
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

20 t/m 28 februari 2016 
 
ZATERDAG 20 februari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor Sjaak 
Schreurs en Elisabeth 
Schreurs-van 
Buggenum; als 
jaardienst voor Reinier 
Verlinden en Anna 
Peeters ook gedenken 
we Gerty, Ruth, Riet en 
Goos, Jacq en Jo 
Keunen. 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 21 februari: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 25 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 27 februari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor Sjra en 
Els Deneer-Scheeren; 
voor Jan Deneer (st,.) 
en Louise Deneer-
Stockbroeks. 
(organist) 

 
ZONDAG 28 februari: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 20 februari: 
19.15 uur: L.: R. Smeets 
      C.: R. Smeets 
                 C.: J. Schreurs 
   

------ 

 
Vastentijd. 

De generatie waar ik toebehoor 
weet nog hoe de 40 dagen voor 

Pasen een heel eigen sfeer 
hadden. We gingen meer naar de 
kerk: de lijdensmeditaties en de 
kruisweg. De maaltijden waren al 
eenvoudig en dan nog soberder. 
Ik heb er niet onder geleden. Maar 
deze periode bracht ons wel 
dichter bij de lijdende Jezus. Die 
tijd lijkt voorbij. Moet het allemaal 
terug dan? Dat hoort u me niet 
zeggen. In onze dagen is het 
journaal en de nieuwsuitzending 
ook één lijdensmeditatie. 
Vluchtelingen, martelingen, 
geweld, hongerende kinderen. Het 
komt zomaar onze huiskamers 
binnen. Jezus lijdt in al deze 
mensen. Dat zegt Hij zelf: “Ik had 
dorst en honger, ik was gevangen, 
ziek, ik had geen kleren. En wat je 
voor dezen hebt gedaan, heb je 
voor mij gedaan”. 
We kunnen niet overal ter wereld 
de hongerigen gaan voeden, het 
land vruchtbaar maken, zieken 
verzorgen en het land bebouwen. 
Gelukkig zijn er mensen die dat 
wel doen en daar mogen we blij 
en dankbaar om zijn. Wat we wel 
kunnen is solidair zijn. 
Daarom is de Vastenaktie die zo 
dadelijk weer van start gaat een 
goede vorm om onze solidariteit 
handen en voeten  te geven. Ze 
verdienen onze steun en geef 
daarom uw hart aan hen in deze 
Vastentijd. 

René  H. M. Maessen, 
 pastoor-deken. 
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