
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

7 t/m 16 mei 2016 
 
ZATERDAG 7 mei: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor Jacobus 
Hubertus Joris en Maria 
Gertruda Verstappen 
(st.); als jaardienst voor 
ouders Sef Hilkens en 
Gonny Manders (st.); 
als jaardienst voor Ad 
de Wijs en tevens voor 
Stini de Wijs-Joore en 
beiden ouders.. 
(organist) 

 
ZONDAG 8 mei: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 12 mei: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-Van Alst (st.); 
voor José van Hoef (st.); 
voor overleden ouders 
Van de Schoor-Bischofs 
(st.); als jaardienst voor 
Henricus Hennissen 
(st.); uit dankbaarheid. 

 
ZATERDAG 14 mei: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis als jaardienst 
voor Jan Wulms en 
overleden familie 

Wulms-Abels (st.); voor 
overleden ouders Van 
de Schoor-Bischofs 
(st.); als jaardienst voor 
Jo Hennissen-Geurts. 
(Unity) 

 
ZONDAG 15 mei: 
Pinksteren 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
MAANDAG 16 mei: 
2e Pinksterdag 
10.30 uur: H. Mis voor de 

overledenen van onze 
parochie. 

 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zaterdag 7 mei: 
19.15 uur:   L.: R. Smeets 
        C.: R. Smeets. 

   C.: H. Pinxten 
----- 

 
Moederdag. 

Lang voor de secretaressen-, 
mantelzorger-, vrijwilligersdag 
bestond Moederdag al. Vanaf de 
‘bewaarschool’ kan ik me deze dag 
herinneren. Boze tongen beweren 
dat hij bedacht is door de 
winkeliers. Maar laten we voor 
deze dag positief blijven. Als 
kleuter met een versje dat de 
zusters ons geleerd hadden en 
met een mooie buiging voor 
moeder: “Lieve moeder, vandaag 
is het uw dag, wij, uw kinderen 
willen als zonnetjes schijnen, zo 
wordt het een mooie Moederdag” 
Niks commercie: een tekening of 
een prikwerkje. Later werd het 
meer. Maar moeders liefde hing en 
hangt niet van cadeau’s af. En de 
onze ook niet. Toen en nu niet. 

Moesten moeders harder en 
langer werken. Ik weet het niet. 
Stress was er vroeger ook. Andere 
dan nu dat wel. Het is nogal 
obligaat om te zeggen dat het elke 
dag Moederdag moet zijn en niet 
alleen deze éne dag. Toch is het 
een beetje zoals een kers op de 
taart. Fijn is het en weldadig om 
de niet moeders niet te vergeten. 
We hebben wel een 
Wereldvrouwendag die aandacht 
vraagt voor vrouwen en  stoelt op 
de emancipatie gedachte. Dat is 
heel goed. Maar op Moederdag 
gaat het om een 
aanhankelijksheids verklaring 
omwille van het moeder zijn. En 
dat is een heel specifiek doel 
zonder dan wie ook tekort te 
willen doen. Moederdag is een dag 
dat we haar kunnen vieren of in 
dankbaarheid gedenken. Haar 
zorg, haar liefde, haar angst, haar 
hopeloosheid, haar onrust, haar 
dankbaarheid en gulheid, haar 
zwaaien, geven en delen. Haar 
trots. Dat houden we maar zo 
want er bestaat geen grotere 
dankbaarheid. 
                 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 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.  
 
 

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/


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. 
 
 

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.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


