
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

5 t/m 14 februari 2016 
 
VRIJDAG 5 februari: 
18.30 uur: Més vuur de 

Vastelaovendj. 
Intenties voor de levende en 

overleden leden van CV 
De Golfbraekers, voor 
Jan en Andrie Leblanc-
Hilkens, voor Irma 
Bidlot-Leblanc. 
(Unity, Manuel, Jasper 
en Tijn, Los Batterios). 

 
ZATERDAG 6 februari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor de 
overledenen van onze 
parochie. 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 7 februari: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
ASWOENSDAG 10 februari: 
11:00 uur: Askruisje 
 
DONDERDAG 11 februari: 
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 13 februari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor de 
overledenen van onze 
parochie. 
(organist) 

 
ZONDAG 14 februari: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Vrijdag 5 februari: 
18.30 uur: L.: CV Golfbraekers 
      C.: CV Golfbraekers 
  
Zaterdag 6 februari: 
19.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
                 C.: J. Schreurs 
   

1 keer 11  de Mès vuuër 
Vastelaovendj 

 
Wat gaat de tijd toch snel. 
Voor de 11 keer wordt dit jaar de 
Mès vuuër Vastelaovendj 
gehouden op de vrijdag voor 
Carnaval.  
Deze Més wordt georganiseerd 
door CV De Golfbraekers. 
Dit doen wij  om de  
Carnavalsdagen te beginnen met 
bezinning, samenhorigheid en die 
mensen te gedenken, die van ons 
zijn heengegaan. 
Daarom houden wij op vrijdag 5 
februari om 18.30 uur een Mès 
vuuër de Vastelaovendj in de 
Parochiekerk van de Heilige 
Medardus te Wessem. 
 
Aan deze Més wordt medewerking 
verleend door de beschermheer 
van CV De Golfbraekers (Pastoor-
Deken-Maessen), CV De 
Golfbraekers, De Braekerkes en 
het Boerebroedspaar 2016. 
 
Bovendien  verzorgen Manuel van 
Buggenum, Jasper Cremers, Tijn 
Corstjens, Los Batterios en Unity 
het muzikale gedeelte van de Mès 
vuuër Vastelaovendj. 

Daarom nodigen wij u allen van 
harte uit om deze Mès vuuër 
Vastelaovendj bij te wonen.  
 
Namens  CV De Golfbraekers, 
René en Elvira Smeets-Gabriëls 

------ 

Opbrengst Kerstgave 
 
Bus in de kerk   € 178,10 
Zonnebloem   €   84,25 
Gift via de bank  € 125,00 

Totaal           € 387,35 
 
Onze hartelijk dank aan u allen die 
wederom zo spontaan en 
belangeloos hebben bijgedragen. 
Nogmaals hartelijk dank hiervoor. 
MOV groep Wessem 

------ 

Bier uit????? 
 
Een dringende vraag waar we 
berichten over konden lezen in de 
krant. Wordt de Vasteloavend nu 
bedreigd? Als je niet meer kunt 
relativeren dan kun je geen 
Vasteloavend meer vieren zou ik 
willen zeggen en de discussie over 
plastic- of glazen glazen willen 
sluiten. Vastelovend is  in mijn 
ogen in onze tijd nog meer dan 
vroeger vooral een feest van 
kunnen relativeren omdat velen 
dat niet meer goed kunnen. Het 
levensritme waaruit Vastelaovend 
voortkomt is veranderd en brengt 
ook mee dat het vieren van 
Vasteloavend in een ander 
perspectief komt te staan. 
Vastenavond als de avond voor de 
Vasten is weg. Mensen vieren 
feest voor en ook na 
Vasteloavend. Maar Vasteloavend 
verander je niet en zie ik ook niet 
zo vlug verdwijnen en toch is er 
een gezonde afwisseling nodig 
want als je elke dag 
chocoladepudding met slagroom 
krijgt of eet, smaakt die ook niet 
meer zo lekker. Relativeren van 
alles wat we nodig vinden aan 
feesten en feestjes, op vakantie 
gaan, uit eten enz. is zo verkeerd 
nog niet. Zelfreflectie hoort bij 
Vasteloavend net zo goed als 
relativeringsvermogen. Misschien 
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moeten we opnieuw leren onszelf 
minder serieus te nemen en 
voldoende milde zelfspot te 
hebben. En dat zou een mooie 
vrucht van Vasteloavend zijn maar 
dat lukt moeilijker als je na de 
Vasteloavend doorgaat met waar 
je mee bezig was. De Vasten tijd 
is een periode bij uitstek bedoeld 
om hierover na te denken en in te 
oefenen. Vasteloavend zit ons te 
zeer in het bloed en hopelijk volgt 
de rest ook. Een paar fijne dagen 
dus voor alle Vasteloavendvierders 
en ontspannende dagen voor u die 
geen Vasteloavend viert. 

René  H. M. Maessen, 
 pastoor-deken. 


