NIEUWSBRIEF

oktober 2019



Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
In oktober heeft de Broederschap een volle agenda, zoals in deze nieuwsbrief te
lezen is. In oktober zijn er veel gelegenheden om te bidden, ieder voor zijn
persoonlijke intenties, maar gesteund door elkaar in het gebed. De lichtprocessies, en met name onze lichtprocessie op Moesel, kan ik van harte
aanbevelen. Samen in het donker lopend bidden met een brandende kaars is een kleine pelgrimage waar
ik graag aan deelneem. Het is onze verering van Maria die ons samen brengt.
Met de actie voor de Voedselbank in de tijd voor kerst kunnen we onze Mariaverering ook een
maatschappelijke invulling geven. Uw steun stellen we bijzonder op prijs. Alvast bedankt daarvoor.
Ik wens u een mooie oktobermaand. Graag tot ziens op een van de komende activiteiten.



Oktober Rozenkransmaand
Met het bidden van de rozenkrans proberen we te groeien in het diepe mysterie van ons geloof, aan de
hand van het ‘Onze Vader’ en het meditatief herhalen van het ‘Wees gegroet’. Oktober is traditioneel de
Rozenkransmaand, de maand waarin we het feest van O.L.V. van de Heilige Rozenkrans vieren. Deze
feestdag op 7 oktober is in 1571 ingesteld door paus Pius V nadat het winnen van een belangrijke veldslag
werd toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans.
De Rozenkransmaand wordt feestelijk geopend tijdens de hoogmis op zondag 6 oktober om 10.00 uur. Het
groot St. Martinuskoor luistert de viering muzikaal op met de Missa Festiva van Alexandre Lesbordes. Onze
broedermeesters zijn alle zondagen in oktober bij de vieringen aanwezig. Verder wordt elke werkdag in
oktober het rozenhoedje gebeden. Dit gebeurt om 8.45 uur, voorafgaand aan de ochtendmis. Zaterdags is
het bidden van de rozenkrans om 11.45 uur. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen.



Kerstactie Voedselbank
Het is inmiddels een mooie traditie dat de
Broederschap een Kerstactie houdt voor de
Voedselbank. In de weekenden voor Kerstmis vragen
we de klanten van de Jumbo supermarkten iets
extra’s te kopen. Deze artikelen geven ze aan de
Voedselbank, die daar pakketten van samenstelt.
We delen flyers uit met tips voor welkome
producten. Dat doen we op de zaterdagen 7 en 14
december. Daarbij kunnen we best wat hulp
gebruiken. Hebt u een paar uurtjes beschikbaar en
wil u ons werk steunen? Meldt u zich dan via
info@broederschapweert.nl of bij een van de broedermeesters.

Terugblik activiteiten
Op 15 augustus vierden we Maria Tenhemelopneming.
Na de H. Mis was er een processie naar het klooster aan
de Maasstraat. Onder de toren kreeg Maria een
rozenblaadjeshulde. Er was goede belangstelling voor
de processie. Hoewel er eerder die dag buien waren
geweest was het een prachtige avond. Na de zegen bij
de Mariagrot in de tuin van de zusters, was er nog een
gezellig samenzijn.
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Op 14 september was het Open Monumentendag. Onze
broedermeesters waren persoonlijk aanwezig bij het
kapelletje achter de Hema. Vanwege het landelijke
thema ‘Plekken van Plezier’ was er een kleine expositie
gemaakt met foto’s uit de tijd dat hier nog een
kloostertuin was. Dat sprak de mensen aan. Er waren
meer dan 300 bezoekers!
Conservator John van Cauteren bracht het museum naar
ons toe. Op donderdag 19 september vertelde hij
uitgebreid over kerkelijke edelsmeedkunst. Hij had ook
een aantal voorwerpen meegenomen.


Mariabeeldje Stationsstraat
Het oude pand van Smeets Drukkerij in de
Stationsstraat heeft een facelift gekregen. Daarbij is de
gevel zowel aan de kant van de Stationsstraat als aan
de Smeetspassage grotendeels vernieuwd. Even
dreigde de op de hoek aanwezige Marianis te
verdwijnen. Gelukkig is deze netjes teruggekomen,
met verlichting. Sinds kort staat er weer een
Mariabeeld in en hangt ons vaantje er bij.



Agenda 4e kwartaal 2019
o Zaterdag 5 oktober Fakkeltocht naar Kapel in ’t Zand Roermond
o Zondag 6 oktober opening Rozenkransmaand, 10.00 uur in de dekenale Stadskerk
o 13, 20 en 27 oktober zondagen Rozenkransmaand, 10.00 uur in de dekenale Stadskerk
o Woensdag 16 oktober, 19.30 u dekenale licht-processie van de Verrezen Christus naar de
Moeselkapel
o Zaterdag 19 oktober, 19.15 u lichtprocessie Susteren
o Donderdag 21 november, 9.00 u Maria Presentatie in de Stadskerk
o Maandag 9 december, 9.00 u hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen H. Mis met
aansluitend de jaarlijkse vergadering van zusters en broeders en Pater Kuppens als
gastspreker (uitnodiging volgt apart).
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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