
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

13 t/m 21 augustus 2016 
 

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. 

 
ZATERDAG 13 augustus: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

17.45 Heel 
17.45 Ell 
Wessem:  
19.15 uur: Avondmis als 

zeswekendienst voor 
Tina van Hoef-
Winkelmolen; als 
jaardienst voor Cleo 
Gubbels en Liza 
Gubbels-Geurts en hun 
zoon Jos Gubbels; voor 
ouders Valkenborg-
Hecker en kinderen 
(st.); als jaardienst voor 
Nelly en Willem 
Hoeyenbos-Dierx (st.); 
voor Mathieu en Mia 
Heuvelmans-Colette 
tevens voor Armand 
Winten.  

 

Tijdens deze viering wordt de 
zelfmee te brengen Kroedwès 

gezegend. 

 
ZONDAG 14 augustus: 
08.30 uur Panheel 
10.30 uur Ittervoort. 
 
DONDERDAG 18 augustus: 
Voor de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-Van Alst (st.). 
voor Maria van Hoef 
(st.) 

 
ZATERDAG 20 augustus: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

17.45 Beegden 
19.15 Neeritter 
 
ZONDAG 21 augustus: 
08.30 uur Panheel 
09.00 Hunsel 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
Dopen: 
Fenna Deneer 
Jayleno Dierx 
 

LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 13 augustus: 
19.15 uur:   L.:J.Gruijthuijsen 
        C.:M.Geurts 
        C. H.Pinxten 

 
 
H. Missen in de vakantie zijn als 
volgt vanaf 30 juli: 
27 augustus: 17.45 Heel, 17.45 
Ell, 19.15 Wessem. 
28 augustus: 8.30 Panheel, 10.30 
Ittervoort. 
3 september: 17.45 Beegden, 
19.15 Neeritter. 
4 september: 8.30 Panheel, 9.00 
Hunsel, 9.45 Thorn. 

De Kroedwès 
 
Onze voor- voor- voorouders,  de 
Germanen,  gebruikten bij vele 
ceremonies geurige kruiden. 
Geneeskrachtige kruiden werden 
geplukt van de 15e augustus. Ook 
in de Joodse traditie kent men het 
liturgisch gebruik van kruiden. 
Denk maar aan de sabbatavond 
waar in huis een geur hangt van 
rozemarijn. Ook bij het begraven 
van doden in bijna alle oude 
culturen spelen geurige kruiden 
een rol. En vergeten we niet 
Hildegard van Bingen die veel 
geschreven heeft over het gebruik 
van geneeskrachtige kruiden. En 
wie kent de Kneipp kuren niet. 
Ook in onze tijd krijgt het gebruik 
van kruiden weer volop aandacht 
als een natuurlijk geneesmiddel. 
En de parfum industrie weet al 
heel lang hoe om te gaan met 
geurige kruiden en bloemen. 
In enkele streken van West-
Europa is het gebruik van kruiden 
bewaard gebleven op het feest 
van Maria ten Hemelopneming. 
Het gaat terug op de legende dat 
de apostel ontbrak op de 
begrafenis van Maria. Omdat hij 
niet kon geloven dat zij gestorven 
was, werd haar sarcofaag 
geopend. Deze bleek leeg; dit 
heeft alles te maken met het 
geloof in haar lichamelijke ten 
Hemelopneming. Kruiden 
bevonden zich op de plaats waar 
haar lichaam had gelegen. De 
geur van de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. Zo worden de 
gezegende kruiden nog steeds 
verbonden met haar opgang naar 
God. In onze kerken  worden dit 
jaar de geurige kruiden gezegend 
in het weekend van 13/14 
augustus tijdens de H. Mis en op 
15 augustus vieren we het 
Hoogfeest in de Kapel onder de 
Linden om 19.00 uur. Zorgt u 
vooral zelf voor een eigen 
‘kroedwès’  om thuis op te 
hangen. Zo blijft dan nog even  
Gods nabijheid onder bescherming 
van Maria tastbaar en voelbaar in 
een eenvoudig veldgewas. U bent 
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van harte uitgenodigd in dit 
weekend en de 15e augustus 
samen met ons de Eucharistie te 
vieren. 

          René  H. M. Maessen, 
 pastoor-deken. 

 
 

Huis voor de Pelgrim. 
 

Het Huis voor de Pelgrim en 
Caritas Banneux organiseren 
ook dit jaar weer 
Dagbedevaarten en Tridua naar 
Banneux, de grootste 
Mariabedevaartplaats in de 
Benelux. De Dagbedevaart is op 
12 oktober. De Tridua van 30 
september t/m 4 oktober. 
Informatie Dagbedevaarten 
fam. van Hinsberg 046-4493231 
en/of Tridua 043-3215715. Op de 
pastorie in Thorn is ook informatie 
beschikbaar. 
Een Dagbedevaart en zeker een 
Triduum is zeer aan te bevelen 
voor mensen die in een religieuze 
omgeving op kracht willen komen.  
 
 


