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HET CARILLON GAAT DIGITAAL!!! 

LAATSTE KANS OM IN TE SCHRIJVEN! 

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 een van uw kinderen vragen om u aan te melden voor het digitale 
Carillon! Mocht dit allemaal te moeilijk zijn, dan kunt u de deken vragen om 
eens langs te komen. Samen komen we er wel uit! 
 
Televisiemis vanuit Lourdes 
Op zondag 18 september wordt de televisiemis van KRO-NCRV uitgezonden 
vanuit de Grot in Lourdes. Dit gebeurt tijdens een bedevaart van het Huis 
voor de Pelgrim uit Maastricht. Hulpbisschop Everard de Jong is 
hoofdcelebrant tijdens deze viering.  
Vorig jaar september werd voor de eerste keer een mis vanuit Lourdes op 
de Nederlandse televisie uitgezonden. Dat leverde zoveel positieve reacties 
op, dat besloten is dit jaar weer naar Lourdes terug te keren.  
 
Nieuw seizoen lezingenreeks Academie Rolduc 
De serie lezingen van Academie Rolduc begint deze maand aan een nieuw 
seizoen. Vanaf eind september tot juni volgend jaar worden er maandelijks 
lezingen rond actuele thema’s aangeboden in Kerkrade, Maastricht en 
Sevenum/Venray. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 30 september in 
Abdij Rolduc. Hulpbisschop Everard de Jong spreekt dan over de synodale 
weg, het internationale proces over de toekomst van de Kerk, dat vorig jaar 
door paus Franciscus in gang is gezet.  
 
 



 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GROOT ST. MARTINUSKOOR, 
 
De eerste repetitie na de vakantie hebben we niet gezongen, maar iedereen 
ontvangen met een barbecue. Dat is alleen maar goed voor de onderlinge binding. 
Wel hebben we voor het eerst in ruim 2 jaar weer een halfjaarplanning kunnen 
maken, zodat het ook voor de parochianen duidelijk is wat voor een soort 
eucharistieviering zij de komende maanden kunnen verwachten van zowel het 
volledige koor als de schola met verschillende dirigenten. 
Er staat o.a. nog een kermis mis gepland in de autoscooter en we gaan richting 
Allerheiligen en de Advent. 
Dat betekent dat de ogen ook weer langzaam worden gericht op kerstmis. De 
nachtmis staat op- 24 december a.s. om 21.00 uur in de planning. Punt van zorg 
en aandacht blijft het aantal zangers en zangeressen. 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. 
 

 
 
  



 
  



 
 

 

 

 

 

 

zaterdag 17 september  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  

Overleden ouders Peters-van leeuwen en  
Johanna Peters 
zondag 18 september 25e zondag door het jaar 

10:00 uur Eucharistieviering  
Charles en Els Verkuijlen-Vincken 
(jaardienst) 

 

Bert Piereij (jaardienst) en ouders Harry 
Piereij en Sybil Piereij-Hamers 

 
 

Domien Visser (trouwdag)  

Uit dankbaarheid  

Harrie Hendrix  

Jan van Gageldonk (jaardienst)  

Bijzondere intentie  
maandag 19 september  

09:00 uur  geen mis  
dinsdag 20 september  
09:00 uur  geen mis  
woensdag 21 september  

09:00 uur  geen mis  
donderdag 22 september  

09:00 uur  geen mis  
vrijdag 23 september  

09:00 uur Eucharistieviering  
zaterdag 24 september  
11:45 uur Rozenkransgebed  

zondag 25 september 26e zondag door het jaar 
11:00 uur Feestelijke Kermismis op Bassin 
(Autoscooter)  
Overleden familie Harrie en Mieke Derks-
Maassen 
 
 
   



maandag 26 september  

09:00 uur  geen mis  
dinsdag 27 september  

09:00 uur  geen mis  
woensdag 28 september  
09:00 uur  geen mis  
donderdag 29 september  

09:00 uur  geen mis  
vrijdag 30 september  

09:00 uur  geen mis  
zaterdag 1 oktober  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 2 oktober 27e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  

Overleden grootouders Richter-van Ool  
en Theunissen-Palmen 
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans  

Overleden ouders Peters-van Leeuwen en  
Johanna Peters 
De levende en overleden broeders en zusters van  
de Venerable Broederschap van de Miraculeuse  
Onse Lieve Vrouwe tot Weert 
Jan Neijssen  

Toos Buijs-Verspagen  

maandag 3 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering 

 

dinsdag 4 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  

woensdag 5 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering 

 

donderdag 6 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering 

 

vrijdag 7 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  

Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria 
Broens 
  

 
 
 
  



zaterdag 8 oktober  

11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 9 oktober 28e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden grootouders Richter-van Ool en  
Theunissen-Palmen 
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans  
Jean-Marie Maris  
Overleden ouders Ton en Ineke  
Joosten-Willemsen (jaardienst) 
maandag 10 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering 

