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Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
Aan het begin van dit nieuwe jaar kijken we vol dankbaarheid terug op onze reis
naar Rome in november 2016. We zagen paus Franciscus tijdens de Nederlandse
Dag op 15 november jl. en tijdens de audiëntie van zeer nabij. We passeerden
vlak voor het sluiten van het Heilig Jaar van Barmhartigheid de Heilige Deur van
de St. Pieter. Dit alles inspireert ons tot het in de praktijk brengen van barmhartigheid.
In de weken voor Kerstmis hebben we dan ook 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. Een grote hoeveelheid levensmiddelen is op deze manier
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.



Bedevaart Rome in het Heilig Jaar van Barmhartigheid
Van 12 tot en met 17 november
maakten onze proost en oud-proost
met hun echtgenoten een bedevaart
naar Rome. De reis werd begeleid
door
bisschop
Wiertz
en
hulpbisschop De Jong en werd
georganiseerd door het Huis voor de
Pelgrim. Hoogtepunten waren de
Nederlandse Dag op 15 november,
waarbij de paus de circa 2.000
Nederlandse pelgrims toesprak en de
audiëntie op 16 november. Op de
foto
hiernaast
staan
onze
broedermeesters met de bisschop Wiertz, hulpbisschop De Jong, gouverneur Bovens en vele Limburgse
schutters klaar voor een groepsfoto op het St. Pietersplein. Meer foto’s vindt u op www.bisdomroermond.nl (nieuwsberichten november) en www.huisvoordepelgrim.nl (nieuwsbrief december 2016).



Actie Voedselbank
Meer dan 250 volle kratten levensmiddelen en andere
bruikbare waren 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.
Fijn dat we samen barmhartigheid in de praktijk
hebben kunnen brengen. Daarmee hebben we
mensen die dat goed kunnen gebruiken daadwerkelijk
kunnen helpen. En ook mooi dat we mensen
gelegenheid geven in de Kersttijd iets voor deze
medemens te doen.
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Maria Lichtmis
Op zondag 29 januari wordt in de Dekenale St. Martinuskerk van Weert Maria Lichtmis gevierd. Deze
plechtige hoogmis start om 10.00 uur. Tijdens de H. Mis vindt een kaarsenprocessie door de kerk plaats.
Het Groot Sint Martinuskoor zingt Missa in G. van A. Caldara. Het Draagstersgilde, pages, bruidjes en de
Venerabele Broederschap brengen Maria eer. Iedereen is van harte welkom.
Eigenlijk heet Maria Lichtmis “de opdracht van Jezus in
de Tempel”. De evangelist Lucas tekende op dat Maria
en Jozef hun eerstgeboren zoon Jezus Christus veertig
dagen na de geboorte naar de tempel brachten om Hem
aan God op te dragen. Het centrale thema van dit feest
is de openbaring van Christus als “het Licht dat voor alle
volkeren straalt”. Maria, de moeder van Jezus, is de
draagster van dit goddelijke licht. De lichtprocessie
tijdens de mis is een huldeblijk aan de Moeder Gods.
Vanwege deze lichtprocessie heette het feest in de
volksmond al snel “Maria Lichtmis”. De eigenlijke viering
van Maria Lichtmis is op 2 februari, veertig dagen na
Kerstmis.



Agenda 1e halfjaar 2017
o 29 januari – Maria Lichtmis met H. Mis en kaarsenprocessie in de St. Martinuskerk om
10.00 uur
o 25 maart – Herdenking Mariaboodschap tijdens het bidden van de rozenkrans bij het
Maria-altaar in de St. Martinuskerk om 11.45 uur
o 7 mei – Opening Meimaand met H. Mis in de St. Martinuskerk om 10.00 uur. Vervolgens is
de Broederschap aanwezig op bijna alle zondagen in de Meimaand (21 en 28 mei).
o 15 juni – Sacramentsdag met H. Mis om 19.00 uur in de St. Martinuskerk met aansluitend
Sacramentsprocessie
o 18 juni – Delftse Ommegang Maria van Jesse
o 25 juni – Processie Dordrecht



Nieuws
o Op de hoek van de Hoogstraat met het Prinsenstraatje hing een Mariavaantje. Onlangs is daar
met medewerking van makelaardij Witte en
Verheul weer een Mariabeeld in de nis gezet.
o En de Moeselkapel, waar al meer dan honderd jaar
een Mariabeeld staat, kreeg onlangs een
Mariavaantje.
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. 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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