
                                                                                                                                                                                                                                           

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

14 t/m 22 april 2018 
 

Wilt u de kerkberichten en 
misintenties wekelijks als e-mail 
ontvangen? Meld u dan aan via: 
nbclusteremmaus@gmail.com 

Via datzelfde e-mailadres kunt u 
zich ook opgeven voor het 

ontvangen van onze digitale 
nieuwsbrief. 

 
Mochten er fouten zijn vermeld 
in de kerkberichten, dan kunt u 
gerust direct bellen 0475562075 

of 06-53583394 of 
elvira.smeets@ziggo.nl 

Zodat het alsnog vermeld kan 
worden. 

 
ZATERDAG 14 april: 
Wessem: 
19.15 uur: geen avondmis. 

 
ZONDAG 15 april: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
Wessem: 
10.30 uur: Communiemis in 

Wessem. 
(Dameskoor/Harmonie 
Eendracht Maakt 
Macht) 

 
Dopen Yvef van Herten 
 
DONDERDAG 19 april: 
Voor de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 

19.00 uur: Avondmis voor de 
overledenen van onze 
parochie. 

 
 
VRIJDAG 20 april: 
19.00 uur: Vormsel in Heel door 

Mgr. H. Schnackers. 
 
ZATERDAG 21 april: 
Wessem: 
19.15 uur: Avondmis als 

zeswekendienst voor 
Tiela Derickx-Linssen; 
voor ouders Joseph 
Gielen en Anna 
Tijssen, ouders Mols-
Richter en zoon Jan; 
voor Harie Joris en 
Grien Joris Brentjens 
(st.); voor Wiel Joosten 
(v.w. zijn verjaardag); 
voor Jan Ophelders; 
als jaardienst voor 
Annie Dierx-Knoben 
 

ZONDAG 22 april: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
Wessem: 
10.30 uur: Communiemis in 
Ittervoort. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zondag 15 april: 

           L.: Communicanten 
            C.: T. Geurts 
                       C: R.Smeets 
 
Op 15 april 2018 hebben deze 
kinderen de Eerste Heilige 
Communie ontvangen: 
 

Fiene Wijnhoven 
Gerben Palmen 
Isa Stoffels 
Joos Metten 
Renske Hanssen 
 

Gevaarlijk.. 
 
Schrijven over iets dat nog komen 
moet, brengt risico’s met zich 
mee. Beginnend in de verleden tijd 
over wat nog komen moet: 
namelijk de Clusterviering met 
nazit. Omdat ik het niet weet, laat 
ik u delen in mijn droom. Dromend 
zag ik een redelijk bezette kerk 
met mensen die wilden leven in de 
geest van Jezus Christus en in die 
zin ook verder wilden gaan. 
Iedereen bad en zong mee. Allen 
luisterden. Een hele hartelijke 
vredewens met blije gezichten. 
Een stoet van mensen ging op 
weg naar het gemeenschapshuis ’t 
Leuke. Het was een mooie website 
geworden die gepresenteerd werd. 
En in de volgende presentatie 
kwamen de kerkschatten aan de 
orde. Iedereen besefte dat we rijk 
waren, maar de echte schatten, 
dat waren de mensen. Wat een 
rijkdom! Om dankbaar voor te 
zijn. Door mijn hoofd gingen 
gedachten over een kerk van de 
toekomst. Dromen veranderden 
gaandeweg en hopelijk groeide de 
kerk naar een beweging toe die 
kwetsbare mensen hoogachtte, 
het beste uit mensen naar boven 
riep, die nieuwe kansen bood 
omdat we samen droomden vanuit 
idealen en bezieling waaruit 
nieuwe initiatieven ontstonden. Ik 
droomde dat dromen ook mensen 
veranderden. Wie leefde met 
idealen, kon veel bereiken en zette 
anderen in beweging. Het was 
Jezus Christus die ruim 2000 jaar 
geleden Gods droom over de 
wereld voorleefde. Zijn droom had 
consequenties.  
Hij is er nog steeds. Hij sloot niet 
buiten maar vond een weg om het 
hart van de mensen om zich heen 
te raken. Dromend is er een 
verlangen dat langzaam bidden 
wordt, dat we authentiek zijn, 
openstaan, dienen en liefhebben. 
Dat we zusters en broeders mogen 
zijn van elkaar.  

R.H.M. Maessen, 
 pastoor-deken. 

 
 

Parochie H. Medardus Wessem, Kerkstraat 1, 6019 AD Wessem, tel. 0475-562375 
Pastoor R.H.M. Maessen, Wijngaard 11 (Pastorie) 6017 AG Thorn, tel. 0475-561410 
Kapelaan Bodden, Monseigneur Savelbergweg 93a 6017 AE Heel, tel. 0475-575667 
Assistent: Pastoor J.W.. Berkemeijer, Kerkplein 1, 6096 AK Grathem, tel. 0475-451292 
Diaken L. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum. 
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. 
Voor kerkbijdragen: Rabo Wessem  IBAN NL40RABO0157502503 t.n.v. Parochiële kerkbijdrage. 
www.cluster-emmaus.nl. of www.stmedardus.nl 
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