
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

27 feb. t/m 6 maart 2016 
 
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. 
 
DONDERDAG 3 maart: 
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 5 maart: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

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

PS Collecte voor onze eigen kerk. 
Van harte aanbevolen. 
 
ZONDAG 6 maart: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 27 februari: 
19.15 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
                 C.: H. Pinxten 
   

------ 

Vroom en Dreesman. 
 
Verwacht geen analyses. Die 
komen wel. Kort en nuchter: een 
Euro kun je maar een keer 
uitgeven. V&D slachtoffer van een 
veranderende tijd, supermachten 
op het speelveld? In zijn 
rondzendbrief Laudato 
Si..Geprezen zij de Heer van paus 
Franciscus verbindt deze de aarde 
en de mens en dier en natuur in 
een zienswijze van 
afhankelijkheid. Niet van hebben 
maar van ontvangen. Deze brief is 
één groot pleidooi voor 
herbezinning over wat hij noemt: 
“ons gemeenschappelijk huis”. 
In deze Veertigdagentijd bezinnen 
we ons op onze manier van leven. 
Wie God aan het begin plaatst van 
al het bestaande leeft en handelt 
vanuit de gedachte: schenker en 
geschenk. De ene keer ben ik de 
schenker en de andere keer ben ik 
het geschenk. Deze wisselwerking 
houdt het zicht zuiver op onze 

drijfveren bij al ons handelen en 
we leggen er ook verantwoording 
over af. Dat gebeurt niet bij 
denken in  machttermen of 
eindeloze verrijking. Zijn er al niet 
genoeg slachtoffers van verkeerd 
milieubeleid (of geen beleid) in 
onze wereld, de uitputting van de 
natuurlijke bronnen, het vullen 
van bankrekeningen en 
ontslagenen die geen werk meer 
vinden.  Gelukkig zijn er veel 
mensen heel bewust bezig om een 
mentaliteitsverandering in gang te 
zetten. Een christen is zichzelf 
nooit genoeg. Hij werkt aan het 
nieuwe leven. En dat doen ook 
niet christenen. Opnieuw is 
solidariteit een sleutelwoord in het 
groot en in het klein.  

René  H. M. Maessen, 
 pastoor-deken. 

 

Om alvast te noteren. 
 
Zaterdag 9 april om 19.00 uur 
Clusterviering in Wessem voor alle 
parochies van ons cluster. 
Presentatie Pastoraal plan 2016 en 
Jubeljaar van de Barmhartigheid. 
Dinsdag 24 mei Dekenale 
Bedevaart naar Maastricht in het 
Jaar van de Barmhartigheid. 
Woensdag 6 juli Korenavond in 
Grathem. Instructie voor de 
koorzangers om 18.30 en om 
19.15 H. Mis. 
 

De Heilige Drie Dagen. 
 
Vanouds viert de kerk op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag alleen de Eucharistie 
die direct betrekking heeft op het 
lijden, sterven en verrijzen van 
Christus. Bij het overlijden van een 
parochiaan waarbij gevraagd 
wordt om een kerkelijke uitvaart in  
ons cluster zal dan géén 
Eucharistie maar een Woord- en 
Gebedsdienst plaatsvinden. 

Parochie H. Medardus Wessem, Kerkstraat 1, 6019 AD Wessem, tel. 0475-562375. 
Kapelaan Bodden, Monsigneur Savelbergweg 93a 6017 AE Heel, tel. 0475-575667. 
Diaken L. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum. Pastoor Berkenmeyer. 
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 
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