 

dinsdag 11 oktober  

08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
woensdag 12 oktober  

08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
Heilige mis uit dankbaarheid (familie H. en 
B.) 
donderdag 13 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
vrijdag 14 oktober  

08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
zaterdag 15 oktober  
11:45 uur Rozenkransgebed  

19:00 uur Eucharistieviering  
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en 
Johanna Peters  
zondag 16 oktober 29e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  

Overleden grootouders Richter-van Ool  
en Theunissen-Palmen 
maandag 17 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
dinsdag 18 oktober  

08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok) 
 
  

 



woensdag 19 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
donderdag 20 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
vrijdag 21 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
zaterdag 22 oktober  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 23 oktober 30e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overleden grootouders Richter-van Ool  
en Theunissen-Palmen 
Mia Lamerikx-Houben (jaardienst) en 
overleden familie  
Frans Coenders  
maandag 24 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
dinsdag 25 oktober 
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 26 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
donderdag 27 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
vrijdag 28 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
zaterdag 29 oktober  

11:45 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur Kerkelijke Harmonie St. 

Joseph 
19:00 uur Eucharistieviering en aansluitend  concert 
Karin Strijbos-van Geneijgen (trouwdag) 
 
 
 
 
 
 
 
   



zondag 30 oktober 31e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering met 
kinderwoorddienst en na de mis 
grafzegening  
Overleden grootouders Richter-van Ool en  
Theunissen-Palmen 
Ernest Vermeulen sr.  
Theo en Corrie Peeters-Slegers  
Frits Meulen  
maandag 31 oktober  
08:45 uur Rozenkransgebed en 
Eucharistieviering  
dinsdag 1 november Allerheiligen 
19:00 uur Allerheiligen  
19:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van St. Antonius (offerblok)  
Jan Neijssen  
woensdag 2 november Allerzielen 
19:00 uur Allerzielen met uitreiken 
Allerzielenprentjes  
Riet Verscheijden-Scholten  
Josephine Veugen-Veugen 
Alle overleden Geestelijken van onze 
parochie  
Toos Buijs-Verspagen  
donderdag 3 november 

 
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 4 november  
09:00 uur Eucharistieviering  
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en  
Ria Broens  
zaterdag 5 november  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 6 november 32e zondag door het jaar 
10:00 uur Eucharistieviering  
Overledenen van de familie Everaers-Franken (jaardienst) 
Overleden ouders Kanters-Meuffels 
(jaardienst)  
Overleden ouders Croonen-Coenders 
(jaardienst)  
Overleden  ouders Theo en Gerarda 
Zincken-Cupers (jaardienst) 
 
   



maandag 7 november  
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 8 november  
09:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)  
Overleden grootouders Richter-van Ool en 
Theunissen-Palmen  
woensdag 9 november  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 10 november  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 11 november  
09:00 uur Eucharistieviering 

     19:00 uur sintermerte voor de kinderen en  
     hun ouders in de kerk. 

Aansluitend tocht met Sint Maarten naar 
scoutinggebouw Sintmaarten.  
zaterdag 12 november  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
zondag 13 november 33e zondag door het jaar 

10:00 uur Eucharistieviering 
Chrit Götzen (jaardienst)          Orgelmis
maandag 14 november  
09:00 uur Eucharistieviering   
dinsdag 15 november  
11:45 uur Rozenkransgebed  
19:00 uur Eucharistieviering  
Ter ere van H. Gerardus (offerblok)  
woensdag 16 november  
09:00 uur Eucharistieviering  
donderdag 17 november  
09:00 uur Eucharistieviering  
vrijdag 18 november  
09:00 uur Eucharistieviering    



Financieel Verslag over 2021 van onze Sint Martinus Parochie 
Helaas daalt – vnl. door natuurlijk verloop - het aantal betalende parochianan nog 
steeds en dat blijft zichtbaar in de opbrengsten. Ook de herhaald optredende COVID19 
maatregelen werkten in 2021 nog niet bepaald mee. Gelukkig was de kerk in 2021 al 
wel weer vaker open dan het jaar ervoor, waardoor met name de opbrengsten uit 
collectes en kaarsenverkoop (offerblokken) iets hoger uitvielen. Maar nog altijd zijn de 
totale inkomsten niet op het niveau van vóór Corona.  
De kosten van onroerend goed waren hoger als gevolg een (eenmalig) onderzoek 
naar de stabiliteit van de klokkenstoel. Gelukkig bleken slecht beperkte maatregelen 
nodig. Kosten pastoraal waren hoger vanwege het weer langzaam opstarten van het 
koor en iets hogere inkopen aan offerkaarsen. De afdrachten aan het bisdom waren in 
2021 (eenmalig) aanzienlijk lager door een ontvangen terugbetaling over voorgaande 
jaren. Al met al resteert een netto tekort van meer dan 56.000 euro, een bedrag dat 

niet wezenlijk afwijkt 
van het al zeer slechte 
jaar daarvóór.  
 
