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Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
Het past de broederschap, in de zin van ‘verbroedering’, een actieve rol te
spelen in het verbinden van mensen. De vriendschappelijke band met andere
broederschappen speelt daarin een stimulerende rol. Bij onze activiteiten
herkennen de deelnemers elkaar in het geloof en belangstelling. De diverse
ontmoetingen bij onze mei en juni activiteiten gaven ons energie. Activiteiten, inclusief onze eigen
Sacramentsprocessie, de Heiligdomsvaart in Maastricht, de inzegening van de klok en de processies in
Delft en Dordrecht. Ik hoop, en wens u toe, dat u dat ook ervaart als u meedoet met de activiteiten en de
ontvangsten. Ik wens u een mooie zomer en we kijken uit naar de tweede helft van dit jaar.



Maria-Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming, ook wel Onze-LieveVrouwe Hemelvaart genoemd. We gedenken dan de bijzondere gebeurtenis dat Maria na haar overlijden
met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen. De H. Mis in de dekenale kerk start om 19.00
uur met een plechtige intochtprocessie. De dames van het draagstersgilde dragen het Mariabeeld waarbij
de broedermeesters volgen. Na de Hoogmis vindt de uittochtprocessie plaats met rozenblaadjeshulde. De
processie voert naar het klooster aan de Maasstraat, waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten.



Mariafeesten 8 en 15 september
Op zaterdagen wordt altijd om 11.45 uur de rozenkrans gebeden bij het Maria-altaar in de St.Martinuskerk. Op 8 september wordt daarbij aandacht besteed aan Maria Geboorte. Maria was de
dochter van Anna en Joachim. Op 15 september worden de zeven smarten van Maria herdacht bij de
viering van Onze Lieve Vrouwe van Smarten.



Open Monumentendag
Op 8 en 9 september is de landelijke Open Monumentendag, die ook in Weert wordt gehouden. In dit
kader worden onder andere de St.-Martinuskerk, de tuin van de jubilerende zusters Birgittinessen, maar
ook de Mariakapel in de Ursulinentuin opengesteld. Bij het kapelletje kunt u op 8 september tussen 10 en
17 uur een van de broedermeesters ontmoeten.
Dit jaar is in Weert het thema ‘Van Horne in Europa’. Ook de broederschap heeft binding met de dynastie
van Horne. De broederschap is namelijk in 1404 opgericht door Willem III, heer van Horne. Voor meer
informatie zie www.weert.nl/monumentendag.



Meimaand – Mariamaand.
De broederschap kijkt terug op een mooie meimaand.
Daarin werden Edward Salman en Henk Heesakkers
geïnstalleerd als nieuwe broedermeesters. Elke zondag
in mei waren broedermeesters aanwezig tijdens de
Hoogmis.
Op 31 mei vond de Sacramentsprocessie plaats. De
priesters uit het dekenaat droegen het H. Sacrament
door de binnenstad. Zij werden begeleid door vele
groepen, waaronder religieuzen, broederschappen en
muziekgezelschappen. De processie trok veel
belangstelling en het was prachtig weer. De
aanwezigheid van de pauselijke nuntius, aartsbisschop
A. Cavalli, was heel bijzonder.
www.broederschapweert.nl

info@broederschapweert.nl

Broederschap Weert



Terugblik activiteiten

Aansluitend aan de H. Mis van zondag 27 mei was er
een Mariawandeling. Stadsgids Peter Theunissen
leidde geïnteresseerden langs Weerter Maria-nissen.
Erg fijn om te zien op hoeveel plaatsen in Weert
Maria herdacht wordt. Plaatsen waar je soms al vaker
langs bent gelopen, zonder ze te hebben opgemerkt.
Op 3 juni nam een mooie delegatie van de
broederschap deel aan de Heiligdomsvaart in
Maastricht. De stoet trok grote belangstelling.

Op 10 juni werd de nieuwe Cis-klok ingezegend in
bijzijn van vele belangstellenden en de
Broederschap.
17 juni was de broederschap met Mariadraagsters
vertegenwoordigd tijdens de processie ter ere van
Maria van Jesse in Delft. Na een gebedsdienst in de
middeleeuwse kapel St.-Hippolytuskapel aan de
Oude Delft, ging de processie langs de Oude kerk
en de Nieuwe kerk naar de Maria van Jessekerk aan
de Burgwal.
In Dordrecht werd op 24 juni deelgenomen aan de
processie van het Heilige Hout.


Vrijwilligers gevraagd
Voor onze activiteiten is menskracht nodig. Daarbij kunnen we best wat hulp gebruiken. U kunt daarbij
denken aan het flyeren voor de actie van de Voedselbank in de weekenden voor Kerst. Ook
verkeersregelaars om de Sacramentsprocessie te begeleiden zijn nodig. De hiervoor benodigde cursus
wordt u aangeboden. Hebt u interesse? Meld u zich dan via info@broederschapweert.nl of bij een van de
broedermeesters.



Agenda 3e kwartaal 2018
o 15 augustus Maria Ten Hemelopneming, 19.00 uur in de dekenale Stadskerk
o 2 september processie Wijck, 10.00 uur Maastricht
o 8 september Maria Geboorte, 11.45 uur in de dekenale Stadskerk
o 8 september openstelling Mariakapel Ursulinentuin in het kader van Open Monumentendag, van 10.00 tot 17.00 uur
o 15 september OLV van Smarten, 11.45 uur in de dekenale Stadskerk
o En alvast voor het begin van het 4e kwartaal: 7 oktober opening Rozenkransmaand, 10.00
uur in de dekenale Stadskerk
Meer informatie kan verkregen worden via info@broederschapweert.nl.



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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