
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

12 t/m 20 maart 2016 
 
ZATERDAG 12 maart: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis als jaardienst 
voor ouders Maessen-
Beckers (st.); als 
jaardienst voor Adolf 
Meeuwissen en 
Angelina Janssen (st.); 
als jaardienst voor Peter 
van Dooren en Marieke 
van Dooren-Knoops; als 
jaardienst voor Mia 
Hennissen (v.h. 
Horionstraat). 
(organist/dameskoor) 

Vormsel in Neeritter. 
 

ZONDAG 13 maart: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
Vormsel in Ittervoort. 
 
DONDERDAG 17 maart: 
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 Fien Houtackers 
(VD). 

 
ZATERDAG 19 maart: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Voorstellingsmis van de 
Communicanten van de 
St. Medardusschool. 
Avondmis voor ouders 
Roumen-Briels en 
schoondochters Riny en 
Marij. 
(Unity) 

 
ZONDAG 20 maart: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 12 maart: 
19.15uur:    L.: J.Gruijthuijsen 
                   C.: H. Pinxten 
 

In de week van 14 tot en 
met 17 maart wordt de 
huis-aan-huis collecte 
voor de Vastenaktie 

gehouden. 
 

VASTENAKTIE 2016 voor 
Oeganda (Oost Afrika). 

 
In “Vastenaktie Nieuws” lezen wij: 
“Waterschaarste en andere 
problemen in Oeganda worden 
veroorzaakt door de 
klimaatverandering en de 
opwarming van de aarde. Een 
klimaatverandering waaraan de 
gemiddelde Oegandees 
nauwelijks bijdraagt. Wij in  het 
Westen des te meer. Het is een 
beetje kort door de bocht, maar je 
zou kunnen zeggen dat mensen in 
Oeganda opgezadeld worden met 
de problemen die wij hier 
veroorzaken., Als gelovigen moet 
de oproep van de Paus om ons 
bewust te zijn van ons 
watergebruik en verspilling tegen 
te gaan, ons na aan het hart 
liggen. Je zelf trainen op een zo 

spaarzaam mogelijke manier met 
water om te gaan kan een goede 
invulling van de Vastentijd zijn. 
Met wat nadenken zult u zeker 
een aantal goede bespaar 
manieren kunnen vinden. En 
anders helpt een zoek programma 
op internet wel verder. Samen aan 
de bron  staan en samen 
nadenken over hoeveel water 
daarvoor nodig is. 
Veel liters water, veel van de 
oerkracht van leven, wordt 
onttrokken aan bronnen en aan 
water voorraden in Oeganda. Het 
is goed om ons dit realiseren als 
wij tijdens de Veertig-dagen-tijd 
vasten door o.a. de caritas-
organisatie “Socadido” in Oeganda 
financiëel te steunen, opdat die 
organisatie mogelijkheden heeft 
om samen met de Oegandezen te 
werken aan een  goed beheer van 
het schaarse water! 
Uw gift voor de Vastenaktie kunt u 
deponeren in de collectebus 
achter in de kerk èf in de 
kerkdeurcollecte op zaterdag 5 
maart èf tijdens de collecte voor 
de “Goede Doelen Actie”. 
 

Tegen de keer in… 
 
Je komt ze tegen, mensen met de 
mobiel in de hand achter het 
stuur; mensen die geen richting 
aangeven; mensen die hun woord 
breken; mensen die stelen en 
moorden: mensen die mensen het  
leven zuur maken. Dergelijke 
berichten en andere zijn er 
genoeg. Ze werken verlammend: 
maken moedeloos. Ze roepen 
angst op en doemdenken… 
Positieve berichten over mensen 
die eerlijk zijn en de vrede 
liefhebben, die opkomen voor 
zwakken; mantelzorgers; mensen 
die trouw blijven ook in kwade 
dagen; die hartelijk zijn en 
aanspreekbaar; de vele 
vrijwilligers met grote inzet; 
mensen die met de ogen op de 
Heer gericht sterven; die geven 
hoop: het kan toch. Zij verheffen 
en inspireren om mee te doen; het 
kan… 

Parochie H. Medardus Wessem, Kerkstraat 1, 6019 AD Wessem, tel. 0475-562375. 
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Kerkdiensten:  Parochiekerk do 19.00 u. za.: 19.15 u. / Huize St. Jozef  za. 16.00 u. 
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Rabo Wessem:  IBAN NL89RABO0157500748 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus Wessem. 
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Wat je aandacht geeft groeit: 
negatief of positief. Die keuze 
maken we telkens weer bij alles 
wat we doen of laten. De 
Veertigdagentijd is dé tijd om ons 
te bekeren..tegen de keer in. 
Stoppen met negativiteit en 
doorgaan met positief blijven. Het 
eerste gaat dood en het ander 
blijft leven. 

