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Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
Nu nog in de vastentijd, zien we het Paasfeest tegemoet en snel daarna de
Mariamaand mei. De komende feestelijke vieringen, maar ook de momenten
van gezamenlijk gebed zoals de rozenkransgebeden op de weekdagen in mei,
zijn goede momenten om stil te staan bij de kern van ons geloof en om ons te
bezinnen. Momenten om steun te vragen bij Jezus en Maria om ons geloof te verdiepen en ons dat te
laten uitdragen in de vorm van naastenliefde. Veel mensen verkeren in enige vorm van nood, ver weg
maar ook hier in Weert. Het is aan ons om die noden te zien en onze steun te bieden. Aan iedereen die dat
kan gebruiken, ofwel rechtstreeks, dan wel via het steunen van anderen die zich inzetten voor deze
noden. Mogelijkheden zijn er genoeg als u ervoor open staat.
Ik wens u een zalig Pasen en een mooie Meimaand.



Meimaand Mariamaand
Op zondag 5 mei wordt de Meimaand feestelijk geopend met een H. Mis in de St.-Martinuskerk om 10.00
uur. Het Groot St.-Martinuskoor zingt de Missa Festiva van A. Lesbordes.
Bij de intochtprocessie lopen de bruidjes en pages voorop, gevolgd door de Mariadraagsters en de
Broedermeesters. Als u belangstelling heeft uw kinderen of kleinkinderen in de groep mee te laten lopen,
kunt u contact opnemen met Gert-Jan Tullemans via
info@broederschapweert.nl.
Na afloop van de H. Mis wordt, zoals inmiddels
traditie is, de bloemenkrans onder het Mariabeeld
buiten aan de kerk opgehangen. Dit wordt mogelijk
gemaakt met de vriendelijke medewerking van de
brandweer. Aansluitend is iedereen uitgenodigd om
bij de zusters Birgittinessen in de Maasstraat elkaar
te ontmoeten onder het genot van een hapje en een
drankje.
Ook de zondagen 19 en 26 mei is de Broederschap
present tijdens de H. Mis.



Bisschop Smeets in Weert
In het kader van zijn 3-daagse bezoeken aan alle dekenaten binnen het Bisdom, bezoekt bisschop Smeets
Weert op 24, 25 en 26 mei. Aansluitende aan de Heilige Mis op zondag 26 mei nodigt de Broederschap u
uit de bisschop te ontmoeten tijdens een korte ontvangst bij de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat.



Dagbedevaart Banneux
Op 15 mei 2019 organiseert Caritas Banneux een dagbedevaart naar het Mariaoord Banneux in de
Belgische Ardennen. In het programma zijn een eucharistieviering met processie naar de bron,
rozenkransgebed en lof met ziekenzegening opgenomen. De kosten bedragen inclusief busvervoer € 20,-.
Als u gebruik wil maken van koffie bij aankomst, een warme lunch en ’s middags koffie met vlaai bedragen
de kosten € 44,-. Aanmelden voor 15 april via Chrit Götzen tel. 0495-530282.



St. Martinuskerk op Radio Maria
De H. Mis in onze dekenale kerk van 2e Paasdag, maandag 22 april, wordt uitgezonden op Radio Maria. Het
Groot Sint Martinuskoor zingt dan Missa brevis in B van C. Mawby. Radio Maria Nederland is een katholiek
radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Het is te beluisteren via DAB+ en internet
(website en de gratis app) www.radiomaria.nl.
www.broederschapweert.nl
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Sacramentsprocessie
De voorbereidingen voor de Sacramentsprocessie op 20 juni 2019 zijn alweer in volle gang. In 2015 is deze
mooie traditie weer nieuw leven ingeblazen. Dit jaar trekt de vrome stoet dus voor de vijfde maal door de
binnenstad.
Hoofdcelebrant is deken Franken en andere priesters uit het dekenaat concelebreren.
Naast de Broederschap en het Draagstersgilde uit Weert, zijn broederschappen uit Maastricht (Wijck),
Dordrecht, Delft en Susteren vertegenwoordigd. Ook de zusters Birgittinessen, misdienaars, seminaristen,
het Groot St. Martinuskoor, pelgrimsgroepen en
diverse andere betrokken gezelschappen nemen
deel aan de processie.
Dan volgt onder een Hemel, geflankeerd door
flambouwen, de priester met het Allerheiligste. De
gelovigen sluiten de processie. Gezamenlijk vormen
zij een kleurrijke, devote stoet die het Roomskatholieke geloof midden in de maatschappij
brengt. De stoet eindigt in de tuin van de zusters
Birgittinessen waar de priester de aanwezigen
zegent met het Allerheiligste.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in
de tuin.



Sociale media
De Broederschap heeft niet alleen een website, maar ook een pagina op Facebook:
https://www.facebook.com/BroederschapWeert. Daar staan regelmatig foto’s van onze activiteiten en
daar vindt u ook onze nieuwsbrief en evenementen.



Agenda 2e kwartaal 2019
o Mei Rozenkransmaand, op werkdagen bidden van de rozenkrans om 8:45 u, zaterdag om
11:45 u
o Zondag 5 mei 10 u opening Rozenkransmaand, hoogmis St.-Martinuskerk
o Zondag 12 mei deelname Mariaprocessie/bidtocht Den Bosch
o Zondagen 19 en 26 mei 10 u Broederschap aanwezig bij hoogmis St.-Martinuskerk
o Zondag 26 mei is er aansluitend aan de H. Mis ontvangst bij de zusters Birgittinessen en de
mogelijkheid de bisschop Smeets te ontmoeten
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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