
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

12 t/m 20 december 2015 
 
ZATERDAG 12 december: 
3e Advent. 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Netty van Kuijk-
Geurts. 
(organist/dameskoor) 
 

ZONDAG 13 december: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 17 december: 
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.); 
voor Sjaak Schreurs. 

 
VRIJDAG 18 december: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 19 december: 
4e Advent. 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
 
19.00 uur: Avondmis voor Tjeu 

Deneer en Gerda van 
Helden-Deneer en Cor 
Deneer; als jaardienst 
voor Tonny en Jet 

Smeets-Heuvelmans, 
voor Jack-Leon en 
Femke Smeets, voor 
Marcel de Jong en 
voor Mia en Lène 
Heuvelmans. 
 

ZONDAG 20 december: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
Wessem: 
Dopen van Siem Kessels. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 12 december: 
17.00 uur: L.: R.Smeets 
      C.: R.Smeets 
             C.: T. Geurts 

 

Even voorstellen… 
 
Graag wil ik mij kort aan u 
voorstellen want vanaf 28 
november mag ik bij u in de 
verschillende parochies van het 
parochiecluster Emmaüs 
werkzaam zijn als kapelaan. 
Mijn naam is Marco Bodden, ik 
ben 42 jaar. Geboren en getogen 
in het mooie, rustige Maasdorpje 
Borgharen (Maastricht). 
Op 5 juni 2004 mocht ik uit 
handen van Mgr. F. Wiertz de 
priesterwijding ontvangen. Ik ben 
toen kapelaan geworden in de 
parochies van Herkenbosch, 
Posterholt, Melick en St. 
Odiliënberg. Sinds januari 2009 
was ik werkzaam als kapelaan in 
de parochies van Born, Buchten, 
Holtum, Grevenbicht/Papenhoven 
en Obbicht. 
Nu heeft de bisschop mij benoemd 
als kapelaan in uw parochies. 
Samen met deken 
Maessen,pastoor Berkemeijer en 
diaken Mom  wil ik mij graag 

inzetten om samen met u te 
werken en te bouwen aan de 
toekomst van onze Kerk. 
 
Ik ben nu dus ruim 11 jaar 
priester. In de loop van de jaren 
heb ik heel wat pastorale ervaring 
mogen opdoen, waarbij het 
kinder- en jeugdwerk, en de vele 
persoonlijke contacten met 
vrijwilligers en andere parochianen 
altijd belangrijk waren en ook in 
de toekomst zullen zijn. 
 
Al op jonge leeftijd heb ik gemerkt 
dat God mij riep om priester te 
worden. Na de Eerste Heilige 
Communie meteen misdienaar 
geworden, later acoliet en koster. 
Gedurende die jaren rijpte 
langzaamaan bij mij de 
priesterroeping. Maar om ook ja te 
zeggen op die vraag van God, was 
toch niet gemakkelijk, want wie 
wordt er in deze tijd nog priester? 
Daarom ook dat ik na de 
middelbare school besloot om naar 
de HBO-V te gaan. Want als 
verpleegkundige kon ik ook veel 
goeds doen voor medemensen. 
Echter Gods roepstem bleef 
trekken en in mijn stageperiodes 
miste ik ‘iets’. Daarom besloot ik 
toch op Gods roepstem in te gaan 
en te gaan studeren aan het 
grootseminarie Rolduc. 
 
Een beslissing waarvan ik geen 
spijt heb gehad. Want iedere dag 
opnieuw ben ik blij en dankbaar 
dat ik mijn leven in dienst mag 
stellen van de Kerk en de 
parochianen. 
Nu ik van de bisschop een nieuwe 
benoeming heb gekregen is het 
moeilijk om afscheid te nemen van 
de parochies in Born e.o.. Maar ik 
ben er van overtuigd dat ik mij 
snel ook weer thuis zal gaan 
voelen in uw parochies, in het 
vaste vertrouwen dat ik, met Gods 
hulp, voor u en met u mag gaan 
bouwen aan de toekomst van onze 
Kerkgemeenschap. 
 

Kapelaan Marco Bodden. 
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Heilig Jaar van 
Barmhartigheid. 

 
‘Barmhartig zoals de Vader’ is het 
thema van het Heilig Jaar dat door 
Paus Franciscus is aangekondigd 
en  geopend wordt op dinsdag 8 
december door de heilige deur te 
openen in de St. Pieter te Rome.  
De opening van het Heilig Jaar in 
alle bisdommen ter wereld gebeurt 
ook door het openen van een 
heilige deur in de kathedraal van 
ieder bisdom. In het bisdom 
Roermond gebeurt dat op zondag 
13 december. Het programma 
begint om 15.00 uur in de 
Caroluskapel aan de 
Swalmerstraat met het voorlezen 
van de Bul die door de paus is 
uitgevaardigd bij gelegenheid van 
het Heilig Jaar. Daarna trekken 
alle aanwezigen in processie naar 
de kathedraal waar om 16.00 uur 
een speciale Vesperviering plaats 
vindt. De bisschop nodigt alle 
gelovigen van het bisdom uit naar 
Roermond te komen voor deze 
bijzondere gebeurtenis. 
Een jaar van Barmhartigheid. Het 
is slechts de kapstok want het 
gaat om de inhoud: zoals de 
Hemelse Vader barmhartig is 
worden wij opgeroepen 
barmhartig te zijn voor elkaar. 
Zoals God met Kerstmis Zijn totale 
liefde aan ons geeft in de 
geboorte van Zijn Zoon zo wil Hij 
er altijd zijn voor ons: helemaal en 
zonder reserve. Het gaat hier om 
een levenshouding: Jezus in ons 
midden. Naar Hem kijken en door 
Hem naar elkaar. Dat en juist dat 
brengt een andere houding, een 
nieuwe mentaliteit op gang in ons 
leven. Eens temeer blijkt opnieuw 
dat  -geloven – een houding is. 
Zoveel meer dan weten en wetten. 
Wie liefheeft zoals de Vader heeft 
noch wet noch gebod nodig.  

René H.M. Maessen, 
pastoor-deken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


