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Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
De Broederschap is een gemeenschap van mensen die het geloof en de verering
van Maria met elkaar delen. Bij Maria mogen we onze vreugde en droefenis
delen en steun zoeken, maar vanzelfsprekend ook met elkaar. We mogen trots
zijn dat we een levende Broederschap hebben in Weert en op de activiteiten die we met elkaar en
voor elkaar organiseren. Ik wil u danken voor uw betrokkenheid en zie u graag terug bij onze
volgende activiteiten.



Afscheid van twee broedermeesters
De afgelopen maanden hebben we afscheid moeten nemen van twee broedermeesters. Op 21 april
overleed Bèr Moonen op 77-jarige leeftijd en op 22 juni overleed Lei Stals op 91-jarige leeftijd. Beiden
hebben lange tijd als lid van de Broederschap gefungeerd. Zij hebben daarbij hun talenten en
vriendschap ten volle aan de Broederschap en haar leden betuigd. Hun verering voor Onze Lieve
Vrouwe van Weert was daarbij leidend. Wij zijn hen daarom veel dank verschuldigd.



Maria-Tenhemelopneming
Op dinsdag 15 augustus aanstaande vieren we het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming, ook wel
Onze-Lieve-Vrouwe 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. De broedermeesters van de Venerabele Broederschap van
de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert begeleiden haar. De mis wordt muzikaal opgeluisterd
door het Groot Sint Martinuskoor dat de Missa Simplex van Piet Stalmeier zingt. Na de Hoogmis vindt
de uittochtprocessie plaats met rozenblaadjeshulde. De processie voert naar de Mariakapel aan het
St. Raphaelpad. Iedereen is van harte welkom bij de H. Mis, de processie en de aansluitende receptie
bij het naastgelegen Theater de Huiskamer.



Terugblik Sacramentsprocessie
Op 15 juni jl. vond de
goed
bezochte
Sacramentsprocessie
plaats in de binnenstad
van
Weert.
Vele
schutterijen, muziekkorpsen,
religieuze
groepen
en
broederschappen
uit
Susteren, Den Bosch en
Dordrecht, begeleidden
het Allerheiligste door
de straten van Weert.
De priester met H. Sacrament liep over het kunstig aangelegde bloemtapijt naar het rustaltaar in de
tuin van de zusters Birgittinessen. Daar werd de zegen gegeven en spraken onze proost en de heer
Koopmans als voorzitter van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie een slotwoord. Ter afsluiting werd
het Limburgs volkslied gezongen.
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Het warme weer maakte dorstig en velen genoten van het gezellige samenzijn na afloop. Nogmaals
hartelijke dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt! Volgend jaar oktober zijn beelden van deze
processie te zien in de serie Andere Tijden. Een team van de NTR heeft hiervoor tijdens de processie
opnames gemaakt.


Processie Dordrecht
De broederschap uit Weert was op 25 juni
aanwezig bij de processie van het Heylighe
Hout van Dordt. Sinds 2014 wordt weer
jaarlijks deze processie gehouden. In de
middeleeuwen kocht een Brugse koopman
van Dordtse afkomst twee stukje hout van
een sultan. Dit hout zou afkomstig zijn van
het kruis waar Jezus aan stierf. Om dit te
testen werd het hout onderworpen aan een
vuurproef, die werd doorstaan. De
relikwieën werden geschonken aan de
Grote Kerk van Dordrecht die in 1457 geheel
afbrandde, maar het Heilige Hout bleef
ongeschonden.



Lezing Altruïsme
Op 20 september vertelt de in Weert woonachtige Toon Vissers over altruïsme. Dit is onbaatzuchtigheid, mensen helpen zonder eigenbelang ofwel naastenliefde. De spreker geeft een aantal
voorbeelden uit zijn werk bij onder andere de Verenigde Naties. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30
uur in de zaal bij de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat 17. Iedereen is van harte welkom!



Agenda 3e en begin 4e kwartaal 2017
o Zeswekendienst Lei Stals, zaterdag 12 augustus, H. Mis Swartbroek om 19.00 uur
o Maria-Tenhemelopneming, dinsdag 15 augustus, H. Mis St. Martinuskerk om 19.00 uur
o Maria Geboorte, vrijdag 8 september, H. Mis St. Martinuskerk om 9.00 uur
o Open Monumentendag met openstelling Mariakapel St. Raphaelpad, zaterdag 9 september,
10.00 - 17.00 uur
o Maria van Smarten, vrijdag 15 september, H. Mis St. Martinuskerk 9.00 uur
o Lezing “Altruïsme” bij Abdij Maria Hart, woensdag 20 september om 19.30 uur
o Opening Rozenkransmaand, zondag 1 oktober, H. Mis St. Martinuskerk om 10.00 uur met
aansluitend receptie bij de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat 17
o Zondag 8 oktober, 2e zondag van de Rozenkransmaand, H. Mis St. Martinuskerk om 10.00 uur
o Zondag 15 oktober, 3e zondag van de Rozenkransmaand, H. Mis St. Martinuskerk om 10.00 uur



Nieuws
o Foto’s van diverse activiteiten vindt u via de website en Facebookpagina van de Broederschap.
o Radio Maria: 24 uur per dag in de lucht. Ga naar www.radiomaria.nl/luisteren.
o Bedevaarten vindt u via http://www.rkactiviteiten.nl/index.php?selper=18&selcat=bedevaart.



Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert
o
Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag t/m 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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