
                                                                                                                                                                                                                                           

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

10 t/m 18 februari 2018 
 

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 10 februari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef.  

Wessem: 
19.15 uur: geen avondmis. 
 
ZONDAG 11 februari: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
Wessem: 
11.00 uur: H. Mès vuuër de 

Vastelaovendj. 
Intentie: voor de 
levende en overleden 
leden van CV De 
Golfbraekers, voor Jan 
en Andrie Leblanc-
Hilkens tevens voor 
Irma Bidlot-Leblanc. 
(Unity, Manuel van 
Buggenum, Jasper 
Cremers, Los Batterios) 

 
DONDERDAG 15 februari: 
Voor de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochie. 

 
ZATERDAG 17 februari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef.  

Wessem: 
19.15 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Sjaak Schreurs 
en Elisabeth Schreurs-
van Buggenum. 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 18 februari: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN:  
Zondag 11 februari: 
11:00 uur:  L.: CV Golfbraekers 
                 C.:CV Golfbraekers 

 

Mès vuuër de 
Vastelaovendj 

 
Wat gaat de tijd toch snel.4 x maal 
11 jaar bestaan de Golfbraekers 
dit jaar. 
Een jubileum waar je U tegen 
zegt. Dit 4 x 11 jubileum vieren wij 
ook met een Mès. 
De Mès vuuër de Vastelaovendj 
vindt dit jaar plaats op zondag 11 
februari om 11.00 uur in de 
parochiekerk van de Heilige 
Medardus te Wessem. 
Deze Mès wordt georganiseerd 
door CV De Golfbraekers. 
Dit doen wij om de 
Carnavalsdagen te beginnen met 
bezinning, samenhorigheid en die 
mensen te gedenken, die van ons 
zijn heengegaan. 

 
Aan deze Mès wordt medewerking 
verleend door de beschermheer 
van CV De Golfbraekers (Pastoor-
Deken Maessen), CV De 
Golfbraekers,  De Braekerkers, het 
Boerebroedspaar en Los 
Batterios. 
Bovendien verzorgen Manuel van 
Buggenum, Jasper Cremers,Los 
Batterios en Unity het muzikale 
gedeelte van de Mès vuuër de 
Vastelaovendj. 
Daarom nodigen wij u allen van 
harte uit om deze Mès vuuër 
Vastelaovendj bij te wonen. 

 
Namens CV De Golfbraekers. 

René en Elvira Smeets-Gabriëls 
 
          

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 
 

 

Vastelaovend same 
 
En om eederein te contentere, 
toch mer in ut hollands wieër. 
Klassieke moraal veur de 
Vastlaovendj: 
Alaaf en blief braaf. Zelf hou ik 
niet  van die stigmatisering want 
je doet mensen vreselijk tekort. 
Alsof Vastelaovendj de  
gelegenheid zou zijn waarop 
mensen zich niet weten te  
gedragen. Wie zo tegen 
Vastlaovendj aankijkt en er 
misbruik van maakt,  heeft totaal 
niets begrepen van dit volksfeest 
dat het van oorsprong is. Een, 
twee of drie dagen jezelf en 
anderen op een ludieke manier 
een spiegel voorhouden en  elkaar 
op de korrel nemen. Het is juist 
een Kunst met een grote K om 
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anderen te laten lachen zonder dat 
het ten koste gaat van mensen of 
plat wordt. Zo Vastelaovendj 
vieren wens ik iedereen toe. Het 
krantenartikel van 30 januari in de 
Limburger analyseert de huidige 
ontwikkeling van de Vastelaovendj 
Het van oorsprong volksfeest 
wordt gefestivaliseerd, wordt 
opgemerkt. In feite is het ook de 
intentie zoveel mogelijk mensen te 
laten genieten. Dat zo’n festival-
gebeuren ook schaduwkanten 
heeft zoals meer regelgeving, is 
onontkoombaar. Dat de ‘festivals’ 
de kleine gemeenschappen het 
steeds moeilijker maken om een 
mooie Vastelaovendj in eigen dorp 
te vieren, is een gebeuren dat zich 
ook al op vele andere terreinen 
afspeelt. Groot versus klein. Een 
eeuwenoud dilemma. Het loslaten 
van de oorspronkelijke avond voor 
de Vasten en de alsmaar langere 
Vastelaovesperiode is door 
dezelfde 
Vastloavesverantwoordelijken- en 
vierders in het leven geroepen. 
Het zou te betreuren zijn als zo’n 
kostbaar immaterieel erfgoed ten 
onder zou gaan terwijl het voor de 
volksgezondheid zo goed is. 
Persoonlijk zou ik niets tegen de 
festivalisering van Aswoensdag 
hebben omdat dan aan beide 
recht wordt gedaan. Waar de 
oorspronkelijke verbinding 
verloren gaat moeten we 
misschien een andere naam 
bedenken voor de Vastelaovendj 
omdat het een het ander in 
evenwicht houdt en dat is precies 
waar het nu aan ontbreekt. 
Desalniettemin wens ik iedere  
Vastelaovesvierder mooie dagen 
en de niet-vierders rust. 
 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 

 


