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NIEUWSBRIEF  januari 2018 

 

 Voorwoord van Theo Jongeling, Proost 
Aan het begin van dit nieuwe jaar kijken we terug op een mooi jaar met allerlei 
activiteiten. Als broederschap namen we niet alleen in de meimaand 
Mariamaand deel aan de vieringen in de St.-Martinuskerk. Ook in de 
rozenkransmaand oktober was de broederschap aanwezig. Bijzonder was dat de 
NPO in juni opnames maakte van de Sacramentsprocessie. Beelden daarvan worden in oktober 
uitgezonden. 
In de weken voor Kerstmis hebben we gezamenlijk met parochianen en de klanten van de 
Jumbowinkels in de regio ons hart laten spreken. Met veel genoegen kijken we terug op de zeer 
geslaagde actie met de Voedselbank. In totaal zijn 300 kratten levensmiddelen en andere 
producten bijeengebracht voor mensen die het goed kunnen gebruiken. 
Ook dit jaar staat weer bol van de activiteiten. De agenda met de geplande activiteiten in Weert, maar ook 
elders, vindt u op het tweede blad van deze nieuwsbrief.  
We zijn verheugd met deze activiteiten te kunnen bijdragen tot het uitdragen van het katholieke geloof en 
in het bijzonder de verering van Maria.  
 

 Actie Voedselbank 
300 volle kratten levensmiddelen en andere 
bruikbare producten zoals wasmiddel zijn bijeen 
gebracht. Dankzij de vele goede gaven van 
parochianen en klanten van Jumbowinkels in 
Weert, Nederweert en Stramproy is dit resultaat 
bereikt. Dank ook aan de vrijwilligers van de 
Voedselbank en van onze Broederschap.  
Tijdens de jaarvergadering op 8 december jl. 
vertelden voorzitter de heer Van den Acker en 
secretaris mevrouw Clerx over het werk van de 
Voedselbank. De cliënten zijn mensen uit de regio 
Weert die onder het bestaansminimum zitten. 
Zonder de hulp van de Voedselbank zouden deze 

mensen honger lijden. Met deze actie maakt u niet alleen de cliënten van de Voedselbank blij. Het is ook 
een fijn gevoel iets voor een ander te kunnen doen, zeker in de dagen voor Kerstmis. 
 

 Kerstmis voor christelijke Syrische vluchtelingen 
Op 30 december vond in de kapel van de zusters 
Birgittinessen aan de Maasstraat een bijzondere 
kerstviering plaats.  
De H. Mis werd voorgegaan door pastoor 
Notermans. De dienst werd deels in het Nederlands 
en deels in het Arabisch gehouden.  
Aansluitend was er een gezellige maaltijd en kregen 
alle gezinnen een passende attentie aangeboden. 
Ook werd de grote kerststal in de tuin bewonderd. 
Deze was dit jaar voor het eerst opgezet. De 
kerststal in de kapel, met vele beeldjes, is eveneens 
zeer de moeite waard. 
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 Maria Lichtmis 
Zondag 4 februari wordt in onze stadskerk Maria Lichtmis 
gevierd. Deze viering krijgt een extra feestelijk tintje door de 
aanwezigheid van onze broedermeesters, Mariadraagsters, 
bruidjes en pages. De muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door het Groot St. Martinuskoor die Missa à 3 Voci van E. 
Frauenberger uitvoert. Traditioneel onderdeel van de viering 
is de lichtprocessie door de kerk.  
Eigenlijk heet Maria Lichtmis “de opdracht van Jezus in de 
Tempel”. Maria en Jozef brachten hun eerstgeboren zoon 
Jezus Christus veertig dagen na de geboorte naar de tempel 
om Hem aan God op te dragen. De oude Simeon die in de 
tempel aanwezig was, noemde Jezus “het Licht dat alle 
volkeren verlicht”. Vandaar dat het feest met veel (kaars)licht 
werd gevierd.  
Van harte welkom op 4 februari 2018 om 10.00 uur om dit 
samen te vieren! 

 

 Agenda 1e halfjaar 2018 
o 4 februari – Maria Lichtmis met H. Mis en kaarsenprocessie in de St. Martinuskerk om 10.00 

uur 
o 9 april – Herdenking Maria Boodschap tijdens de H. Mis in de St. Martinuskerk om 9.00 uur 
o 6 mei – Opening Meimaand met H. Mis in de St. Martinuskerk om 10.00 uur. Vervolgens is de 

Broederschap aanwezig op alle zondagen in de Meimaand (13, 20 en 27 mei). 
o 31 mei – Sacramentsdag met H. Mis om 19.00 uur in de St. Martinuskerk met aansluitend 

Sacramentsprocessie 
o 3 juni – Heiligdomsvaart Maastricht 
o 17 juni – Delftse Ommegang Maria van Jesse  
o 24 juni – Processie Dordrecht 

 

 Nieuws 
o Tijdens de jaarvergadering op 8 december 

zijn speldjes uitgereikt aan de nieuwe 
broeders en zusters.  

o Wist u dat de Broederschap niet alleen 
een website heeft, maar ook de sociale 
media gebruikt om mensen te bereiken? 
U vindt ons onder de naam Broederschap 
Weert op Facebook. Op Facebook staan 
steeds het laatste nieuws en foto’s; op de 
website vindt u de meer algemene 
gegevens. Er staan regelmatig berichtjes 
op en u kunt ons ‘liken’. 

 

 Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert 
o Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur 
o Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, Meimaand en Oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur  
o Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur,  

zaterdag 9.00 - 16.00 uur, zondag 14.00 - 16.00 uur 
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