
  
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

20 t/m 29 mei 2016 
 
VRIJDAG 20 mei: 
Processie naar Kapel Onder de 
Linden in Thorn. 
Verzamelen om 18.15 uur op het 
Van Horneplein. Vertrek om 18.30 
uur, aanvang h. mis 19.30 uur. 
 
ZATERDAG 21 mei: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis vervalt. 
 
ZONDAG 22 mei: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
Wessem: 
10.30 uur: Eerste Heilige  

Communie. 
 Hoogmis voor de 
overledenen van onze 
parochie. 

Hunsel: H. Communie. 
 

DONDERDAG 26 mei: 
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 28 mei: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis als jaardienst 
voor Loe Claessen. 
(organist) 

 
ZONDAG 29 mei: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
Processie Thorn 

 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zondag 22 mei: 
10.30 uur:   L.: Communicanten 
        C.: R.Smeets 

       C.: T.Geurts 

 
----- 

De kinderen die 22 
mei de H. Communie  

ontvangen zijn: 
 
Sam Metten 
Yuri Roumen 
Sophie Driessens 
Eva Snijkers 
Yenthe Schlicher 
Emma Wolff 
Gwen Richaerts 
Denise Otten 
Indy Rulkens 
Fer Vervoort 
 

“Dat waor vreuger” 
 
Misschien dertig jaar niet meer 
gezien. En ik liep hem zomaar 
tegen het lijf in de stad. En na een 
eerste informatie uitwisseling 
hoorde ik dat hij al jaren met 
pensioen was. “En doe jij nog 
wat? ” vroeg hij. “Ja, ik doe nog 
wat. Ben nog pastoor”. “Zo en 
levert het nog wat op want er gaat 
toch bij niemand meer naar de 
Kerk”. “Ja, de kerken worden niet 

voller”, antwoordde ik 
waarheidsgetrouw. “Ja, dat hoeft 
toch ook niet meer. Dat waor get 
van vreuger en dat is veur bie”. 
“Voor miljoenen mensen in de 
wereld toch niet”, zei ik. En als we 
menen dat wij in Europa of in 
Nederland of in Limburg de maat 
aller dingen zijn dan moet je toch 
nog maar eens over de grenzen 
kijken”. Had ik een snaar geraakt? 
“We hebben toch nog wel geloof”,  
repliceerde hij “ en we steken ook 
nog kaarsen op”. En zo spraken 
we nog een tijdje. “Ze moeten 
maar doorgaan met kerken sluiten 
dan gaat helemaal niemand 
meer”. Kennelijk niet in de gaten 
dat met dat waor get van vreuger 
mensen zo gestaag hun eigen 
Kerk afbreken en sluiten. Want 
een Kerk die meer samenkomt en 
bidt, is ten dode opgeschreven. 
“Oh, zei ik nog. Als je denkt dat ik 
geen vragen heb of kritiek dan 
heb je het mis”. Voor mij toch 
geen reden om ooit mijn ouders te 
vergeten of af te doen als “ouw 
luuj”. Geloven heeft ook van doen 
met jezelf inspannen om gelovig 
te blijven en de gemeenschap te 
zien als je familie. Bij het vormsel 
van onze vormelingen zeiden 
ouders in een gedicht: “Kind ik 
kan je het geloof geven maar je 
moet het zelf waarmaken”. 
Zondag vieren we het feest van de 
Drieëne God. Moeilijk en niet. 
Maak maar eens elke morgen en 
avond heel bewust een kruisteken. 
Meer niet. Onze Schepper is als 
een Vader, Zijn Zoon die onze 
broer is en de heilige Geest – de 
liefde- hun namen spreken we uit. 
Eens kijken wat gebeurd als u dat 
serieus volhoudt. Ik wed een 
wonder. 
 

 
                 René  H. M. Maessen, 

 pastoor-deken. 
 

 

Huis voor de Pelgrim. 
 
Het Huis voor de Pelgrim en 
Caritas Banneux organiseren ook 

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/


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. 
 
Woensdag 6 juli Korenavond in 
Grathem. Instructie voor de 
koorzangers om 18.30 en om 
19.15 H. Mis. 
 

 
 
 
 
 
 


