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Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
Wat betreft de activiteiten van onze Broederschap kunnen we terugkijken op
een mooie eerste helft van 2019. Met name wil ik noemen de diverse
activiteiten in de Meimaand en de Sacramentsprocessie. Dit alles was de moeite
waard door uw belangstelling en deelname. Dank daarvoor.
Weert Magazine heeft een mooi artikel geplaatst over de Broederschap. Ik ben daar erg blij mee. Als u het
gemist heeft kunt u het via de website van Weert Magazine nog lezen. De mooie affiches in de stad zullen
hebben bijgedragen aan merkbaar meer publiek bij de Sacramentsprocessie. Ook daarvoor mijn dank.
Als onze activiteiten u aanspreken en u wil helpen, ook als u op de achtergrond wil blijven, dan horen we
dat graag. Dat kan door ons aan te spreken bijvoorbeeld op 15 augustus of via de mail.
Ik wens u een mooie vakantieperiode en veel devotie bij de komende Mariafeesten.



Maria-Tenhemelopneming
Op donderdag 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.
 Maria Geboorte en Onze Lieve Vrouw van Smarten
Op 8 september is het feest van Maria Geboorte en op 15
september hebben de gedachtenis van de zeven smarten
van Maria. Omdat de zondagviering voorrang heeft, worden
deze feesten dit jaar niet gevierd. Maria Geboorte zullen we
kort herdenken op de zaterdag 7 september en OLV van
Smarten op 14 september tijdens het bidden van de
rozenkrans om 11.45 uur bij het Maria-altaar in de St.Martinuskerk.



Open Monumentendag
Op 14 en 15 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 zusters Birgittinessen, maar ook de
Mariakapel in de Ursulinentuin opengesteld. Bij het kapelletje kunt u op zaterdag 14 september tussen 10
en 17 uur een van de broedermeesters ontmoeten.
Dit jaar is in Weert het thema ‘Plekken van Plezier’. Vanwege dit thema is er een kleine foto-expositie bij
de kapel te zien. De historische foto’s laten zien hoe de binnentuin van het Ursulinenklooster werd
gebruikt voor recreatie en verpozing voor zowel nonnen als leerlingen.

www.broederschapweert.nl

info@broederschapweert.nl

Broederschap Weert



Sacramentsprocessie
Op 20 juni vond de Sacramentsprocessie plaats. Tot op
het laatst toe was niet zeker of de processie door kon
gaan vanwege de regen. Gelukkig werd het net op tijd
droog. Zelfs de bloemtapijten van Lei Mostert hebben
de regen goed doorstaan.
Vele broederschappen waren aanwezig tijdens de H.
Mis in de dekenale kerk. Een bijzonder moment was
het neigen van de vaandels van de schutterij tijdens de
consecratie.
Na de H. Mis begon het opstellen van de processie. De
priesters uit het dekenaat droegen het H. Sacrament
door de binnenstad. Zij werden begeleid door vele
groepen, waaronder religieuzen, broederschappen en
muziekgezelschappen. De gelovigen sloten de stoet. De processie trok veel belangstelling tijdens de
koopavond.
De processie eindigde zoals gebruikelijk in de tuin van
de zusters Birgittinessen. Deken Franken gaf de zegen
met het Allerheiligste. Wethouder Gabriëls, die het
gemeentebestuur vertegenwoordigde, feliciteerde de
broederschap met het eerste lustrum van de opnieuw
georganiseerde Sacramentsprocessie. Hij dankte alle
aanwezigen voor hun inzet om dit cultureel erfgoed te
behouden. Na het dankwoord van de proost werd nog
het Limburgs volkslied gezongen.
Tot slot bleef een groot gezelschap onder de inmiddels
opgeklaarde hemel gezellig napraten.



Bezoek aan andere broederschappen
Op 12 mei, Moederdag, was onze broederschap present bij de bidtocht Zoete Moeder van Den Bosch.
16 juni nam een delegatie van de broederschap deel aan de Maria van Jesse Ommegang 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 30 juni met een grote groep deelgenomen aan de processie van het Heilige Hout.



Agenda 3e kwartaal 2019
o 15 augustus Maria Ten Hemelopneming, 19.00 uur in de dekenale Stadskerk
o 1 september processie Wijck, 10.00 uur Maastricht
o 14 september openstelling Mariakapel Ursulinentuin in het kader van Open Monumentendag, van 10.00 tot 17.00 uur
o En alvast voor het begin van het 4e kwartaal: 6 oktober opening Rozenkransmaand
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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