
                                                                                                                                                                                                                                               

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

25 t/m 3 december 2017 
 

Wilt u de kerkberichten en 
misintenties wekelijks als e-mail 
ontvangen? Meld u dan aan via: 
nbclusteremmaus@gmail.com 

Via datzelfde e-mailadres kunt u 
zich ook opgeven voor het 

ontvangen van onze digitale 
nieuwsbrief. 

 
Mochten er fouten zijn vermeld 
in de kerkberichten, dan kunt u 
gerust direct bellen 0475562075 

of 06-53583394 of 
elvira.smeets@ziggo.nl 

Zodat het alsnog vermeld kan 
worden. 

 
ZATERDAG 25 november: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef.  

Wessem: 
19.15 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Lies Bidlot (st.). 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 26 november: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 30 november: 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochie. 

 
Na de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
 

Aansluitend Uitstelling van het 
Allerheiligste en Stille Aanbidding 
tot 20.00 uur. 
 
ZATERDAG 2 december: 
1e Advent 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef.  

Wessem: 
19.15 uur: Avondmis als 

zeswekendienst voor 
Wim Schoenmakers; 
voor grootouders 
Sefke en Francina 
Geurts-Bonten, ouders 
Cleo en Liza Gubbels-
Geurts, zoon Jos 
Gubbels. 
(organist) 

 
ZONDAG 3 december: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in Abdijkerk. 

 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 26 november: 
19.15 uur:  L.: R.  Smeets 
                  C.: R. Smeets 
     

Op 19 november ontving  
 

Lara Sikkes 
 
het H. Doopsel. 
Van harte gefeliciteerd. En veel 
geluk en in een goede gezondheid 
voor de toekomst. 

 

Tarieven wijziging 
Met ingang van 2018 zijn de 
tarieven voor misintenties 
gewijzigd. 
Weekendmis 27,50 
Weekmis 12,50 
 
Ook de tarieven voor rouw- en 
trouwdienst zijn gewijzigd 440,00. 
 
Op de volgende link van het 
Bisdom staan alle tarieven 

http://www.bisdom-
roermond.nl/Misstipendia2018 
 
 
TORNA | CULTURA presenteert  
KERKSCHATTEN IN HET LAND 
VAN THORN  
Sander van Daal, kunsthistoricus 
en projectleider, en Lennart 
Willems, projectmedewerker, zijn 
de voorbije weken en maanden de 
kerken in het Land van Thorn 
langs geweest om er alle 
waardevolle kunstvoorwerpen te 
inventariseren. Het roerend 
religieus erfgoed werd 
gefotografeerd, beschreven en 
gedocumenteerd. Ze deden er 
opmerkelijke ontdekkingen.  
Alle verzamelde gegevens worden 
in een besloten database 
opgeslagen, zodat er op termijn 
een goed gedocumenteerd 
overzicht ontstaat van alle 
religieuze kunst en waar die zich 
bevindt.  
Sander van Daal vertelt in het 
Torna | Cultura – café op 
zondag 26 november (14.30 uur 
/ zaal Aod Thoear) over de 
inventarisatie van de bijzondere 
kerkschatten in het cluster 
Emmaus: Neeritter, Ittervoort, 
Panheel, Heel, Hunsel, Thorn, 
Wessem, Beegden, Haler-
Uffelse en Ell.  
De komende drie jaar worden alle 
waardevolle kunstvoorwerpen in 
alle Limburgse kerken 
geïnventariseerd. Een centrale 
database vervangt de papieren 
inventarisatielijsten van de vorige 
eeuw. Het project wordt uitgevoerd 
door het Bisdom Roermond, in 
samenwerking met organisaties 
als het Huis voor de Kunsten, de 
Monumentenwacht Limburg, 
diverse Limburgse musea en het 
religieus museum 
Catharijnenconvent in Utrecht. 
Bij wijze van proef worden de 
kerken in het dekenaat Thorn 
geïnventariseerd. Er wordt daarbij 
niet alleen naar schilderijen en 
beelden gekeken, maar ook naar 
liturgisch vaatwerk, reliekhouders, 
kandelaars, paramenten en 
bijzondere boeken. 
De inventarisatie is van belang 
voor een goed beheer van de 
kunst, maar biedt kerken ook de 
mogelijkheid om verantwoorde 

