
                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

3 t/m 11 september 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 3 september: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

17.45 Beegden 
19.15 Neeritter  
 
ZONDAG 4 september: 
08.30 uur Panheel 
9.00 Hunsel 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 8 september: 
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.).  
 
ZATERDAG 10 september: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

 

Wessem: 
19.15 uur: Avondmis als 

zeswekendienst voor 
Mia van Osch-Geurts; 
als jaardienst voor 
ouders. Heuvelmans-
Delbrouck en overleden 
familieleden; als 
jaardienst voor Riet 
Hartog-Peters, voor Bart 
Hartog en zoon Goos en 
voor de overledenen 
van de familie.  

 
ZONDAG 11 september: 
Thorn: 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 

Op 3 augustus overleed onze 
medeparochiaan 

 

Wies Maillé-
Silkens 

Hofstraat 23, Wessem 
Wies werd op 9 augustus 
gecremeerd in Horn. 

        

Op 15 augustus overleed onze 
medeparochiaan 

 

Huub Smeets 
Groenstraat 18 Wessem 
 
Op zaterdag 20 augustus vond de 
crematieplechtigheid plaats in 
Baexem. 

 

Op 21 augustus overleed onze 
medeparochiaan 

 

Trui Peeters-
Criens 

Onder de Bomen 
6017 AL Thorn 
De plechtige uitvaartdienst vond 
plaats op zaterdag 27 augustus, 
waarna zij begraven werd op be- 
graafplaats rond de kerk. 

Puzzelen. 

Puzzelen doet de een om zijn 
geheugen te trainen en een ander 
als tijdverdrijf. Uren in een trein, 
een stille avond of gewoon in de 
luwte van de zomerzon waardoor 
je niets kunt ondernemen 
verdrijven de tijd als een fluitje van 

een cent. Eigenlijk puzzelen we ons 
hele leven. Een probleem hebben, 
een korte termijn, een lange 
termijn, oplossing zoeken, we zijn er 
de hele dag mee bezig. Dankzij 
onze fantasie, de schoonheid van de 
natuur, de aanwezigheid van 
anderen, de techniek en het 
nuchtere boerenverstand is er voor 
elk probleem wel een oplossing te 
bedenken. De Zuid-Afrikanen 
zeggen: “Alles zal reg kom”. Je 
moet het maar geloven en toch zit 
er een diepe waarheid in en een 
groot geloof achter. Of het nu gaat 
over gewoon geloven in of over 
geloven in de zin van een religieus 
geloven, feit is dat driekwart van de 
wereld allereerst leeft en gelooft 
met het hart en dan komt het 
verstand. Over Europa is tweemaal 
een seculiere golf gegaan: de 
Verlichting en de Franse revolutie. 
Wij beginnen met het verstand en 
dan komt het hart. Daarmee zijn we 
onze oorspronkelijke inborst van 
geloof en geloven welhaast kwijt 
geraakt en gaat het zoals het gaat: 
alles moet verklaard en begrepen 

worden. En we blijven puzzelen aan 
het leven omdat het leven ten 
enenmale een puzzel is. Als vraag 
blijft of we niet gedwongen als bv. 
bij Sudoku het juiste cijfer in het 
goede hokje willen dwingen. Bij 
Sudoku moet dat want het is door 
mensen bedacht. Bij het leven niet 
want het is niet bedacht maar aan 
ons gegeven als een geschenk. 
Een geschenk beredeneer je als 
ontvanger niet maar je bent 
allereerst dankbaar. De volgorde 
van hart en verstand is hier op 
natuurlijke wijze aanwezig. Het is 
tegelijkertijd uitgangspunt voor 
heel ons leven. 

 
René 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. 
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 

mailto:nbclusteremmaus@gmail.com
http://www.cluster-emmaus.nl/
http://www.stmedardus.nl/


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.  


