
                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

20 t/m 28 augustus 2016 
 

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. 

 
ZATERDAG 20 augustus: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

17.45 Beegden 
19.15 Neeritter 
 
ZONDAG 21 augustus: 
08.30 uur Panheel 
09.00 Hunsel 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
Dopen: 
Fenna Deneer 
Jayleno Dierx 
 
DONDERDAG 25 augustus: 
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.).  
 
 
 

 
VRIJDAG 26 augustus: 
12.30 uur: Trouwen van Geert 

Maessen en Resi 
Scheeren 

 
ZATERDAG 27 augustus: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

17.45 Heel 
17.45 Ell 
Wessem: 
19.15 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Cor Deneer. 
 
ZONDAG 28 augustus: 
08.30 uur Panheel 
10.30 Ittervoort 
 
H. Missen in de vakantie zijn als 
volgt vanaf 30 juli: 
3 september: 17.45 Beegden, 
19.15 Neeritter. 
4 september: 8.30 Panheel, 9.00 
Hunsel, 9.45 Thorn. 
 

 

Tijd en afstand. 
 
Deze twee begrippen zijn natuurlijk 

relatief. In Amerika denk iemand 
over afstand heel anders dan wij 
hier in Midden-Limburg en iemand 
van 17 zal er andere gedachten op 
na houden bij het spreken over tijd 
dan iemand van negentig of iemand 
die ernstig ziek is. Toch lijken tijd en 
afstand meer en  meer in onze 
greep te komen. De moderne 
communicatiemiddelen overbruggen 
in luttele seconden zowel tijd als 
afstand. De wereld is er kleiner door 
geworden. Op de intrede van de 
televisie werd ook ruim 
gewaarschuwd voor de ‘gevaarlijke’ 
kant van de TV. Ook aan de nieuwe 
communicatiemiddelen zitten heel 
wat gevaren. Maar net zoals 70 jaar 
geleden zit de zwakte niet in het 

medium maar in de gebruiker. We 
geloven onze ogen soms niet als je 
op een terras mensen gezellig bij 
elkaar ziet zitten terwijl er flink op 
los geappt wordt. De nieuwe 
generatie ouderen en zelfs heel veel 
ouderen van nu, van wie velen toch 
ook eenzaam zijn, zouden kunnen 
profiteren door een stuk van deze 
problematiek op te lossen via de 
nieuwe mogelijkheden van what’s 
app, twitter en facebook. Maar ook 
nu blijft staan datcontact niet alleen 
van de mogelijkheden afhangt maar 
van de mens. En in die zin is er 
niets nieuws onder de zon ondanks 
de overbrugging van tijd en afstand. 
Mensen moeten contact willen 
maken en zoeken. Dat heeft met je 
binnenste te maken: met je hart en 
je medeverantwoordelijk voelen 
voor onze samenleving. En in die zin 
zijn we dan bevoorrecht. 
De vakantie lijkt een tijd om contact 
te maken waar je ook bent via, via 
of gewoon even bij iemand 
binnenlopen. Juist in deze periode 
spelen tijd en afstand geen rol. Van 
harte nog een mooie 
vakantieperiode. 

          René  H. M. Maessen, 
 pastoor-deken. 

 

Huis voor de Pelgrim. 
 

Het Huis voor de Pelgrim en 
Caritas Banneux organiseren 
ook dit jaar weer 
Dagbedevaarten en Tridua naar 
Banneux, de grootste 
Mariabedevaartplaats in de 
Benelux. De Dagbedevaart is op 
12 oktober. De Tridua van 30 
september t/m 4 oktober. 
Informatie Dagbedevaarten 
fam. van Hinsberg 046-4493231 
en/of Tridua 043-3215715. Op de 
pastorie in Thorn is ook informatie 
beschikbaar. 
Een Dagbedevaart en zeker een 
Triduum is zeer aan te bevelen 
voor mensen die in een religieuze 
omgeving op kracht willen komen. 

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. 
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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