
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

23 april t/m 1 mei 2016 
 
ZATERDAG 23 april: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis als jaardienst 
voor Harie Joris; voor 
Sef van Ganzewinkel en 
overleden familieleden; 
als jaardienst voor Sjaak 
Geurts; voor Ad de Wijs 
wegens zijn verjaardag 
en Stini de Wijs-Joore. 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 24 april: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
H. Communie in Ittervoort. 
 
DONDERDAG 28 april: 
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.). 
 
ZATERDAG 30 april: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor Harrie 
Creemers en To 
Creemers-Jacobs (st).; 
voor ouders Pierre Joris 
en Helena Joris-

Verstappen (st.); als 
jaardienst voor Herman 
Valkenborg. 
(organist) 

 
ZONDAG 1 mei: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
H. Communie in Heel. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
                 
Zaterdag 23 april: 
19.15 uur:   L.: R.Smeets 
        C.: R.Smeets 
        C.: T. Geurts 
 

Op 8 april overleed onze 
medeparochiaan 
 

Antoinette Joris-
Verheggen 

 
De uitvaart heeft op 13 april in de 
H. Medarduskerk plaatsgevonden, 
waarna de begrafenis plaatsvond 
op het oude kerkhof. 
We wensen haar familie veel 
sterkte. 

 

----- 
 

Amoris Laetitiae 
 

De vreugde van de liefde. Met 
deze woorden begint het 
slotdocument dat Paus Franciscus 
heeft laten verschijnen als 
resultaat van de twee 
bisschoppensynodes in 2014/15. U 
hebt er ongetwijfeld al van 
gehoord en erover gelezen. 
Natuurlijk zal naar gelang de 
spreker het document niet 
vernieuwend worden genoemd 
terwijl een ander er een 
koerswijziging in leest. De Paus 

laat de Kerkelijke leer over 
huwelijk en seksualiteit overeind 
maar opent toch nieuwe wegen. 
In een wereldkerk, zo log als een 
slagschip, en met zoveel 
verschillende culturen en volken 
roept de Paus op om niemand 
buiten te sluiten maar allen te 
omarmen. En hij laat daarbij veel 
open einden. De een zou een 
helderder standpunt toejuichen 
wanneer het gaat om  het 
herhalen wat nu precies wel of 
niet mag terwijl anderen vinden 
dat de Paus niet ver genoeg gaat. 
Mijn inziens doet de paus twee 
dingen: hij handelt pedagogisch 
en laat elke mens zelf zijn of haar 
standpunt  bepalen inzake 
(seksuele) moraal op basis van de 
Christelijke liefde waarmee hij 
egoïsme onverenigbaar acht én hij 
wil de mens bevrijden van de 
slavernij van macht, geld, 
seksualiteit. Te vaak wordt vrijheid 
verwisseld met slaaf zijn van 
zichzelf op welk terrein dan ook. 
De Paus roept op tot 
verantwoording afleggen over 
eigen gedrag en daarmee neem je 
elke mens serieus. Dat is wat 
anders dan: doe maar wat je 
denkt dat goed is. De paus is een 
man van de dialoog, van de 
langere termijn omdat hij de 
kudde bij elkaar wil houden en 
vraagt dat we elkaar naar grazige 
weiden brengen en niet dat een 
groep ‘verlichten’ de dienst 
uitmaakt voor hen die niet 
meekunnen. Barmhartigheid die 
deze paus zo tekent in zijn hele 
optreden. Het jammerlijke bij 
Judas was niet dat hij Jezus 
verraden had maar dat hij niet kon 
geloven dat God/Jezus hem 
opnieuw in liefde zouden 
aannemen. Vanuit dat geloof gaat 
de paus op weg om paden te 
effenen en mensen in zijn armen 
te sluiten. Barmhartig als de 
Vader. U kunt het in elk van onze 
kerkportalen lezen als een oproep 
tot handelen en tot geloof in Gods 
goedheid. 

René  H. M. Maessen, 
 pastoor-deken. 

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 
Assistent: Pastoor J.W.. Berkemeijer, Kerkplein 1, 6096 AK Grathem, tel. 0475-451292 
Diaken L. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum. 
Kerkdiensten:  Parochiekerk do 19.00 u. za.: 19.15 u. / Huize St. Jozef  za. 16.00 u. 
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. 
Postbank rek. 1571385 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus Wessem. 
Voor kerkbijdragen: Rabo Wessem  IBAN NL40RABO0157502503 t.n.v. Parochiële kerkbijdrage. 
Postbank.rek. 1571385 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus met vermelding “Kerkbijdrage”. 
www.cluster-emmaus.nl. of www.stmedardus.nl 

http://www.cluster-emmaus.nl/
http://www.stmedardus.nl/


 
 

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 Dagbedevaarten zijn 
op 18 mei en 12 oktober. De 
Tridua van 6 t/m 10 mei en 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.  
 

Om alvast te noteren. 
 
Dinsdag 24 mei Dekenale 
Bedevaart naar Maastricht in het 
Jaar van de Barmhartigheid. 
Woensdag 6 juli Korenavond in 
Grathem. Instructie voor de 
koorzangers om 18.30 en om 
19.15 H. Mis. 
 

De Heilige Drie Dagen. 
 
Vanouds viert de kerk op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag alleen de Eucharistie 
die direct betrekking heeft op het 
lijden, sterven en verrijzen van 
Christus. Bij het overlijden van een 
parochiaan waarbij gevraagd 
wordt om een kerkelijke uitvaart in  
ons cluster zal dan géén 
Eucharistie maar een Woord- en 
Gebedsdienst plaatsvinden. 
 

BEDEVAART  
MAASTRICHT 
Wilt u graag een keer een dag 
naar Maastricht gaan? 
En dan met pastoors en 
parochianen uit uw eigen 
dekenaat Thorn-(Heythuysen)?  
Dat kan op dinsdag 24 mei 2016. 

We gaan naar Maastricht vanwege 
het Jubeljaar van de 
Barmhartigheid en omdat de beide 
basilieken – de Sint Servaas en de 
Onze Lieve Vrouwe met haar 
Sterre der Zee – ook Heilige 
Deuren hebben.  
Cluster Emmaüs: Beegden, Heel, 
Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, 
Thorn, Wessem  en Haler-Uffelse. 
Cluster Kana: Buggenum, Haelen, 
Horn, Nunhem, Heibloem, Neer en 
Roggel. 
Cluster Tabor: Baexem, Grathem, 
Heythuysen, Kelpen-Oler en 
Leveroy. 
* Kosten: € 20,- per persoon. Bij 
aanmelden contant betalen. 
Daarmee is de bus betaald, maar 
verder is niets inbegrepen. In 
Maastricht zijn voldoende 
eetgelegenheden en u kunt ook 
zelf brood meenemen. 
* Heenreis: Vanaf 8.00 uur, 
afhankelijk van de opstapplaats. 
De opstapplaatsen en vertektijden 
hoort u later, nadat de 
aanmeldingen bekend zijn. 
* Terugreis: Vertrek vanuit 
Maastricht om ca. 17.00 uur. 
* Voor de goede gang van zaken 
is het wel wenselijk, dat u een 
Aanmeldingsformulier invult. 

Hier afknippen 

 

AANMELDINGSFORM
ULIER 
 
NAAM:_____________
___________________
________________ 
 
ADRES:____________
___________________
________________ 
 
TELEFOON NUMMER: 
___________________
_________________ 

 

gaat op 24 mei mee met de 
Dekenale bedevaart naar 
Maastricht. 

Voor de bus is € 20,- contant 
betaald.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


