zijn 
verhalen gaat over de Tenhemelopneming van Maria: “Toen Maria haar 
levensloop geëindigd had, en zij uit deze wereld geroepen werd, kwamen de 
apostelen, ieder uit zijn land, naar haar huis. En toen de apostelen hoorden 
dat Maria van de aarde zou worden opgenomen, wachtten zij tezamen met 
haar. 
 
 
 
 
 



 
 
En zie, de Heer Jezus kwam met zijn engelen, en haar ziel nemend gaf Hij die 
aan de aartsengel Michaël en ging heen. 
’s Morgens vroeg namen de apostelen haar lichaam tegelijk met het bed op, 
en legden het neer in het graf. Zij bewaakten het, en wachtten de komst des 
Heren af. En zie, wederom stond de Heer bij hen, ontving het lichaam, en 
gelastte het in een wolk naar het paradijs te brengen. Daar verenigde de ziel 
zich met het lichaam, en zo geniet Maria nu van de eeuwige goederen.” 
 
In onze Sint Martinusparochie vieren we op de dag zelf – maandag 15 
augustus – Maria Tenhemelopnemning. Om 19.00 uur is er een gezongen 
Hoogmis en aansluitend een korte processie naar de tuin van de zusters 
Birgittinessen met Mariagrot. Iedereen is welkom! 
 
Wat vieren we deze maand? 

Juli 
25 juli Sint-Jacobus 
Door Limburg lopen diverse routes die aansluiten op de Camino: het 
internationale netwerk van wegen naar Santiago de Compostela. In Limburg 
zijn diverse kapellen naar Santiago of Jacobus vernoemd. In de kathedraal in 
Roermond is de grootste reliek buiten Spanje van hem te vinden.  
 
27 juli H. Titus Brandsma  
Tot nu toe was dit de feestdag van de zalige Titus Brandsma. Maar vanaf dit 
jaar mogen we spreken van de heilige Titus Brandsma. De Friese karmeliet 
werd in de Tweede Wereldoorlog door de Nazi’s vermoord. Op 15 mei heeft 
paus Franciscus hem heilig verklaard. In Limburg is hij vooral bekend vanwege 
zijn verblijf in Merkelbeek en Weert. 

 
Augustus  
9 augustus: H. Edith Stein 
Een kleine twee weken na Titus Brandsma herdenken we in de Kerk een ander 
slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Zuster Teresia 
 
Benedicta van het Kruis – Edith Stein – werd op deze dag vermoord vanwege haar 
joodse afkomst. Ze verbleef in de Karmel in Echt, toen ze door de Nazi’s samen 
met haar zus Rosa werd opgepakt.  
 
15 augustus: Maria Tenhemelopneming 
Midden in de zomer vieren we de belangrijkste feestdag van Maria: het hoogfeest 
van Maria Tenhemelopneming. We vieren dan dat zij niet gewoon gestorven is, 
maar met ziel en lichaam in de hemel is  
opgenomen. Dit is ook de dag waarop in Limburg de kroedwusj of kruudwis wordt 
gezegend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
23 augustus: H. Rosa van Lima 
Ze is nooit in Limburg geweest, maar toch is Rosa van Lima een beetje ‘van ons’. 
Sinds het stadsbestuur van Sittard in 1669 besloot een kapel voor haar te bouwen 
en elk jaar een processie te houden, is haar verering niet meer uit Limburg weg te 
denken.  
 
Ondersteun de opleiding van nieuwe priesters  
Ook in de toekomst hebben we priesters nodig voor de parochies in Limburg. 
De Paredisstichting maakt de opleiding aan het grootseminarie Rolduc 
financieel mogelijk. Daarbij is uw steun nodig. Geeft u om de toekomst van 
de Kerk? Geef dan aan de Paredis Stichting. Maak uw gift over op NL77 INGB 
0002 8183 27 of NL95 ABNA 0481 9602 28 t.n.v. Paredis Stichting. De 
stichting is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Wilt u de Paredis 
Stichting opnemen in uw testament? Neem dan contact op via 
info@paredis.nl of bel 06-53841867. www.paredis.nl 
 
Waarom de feestdag van een heilige vaak z’n sterfdag is 

Elke heilige heeft z’n eigen feestdag op de kerkelijke kalender. Zodra iemand 
zalig of heilig verklaard wordt, wordt die datum door ‘Rome’ vastgesteld. De 
liturgische feestdag van een heilige is een vrolijke dag, zeker voor de mensen die 
een speciale verering voor die betreffende heilige hebben. Naast de viering in de 
kerk worden er soms ook meer wereldse feesten aan gekoppeld. Dat klinkt 
allemaal heel feestelijk. Maar wie dan de levensgeschiedenis erbij pakt, zal 
ontdekken dat de feestdag van de heilige meestal zijn of haar sterfdag is. Dat 
zou je opmerkelijk kunnen noemen. Wij zijn gewend om feest te vieren op 
iemands geboortedag of op een dag die om de een of andere reden bijzonder is 
in iemands leven en niet op z’n sterfdag. Toch ligt dat bij de feestdag van een 
heilige net even iets anders. De dag waarop iemand op aarde sterft, wordt gezien 
als het moment waarop hij of zij geboren wordt in de hemel. Zeker bij heiligen 
mogen we daarvan uitgaan. We vieren dus wel degelijk een verjaardag: die van 
de aankomst van deze heilige op z’n definitieve bestemming: bij God. 



 
 

 
 
 
 
 
 
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. 06 – 14 88 65 49 
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 5) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 02 september 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 5) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen  
uiterlijk 02 september 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 17 september 2022 en geldt voor de 
periode tot en met 18 november 2022 