Mocht U in de 
gelegenheid zijn om 
uw kerkbijdrage 
eenmalig of 
structureel iets te 
verhogen dan wordt 
dat natuurlijk zéér op 
prijs gesteld. Of kom 
nog eens een keertje 
extra naar de H. Mis  
(nu het weer kan!) 
 
 
 
 

Ons rekeningnummer is: 
NL50 RABO 0156 9434 09 t.n.v. Parochie St Martinus, Weert.  
Uw steun is harder nodig dan ooit om onze mooie parochie een toekomst te geven. 
 
BELASTINGATREK EN ANBI Status 
Waarschijnlijk weet u al dat een periodieke kerkbijdrage aftrekbaar is van de 
inkomstenbelasting?  
U kunt hiervoor tegenwoordig een simpel formulier invullen: u hoeft hiervoor dus niet 
meer naar een notaris. Op het parochiekantoor helpt men u graag! Nadere inlichtingen 
bij de deken H. Franken, of via parochiekantoor@sintmartinus.nl.  
Het parochiekantoor is geopend op ma-wo-vr van 10.00-12.00 uur op de 
Begijnensteeg 1 (achter de kerk).  
 
Goed om te weten: Omdat de parochie een ANBI-status heeft, zijn ook alle 
schenkingen en ook eventuele legaten en erfenissen vrij van schenkingsrecht.  

  



 
Vredesweek 2022: Generatie Vrede 
Vrede was voor velen in Europa sinds het einde van de oorlogen in Joegoslavië 
vanzelfsprekend, maar sinds de Russische inval in Oekraïne is de wereldorde 
veranderd. De dreiging van een nieuwe wereldoorlog, de sociale ongelijkheid, plus 
de zorgen om klimaatverandering dragen bij aan gevoelens van onmacht en 
onzekerheid. Tijdens de nationale Vredesweek van 17 tot en met 25 september 
vraagt PAX aandacht voor de inzet van mensen, die overal ter wereld bijdragen aan 
vrede en verzoening. 
 
Vrede kan alleen bestaan als mensen bereid zijn elkaar te ontmoeten en naar 
elkaar te luisteren. Nu vrede weer een actueel thema binnen Europa is, is er een 
nieuwe generatie nodig, die zich voor vrede inzet. Juist nu kunnen we ons laten 
inspireren door mensen die opkomen voor vrede. Overal ter wereld komen burgers 
individueel en collectief in actie voor vrede. Vaak spelen vrouwen en jongeren 
daarbij een actieve rol. De vredesorganisatie PAX (voorheen Pax Christi) zet 
daarom dit jaar de schijnwerpers op deze ‘Generatie Vrede’. 
 
Tijdens de Vredesweek brengt PAX de Generatie Vrede samen om het gevoel van 
onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. Verspreid door het land zijn 
er tal van bijeenkomsten: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot 
masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale 
activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. 
 
Orgel Sint Martinuskerk 80 jaar 
Op 22 november 2022 is het 80 jaar geleden dat ons Vermeulen-orgel op het feest 
van St Cecilia werd ingespeeld. U weet allen dat het orgel tijdens de eredienst een 
belangrijke functie heeft, zoals het muzikaal opluisteren van de H.Missen en het 
begeleiden van de volks- en koorzang.  
Na 80 jaar is het noodzakelijk om het originele leder van de blaasbalgen en de 
windvoorziening van het orgel te vernieuwen, omdat het leder scheurtjes en 
zwakke plekken vertoont. De windvoorziening is als gevolg daarvan niet meer 
optimaal. Gepland is om de vervanging in de maanden september of oktober te 
doen plaatsvinden.  
Het is de bedoeling om op 13 november tijdens de Hoogmis daarom een orgelmis – 
zonder koorzang, wel met volkszang – te vieren om op die manier extra aandacht 
aan  het 80-jarig bestaan van het orgel te wijden.  U bent allen van harte 
uitgenodigd om op 13 november samen de viering van het Martinusfeest in onze 
kerk bij te wonen.  
 
Nalaten dichtbij huis, dicht bij uw hart 
Als parochiegemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op 
generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven 
aan volgende generaties. Geven voor de kerk van morgen. Dat kan onder meer 
door de parochie als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament 
kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de parochie laat 
delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een 
kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en 
missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt 
zo een bestemming dichtbij huis en dicht bij uw hart. Wilt u meer weten over de 
mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met Ria van 
Kimmenade, tel.0495-452555 



 
 
 
 
 

 
 
 
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 6) 
De misintenties voor het volgende Carillon dienen uiterlijk 04 november 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 6) 
Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen  
uiterlijk 04 november 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 19 november 2022 en geldt voor de 
periode tot en met 13 januari 2023 
 


