
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

28 t/m 6 december 2015 
 
ZATERDAG 28 november: 
1e Advent. 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Lies Bidlot (st.); 
voor ouders Willem en 
Maria Joosten-Joris en 
Ger Joosten voor Jac 
Leblanc en ouders 
Leblanc-Konings; voor 
de overleden ouders 
Wiel en Ria Verheiden 
en voor hun zoon 
Maurice. 
(organist/dameskoor) 
 

ZONDAG 29 november: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 3 december: 
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. 
 
VRIJDAG 4 december: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 5 december: 
2e Advent. 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochie. 
(organist) 
 

ZONDAG 6 december: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 28 november: 
17.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
      C.: J. Gruijthuijsen 
             C.: H. Pinxten 

 
Barmhartigheid 

 
Barmhartigheid is de deugd die 
ons oproept om hart te hebben 
voor elkaar. Deze deugd is 
gebaseerd op waarheid in de 
christelijke traditie omdat God de 
barmhartige bij uitstek is. Hij heeft 
hart voor ons en voor alle mensen. 
Het is niet gek dat we het gevoel 
hebben beproefd te worden in het 
naleven van deze deugd in een 
wereld van zoveel onrechtvaardig 

geweld. Onrechtvaardig omdat 
niemand het recht heeft 
andermans leven te nemen en 
zeker niet van onschuldigen. Dat 
het recht in deze zijn loop moet 
hebben is duidelijk want mensen 
hebben recht op bescherming. De 
reacties op het geweld in Parijs 
zijn zeer verschillend. De 
oplossingen liggen niet voor de 
hand om  geweld te voorkomen en 
beter hoe er een einde aan te 
maken.  Er zijn moedige reacties 
die spreken dat we niet wijken 
voor geweld en ook niet voor de 
begrijpelijke angst. Haat zaaien 
heeft geen zin evenals 
ongenuanceerde uitspraken. We 
zijn meer gebaat met zoeken naar 
de wortel van het kwaad. Geweld 
in naam van God als de absolute 
rechtvaardiging voor mijn 
handelen komt in de Bijbel niet 
voor. Met Jezus Christus begint 
ook in de Bijbel het nieuwe 
tijdperk van de geweldloosheid. 
Hij laat zien dat God hart heeft 
voor alle mensen. Systemen, 
ideologieën en ook godsdiensten 
dragen  de wortel in zich van het 
absolute gelijk dat zich uit in 
macht over anderen. Als Kerk 
moeten we ondanks de vele goede 
zaken bescheiden spreken als we 
Jezus’ woorden tot de onze 
maken: “Wie Mij wil volgen moet 
dienaar zijn”.  Geen dienaar in de 
slaafse zin maar juist in de geest 
van hart hebben voor de ander. 
We staan aan de vooravond van 
het Jubeljaar dat paus Franciscus 
heeft aangekondigd: Het Jaar van 
de Barmhartigheid. We gaan u op 
de hoogte houden van alle 
activiteiten en google vooral naar 
Bisdom Roermond waar u alvast 
informatie vindt. 

René H.M. Maessen, 
pastoor-deken. 
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