
  
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

28 t/m 5 juni 2016 
 
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 

 
DONDERDAG 2 juni: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-Van Alst (st.). 
Na de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
 
Aansluitend Uitstelling van het 
Allerheiligste en Stille Aanbidding 
tot 20.00 uur. 
 
ZATERDAG 4 juni: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

Wessem: 19.15 uur: Avondmis 
vervalt. 

Thorn: 19.15 uur Avondmis. 
 
ZONDAG 5 juni : 
Thorn: 
Geen mis in Thorn 

9:30 uur: Processie Wessem 
9.00 uur: Processie Hunsel 
 

LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zaterdag 28 mei: 
10.30 uur:   L.: J. Gruijthuijsen 
        C.: H. Pinxten 

 
----- 

De kinderen die 22 
mei de H. Communie  
ontvangen hebben: 

 
Sam Metten 
Yuri Roumen 
Sophie Driessens 
Eva Snijkers 
Yenthe Schlicher 
Emma Wolff 
Gwen Richaerts 
Denise Otten 
Indy Rulkens 
Fer Vervoort 
Van harte gefeliciteerd met 
jullie 1e H. Communie. 
 
 

Op het schild gehesen  
en Sacramentsdag. 

Er zijn vele nieuwe vormen van 
processies. De Limburger had er 
een aardige cartoon over 
afgelopen donderdag. Zo voor en 
na worden mensen met bijzondere 
prestaties op het schild geheven 
en even boven ons allemaal 
uitgetild. Er ontstaat een cultus 
rond personen die als helden 
worden vereerd. Dat is niet alleen 
iets van onze dagen. Op de 
zondagen 29 mei en zondag 5 juni 
trekken in onze parochies weer de 
Sacramentsprocessies. Ook een 
processie heeft iets van cultus: 

van verering en bewondering. En 
zelfs meer dan dat en al 
eeuwenlang. De heilige Hostie – 
het Eucharistisch Brood – dat 
rondgedragen wordt roept een 
hele wereld op. Het verbindt de 
mens met Jezus, en via Jezus met 
God en met heel de geloofsfamilie 
waar je bij hoort. De Eucharistie is 
het centrale sacrament in onze 
Kerk omdat het spreekt over het 
leven, sterven en verrijzen van 
Jezus en omdat wij met Hem 
verbonden zijn ook veel zegt over 
óns leven. En juist om de band 
met Jezus, de band met God en 
met elkaar als geloofsfamilie 
levend te houden is deze vorm 
van geloofsuiting ontstaan om die 
band te onderstrepen: Jezus is de 
dragende kracht in ons leven en 
wij die Hem ronddragen weten 
ons door Hem gedragen. Daarom 
is een processie ook altijd een 
feest en was deze tot in onze 
dagen in vele parochies verbonden 
met een kermis. Met andere 
woorden: het geloof van binnen 
de kerkmuren gaat de straat op 
omdat het leven van Jezus voor 
ons het cruciale Brood voor 
onderweg is  door heel ons leven. 
Christus wordt er vlees en bloed 
door in ons. Om dat te 
benadrukken vieren we weer 
Sacramentsdag en heffen we 
Jezus op het schild uit 
dankbaarheid. Hij gaf immers zijn 
leven voor ons. Weet u allen 
uitgenodigd voor de Eucharistie 
voorafgaande aan de processie om 
ook samen deze band te 
onderstrepen. We hopen op goed 
weer en alvast dank aan iedereen 
die zich inzet voor uiting van ons 
geloof.   
 
                 René  H. M. Maessen, 

 pastoor-deken. 
 

 

Huis voor de Pelgrim. 
 

Het Huis voor de Pelgrim en 
Caritas Banneux organiseren 
ook dit jaar weer 

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/


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.  
 

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

 
 