Parochie H. Medardus Wessem, Kerkstraat 1, 6019 AD Wessem, tel. 0475-562375 
Pastoor R.H.M. Maessen, Wijngaard 11 (Pastorie) 6017 AG Thorn, tel. 0475-561410 
Kapelaan Bodden, Monseigneur Savelbergweg 93a 6017 AE Heel, tel. 0475-575667 
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Diaken L. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum. 
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Spreekuur Fam. Smeets: De Groese 16, donderdagavond van 18.00-19.00 uur, tel. 0475-562075 
Rabo Wessem:  IBAN NL89RABO0157500748 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus Wessem. 
Voor kerkbijdragen: Rabo Wessem  IBAN NL40RABO0157502503 t.n.v. Parochiële kerkbijdrage. 
www.cluster-emmaus.nl. of www.stmedardus.nl 
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keuzes te kunnen maken bij 
sluiting of herbestemming. 
Het project moet in het voorjaar 
van 2020 afgerond zijn. 
Het projectteam wordt daarbij 
ondersteund door een groot aantal 
vrijwilligers. 
De Provincie Limburg en het 
Mondriaanfonds financieren het 
project voor een groot deel. 
Voor een uitgebreide toelichting 
op het programma op zondag 26 
november zie:  
www.tornacultura.nl. 

 

 
 

“Koning ben ik”,  
zegt Jezus. 

 
Maar een koning zonder land en 
met een doornenkroon. Rare 
koning, bijzondere koning? In 
ieder geval niet volgens onze 
begrippen over koning zijn. Pilatus 
vraagt niet voor niets: “Dus U bent 
koning?”. Een lichte ironie klinkt: 
wat een schamele verschijning. En 
datzelfde herhaalt zich nog eens 
bij de Hogepriester: staat Hij daar 
met gescheurde kleren, bloedend 
hoofd, murw geslagen. Achter 
welke koning lopen we aan als 
christenen? In ieder geval niet 
achter een koning die je met je 
verstand kunt volgen. Zijn 
gelovigen dan toch minstens een 
beetje raar? We horen toch ook 
zoals bij Pilatus: “Geloof jij dat 
nog?”.  De opmerking de vraag is 
niet zo gek. En het antwoord is: 
“ja, dat geloof ik nog”. 
Ik geloof nog altijd dat de liefde 
het zal winnen van de haat en de 
vergevingsgezindheid van de haat. 
Ook al gebeurt dat telkens weer 
met vallen en opstaan. Waar 
zouden we in bijvoorbeeld Europa 

zijn als mensen over grenzen heen 
niet elkaar de hand hadden 
gereikt? We zien toch dagelijks 
met eigen ogen  hoe onze 
samenleving en mensen lijden als 
er niet vergeven wordt. De 
grootste is niet hij die stoer 
volhoudt maar, in de ogen van 
Christus, degene die de eerste 
stap zet. Onderdoen, toegeven 
noemt de wereld dat. Maar in het 
geloof is het niet het verstand dat 
handelt maar het hart. Daarin was 
Christus koning. Zijn hart laten 
spreken tot op het kruis. En 
ongewild en onbedoeld hebben ze 
Hem aan het kruis letterlijk 
Hoogverheven. Niet omdat Hij dat 
wilde maar in de waanwijsheid dat 
macht het laatste woord zou 
spreken. Het gezag van de liefde 
heeft het al langer volgehouden 
dan het Romeinse Rijk. Zo’n 
koning is Christus. Liefde kent 
geen grenzen. Zondag 26 
november vieren we het feest van 
Christus Koning van het heelal. 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 
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