
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

7 t/m 15 februari 2015 
 
ZATERDAG 7 februari: 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in  
Ouderencentrum St. Jozef. 
 
19.00 uur: Avondmis voor Mia 

Vries Stoffers (st.); voor 
ouders Dierx- Brouns en 
famiile, voor Frits 
Roumen en familie en 
voor Paul Deneer. 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 8 februari: 
Thorn:  
09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 12 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  Ast (st.);voor 
ouders Clout-Storms (st.); voor 
overleden ouders Van de Schoor-
Bischofs (st.). 
 
VRIJDAG 13  februari: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
Més vuuër De Vastelaovendj:  
18:30 uur: Voor Jan en Andrie 
Leblanc-Hilkens, voor Irma Bidlot-
Leblanc, voor de overleden leden 
van CV De Golfbraekers 

 
 
ZATERDAG 14 februari: 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
 
19.00 uur: Avondmis voor de 

levende en verleden 
leden van onze 
parochie. 
(orgel) 

 
ZONDAG 15  februari: 
Thorn:  
09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN  
COLLEC TANTEN: 
Zaterdag 7 februari: 
19.00 uur:  L.: R.Smeets 
          C.: R. Smeets 
                       C.: M. Geurts 

 

Aktie kerkbalans 2015 
Kerk in balans? 

 
Geachte Parochianen van 
Wessem, 
 
Bij gelegenheid van de jaarlijkse actie 
kerkbijdrage doen we als kerngroep 
een beroep op de 
verantwoordelijkheid van alle 
parochianen anno 2015. 
Wij hebben niet alleen een taak 
het kerkgebouw in stand te 
houden voor de generaties na 
ons maar wij zijn nu de 
gebruikers van dit mooie 
gebouw. 
Een ander niet minder belangrijk 
aspect waarom wij een beroep doen 
op uw financiële bijdrage is het 
kunnen blijven garanderen van de 
pastorale zorg. Wij staan voor een 
gezamenlijke opdracht. 
De actie Kerkbalans 2015  Kerk in 
balans? zal in de parochie van De 

Heilige Medardus te Wessem 
gehouden worden in de week van 
1 februari tot en met 8 februari  
2015. 
 
Hartelijk dank voor u bijdrage. 
 
De kerngroep van de Parochie 
Heilige Medardus Wessem 
 

Més vuuër 
Vastelaovendj 

 
Ook dit jaar willen wij de 
Carnavalsdagen beginnen met 
bezinning en samenhorigheid. 
Daarom houden wij op vrijdag 13 
februari om 18.30 uur een Heilige 
Mês vuuër de Vastelaovendj in de 
Parochiekerk van de Heilige 
Medardus te Wessem. 
Aan deze Heilige Mis wordt 
medewerking verleend door 
Pastoor-Deken Maessen, CV De 
Golfbraekers, De Braekerkes, het 
Boerebroedspaar 2015,Manuel 
van Buggenum en Jasper cremers 
en Unity. Hopende dat veel 
mensen deze denkwaardige en 
betekenisvolle atmosfeer willen 
proeven, nodigen wij u allen van 
harte uit om deze Heilige Mês 
vuuër Vastelaovendj bij te wonen. 
 
 CV De Golfbraekers. 
 

Bladerdeeg. 
 
Wie zelf wel eens bladerdeeg heeft 
gemaakt weet hoeveel werk dat is, 
inspanning, kracht en ook geduld 
wordt gevraagd om tot het 
gewenste resultaat te komen nl. 
een luchtige deeg met veel lucht 
en toch goed van smaak. Een 
goede bladerdeeg smaakt naar 
meer. Eigenlijk zou onze 
samenleving op zo’n bladerdeeg 
moeten lijken. Vele fijne lagen met 
voldoende ruimte om lucht te 
krijgen. Nu lijken mensen en 
belangen vaak zo dicht op elkaar 
te zitten dat er letterlijk  voor 
velen geen plek meer is om lucht 
te krijgen. Een dwingende 
samenleving waar alleen 
economisch gewin telt verstikt de 
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mens. Ons economisch systeem 
moet om, zegt ook paus 
Franciscus voor het welzijn van de 
mens, onverschillig waar hij 
woont, welke godsdienst hij 
belijdt, in een olierijk land woont 
of niet, Eurozoneland of niet.Vvan 
alle spelers wordt inzet, kracht, 
inspanning en geduld gevraagd 
om te werken aan een 
rechtvaardige samenleving ver 
weg en dichtbij. Een zaak van 
lange adem en vaker geloven we 
dat het nooit zal lukken. Dat 
geloof is veelal een argument om 
niets te doen. 
De wereld lijkt zo hopeloos 
geregeerd te worden door het 
kwaad dat we verpletterd worden. 
Het kwaad lijkt anoniem maar is 
het natuurlijk niet. Hoe armzalig 
initiatieven op plaatselijk en lokaal 
niveau ook lijken om te werken 
aan een samenleving die naar 
meer smaakt is een stapje 
waardoor de wereld beter wordt. 
Geduld hebben van het uit te 
houden met deze kleine stapjes is 
misschien nog wel de grootste 
uitdaging. God heeft een heel 
leven geduld met ons en we 
ademen zijn lucht in die we met 
elkaar delen. We hebben meer 
met elkaar gemeen dan je zou 
denken. 
        René H.M. Maessen              
pastoor-deken. 
 
 
 
 
Prijzen van H. Missen 
 
U kunt H. Missen als volgt bestellen: 
a. Tijdens het wekelijks spreekuur 
op donderdagavond van 18.00 uur-
19.00 uur bij Fam. Smeets, De 
Groese 16, 6019 EL Wessem. U 
kunt ook e.e.a. telefonisch 
doorgeven onder nummer  562075 
of 06-53583394 en het 
verschuldigde bedrag overmaken op 
bankrekeningnr. 15.75.00748 t.n.v. 
Kerkbestuur H. Medardus met 
vermelding van naam en gewenste 
datum. 
b. U kunt ook het verschuldigde 
stipendium via een envelopje 

deponeren in de brievenbus van 
Fam. Smeets (De Groese 16) of de 
Pastorie (Kerkstraat 1). Gelieve wel 
de naam en gewenste datum 
duidelijk te vermelden alsmede 
afzender en telefoonnummer. 
c. U kunt uw H. Missen ook 
bestellen via e-mail:  
elvira.smeets@ziggo.nl 
 
Om teleurstelling te voorkomen 
gelieve U H. Missen steeds 
minstens drie weken van tevoren op 
te geven. Het stipendium is als 
volgt: 
H. Mis door de week:    Euro 10,00 
H. Mis in het weekend: Euro 25,00 
Ouderencentrum:  
H. Mis door de week:    Euro 10,00 
H. Mis in het weekend: Euro 15,00 
 


