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Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
Aan het begin van dit nieuwe jaar wens ik u allen een gezegend 2019 toe. Dank
voor uw steun aan de Broederschap in het afgelopen jaar. Het was op 8
december inspirerend om de wijding van onze nieuwe bisschop mee te maken.
Het zou mooi zijn als we de nieuwe bisschop dit jaar iets kunnen laten zien van
onze levendige geloofsgemeenschap, hier in Weert.
Dit nieuwe jaar geeft weer volop kansen om voor elkaar open te staan, elkaar te ontmoeten en elkaar
dienstbaar te zijn, geheel in de traditie van de Broederschap. We kunnen weer uitkijken naar een jaar met
tal van activiteiten. De agenda met de geplande activiteiten in Weert, maar ook elders, vindt u in deze
nieuwsbrief. Fijn dat we samen met deze activiteiten kunnen bijdragen aan het uitdragen van het
katholieke geloof en in het bijzonder de verering van Maria.



Jaarvergadering
Op 7 december, het feest van Maria Onbevlekte
Ontvangenis, heeft de Broederschap traditioneel de
jaarvergadering. Deze vond plaats in de zaal van de zusters
Birgittinessen aan de Maasstraat. Vaste agendapunten zijn
het behandelen van de jaarstukken. En de nieuwe broeders
en zusters ontvingen hun speldje.
Aansluitend vertelde de heer Régis de la Haye over Mariaiconografie, ofwel hoe Maria door de eeuwen heen wordt
afgebeeld. Hij lichtte toe welke invloeden de geschiedenis
op de afbeeldingen van Maria gehad heeft. En Maria staat
zelfs stiekem op de nummerplaten van onze auto’s.



Wijding bisschop Smeets
Op 8 december mocht de Broederschap aanwezig zijn bij de
wijding van Mgr. Smeets als nieuwe bisschop van
Roermond. Twee broedermeesters liepen zelfs mee in de
intochtprocessie in de St.-Christoffelkathedraal. De wijding,
die velen via televisie konden volgen, was zeer
indrukwekkend.
Een mooi moment was het slotwoord, waarbij de nieuwe
bisschop een persoonlijk woord tot zijn gehoor richtte. Hij
refereerde aan zijn eerste optreden als herder op de lagere
school en de woorden van zijn moeder. Die woorden zijn nu
nog steeds actueel. De tekst van het slotwoord vindt u via
http://www.bisdom-roermond.nl/slotwoordsmeets.
Tijdens de aansluitende receptie in de Oranjerie was er
gelegenheid voor een korte kennismaking. De bisschop
ontving de ingelijste versie van de pectorale (borstschild)
van de Broederschap.
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Terugblik actie Voedselbank
In de weken voor Kerst heeft de Broederschap weer de
jaarlijkse kerstactie gehouden voor de Voedselbank. Ook
dit jaar was het weer hartverwarmend om te zien hoeveel
er is gegeven in de kerken van ons dekenaat en bij de
Jumbo’s in de regio Weert. De opbrengst was dit keer 20%
groter dan vorig jaar. Dat is een prachtig resultaat!
Bovenop deze grote opbrengst schonk een anonieme
gever bij Jumbo Heerschap Collegeplein een bedrag
waarvoor 1.000 potten houdbare groenten zijn gekocht.
Wij danken iedereen heel hartelijk voor zijn of haar giften
en/of inzet om dit mogelijk te maken. De gezinnen,
aangesloten bij de Voedselbank, zijn hier enorm blij mee.



Agenda 1e helft 2019
o Dinsdag 1 januari 10 u Maria, Moeder van God, hoogmis St.-Martinuskerk
o Donderdag 10 januari 19 u Octaaf St.-Gerlachus Houthem St.-Gerlach
o Zondag 3 februari 10 u Maria Lichtmis, hoogmis St.-Martinuskerk
o Maandag 25 maart 9 u Maria Boodschap St.-Martinuskerk
o Mei Rozenkransmaand, op werkdagen bidden van de rozenkrans om 8.45 u, zaterdag
11.45 u
o Zondag 5 mei 10 u opening Rozenkransmaand, hoogmis St.-Martinuskerk
o Zondag 12 mei deelname Mariaprocessie Den Bosch
o Zondagen 19 en 26 mei 10 u Broederschap aanwezig bij hoogmis St.-Martinuskerk
o Maandag 10 juni 10 u Maria Moeder van de Kerk (2e Pinksterdag) hoogmis St.Martinuskerk
o Zondag 16 juni deelname Ommegang Maria van Jesse Delft
o Donderdag 20 juni 19 u H. Mis en Sacramentsprocessie Weert
o Zondag 23 juni deelname processie Dordrecht
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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