
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

17 t/m 25 oktober 2015 
 
ZATERDAG 17 oktober: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Sjra Joosten en 
Jeanne Joosten-
Peeters.  
(organist/dameskoor) 
 

ZONDAG 18 oktober: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 22 oktober: 
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.); 
voor ouders Bèr Dierx 
en Mia Dierx-
Valkenborg (st.). 

 

VRIJDAG 23 oktober: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 24 oktober: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor Mia en 

Lène Heuvelmans; als 
jaardienst voor Paul 
Deneer. 
(organist) 
 

ZONDAG 25 oktober: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 17 oktober: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 
             C.: R. Smeets 
       C.: J. Schreurs 
 

Synode on line? 
 
Het is tot nu toe nog erg stil  
wanneer het gaat over 
verslaggeving uit de Synode-aula. 
Toch staat er veel op het spel. 
Mijns inziens gaat het niet zozeer  
of alleen over de zogenaamde 
‘hete hangijzers’  maar moet het 
veel meer gaan over wat paus 
Franciscus voor ogen staat: nl een 
mentaliteitsverandering over hoe 

we met elkaar omgaan in onze 
Kerk. Zeggen  dat in Afrika anders 
gedacht wordt over huwelijk en 
gezin dan in Europa is een open 
deur intrappen.  Allereerst moetl 
er vrijmoedig gesproken  kunnen 
worden over de grote kloof die er 
is tussen het kerkelijk denken over 
huwelijk en gezin en wat  
gelovigen ervaren en zeggen. De 
afstand tussen de leer en de 
praktijk – tussen theologie en 
pastoraal – is zo groot geworden 
dat het merendeel van de clerus 
en de gelovigen er het zwijgen toe 
doen en hun gang gaan. Dat is 
geen goede zaak. En zonder 
gelovigen of wie dan ook iets op 
te willen leggen heeft de Kerk 
denk ik best wat te zeggen over 
relaties, sexualiteit enz. wat de 
moeite van het beluisteren waard 
is. Ook de plaats van het eigen 
geweten moet opnieuw aandacht 
krijgen. En wanneer het gaat over 
waarden en normen, over trouw 
en liefde heeft dat allemaal te 
maken met duurzaamheid. Het zal 
een hele toer worden voor de 
Synodevaders om dit allemaal 
goed voor het voetlicht te 
brengen. Antwoorden op concrete 
problemen zijn niet in een 
handomdraai te geven voor een 
Kerk die wereldwijd en in zovele 
culturen aanwezig is. Bij de 
opening  vraagt de paus dat 
iedereen zijn stellingen verlaat en 
vraagt om de gave naar elkaar te 
luisteren. Voor die gave mogen we 
bidden en daar wil ik u ook graag 
toe uitnodigen. 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 
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