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 Dagbedevaarten zijn 
op 18 mei en 12 oktober. De 
Tridua van 6t/m 10 mei en van 
30september 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.  
 

Boekenverkoop. 
 
Zusters van de congregatie 
Redemptor Hominis zullen op 
zaterdag 12 maart na de H. Mis 
van 19.15 uur in Wessem 
aanwezig zijn om enkele zeer 
instructieve boeken van de hand 
van hun stichter Don Emilio 
Grasso aan te prijzen en te koop 
aan te bieden. Deze boeken 
kunnen ons helpen ons geloof te 
verdiepen. Vandaar dat we de 
zusters ook toestemming gegeven 
hebben om een toelichting te 
geven voorafgaande aan de 
verkoop na de H. Mis. De prijzen 
variëren van € 6 naar € 7 en 8 €. 
In Thorn zal dit zelfde gebeuren 
op zondag 13 maart de H. Mis van 
9.45 uur. Hartelijk aanbevolen. 
 

Om alvast te noteren. 
 
Zaterdag 9 april om 19.00 uur 
Clusterviering in Wessem voor alle 
parochies van ons cluster. 
Presentatie Pastoraal plan 2016 en 
Jubeljaar van de Barmhartigheid. 
Dinsdag 24 mei Dekenale 
Bedevaart naar Maastricht in het 
Jaar van de Barmhartigheid. 
Woensdag 6 juli Korenavond in 
Grathem. Instructie voor de 
koorzangers om 18.30 en om 
19.15 H. Mis. 
 

De Heilige Drie Dagen. 
 
Vanouds viert de kerk op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag alleen de Eucharistie 
die direct betrekking heeft op het 
lijden, sterven en verrijzen van 
Christus. Bij het overlijden van een 
parochiaan waarbij gevraagd 
wordt om een kerkelijke uitvaart in  
ons cluster zal dan géén 
Eucharistie maar een Woord- en 
Gebedsdienst plaatsvinden. 
 

BEDEVAART  
MAASTRICHT 
Wilt u graag een keer een dag 
naar Maastricht gaan? 
En dan met pastoors en 
parochianen uit uw eigen 
dekenaat Thorn-(Heythuysen)?  
Dat kan op dinsdag 24 mei 2016. 
We gaan naar Maastricht vanwege 
het Jubeljaar van de 
Barmhartigheid en omdat de beide 
basilieken – de Sint Servaas en de 
Onze Lieve Vrouwe met haar 
Sterre der Zee – ook Heilige 
Deuren hebben.  
Cluster Emmaüs: Beegden, Heel, 
Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, 
Thorn, Wessem  en Haler-Uffelse. 
Cluster Kana: Buggenum, Haelen, 
Horn, Nunhem, Heibloem, Neer en 
Roggel. 
Cluster Tabor: Baexem, Grathem, 
Heythuysen, Kelpen-Oler en 
Leveroy. 
* Kosten: € 20,- per persoon. Bij 
aanmelden contant betalen. 
Daarmee is de bus betaald, maar 
verder is niets inbegrepen. In 

Maastricht zijn voldoende 
eetgelegenheden en u kunt ook 
zelf brood meenemen. 
* Heenreis: Vanaf 8.00 uur, 
afhankelijk van de opstapplaats. 
De opstapplaatsen en vertektijden 
hoort u later, nadat de 
aanmeldingen bekend zijn. 
* Terugreis: Vertrek vanuit 
Maastricht om ca. 17.00 uur. 
* Voor de goede gang van zaken 
is het wel wenselijk, dat u een 
Aanmeldingsformulier invult. 

Hier afknippen 

 

AANMELDINGSFORM

ULIER 
 
NAAM:_____________
___________________
________________ 
 
ADRES:____________
___________________
________________ 
 
TELEFOON NUMMER: 
___________________
_________________ 

 

gaat op 24 mei mee met de 
Dekenale bedevaart naar 
Maastricht. 
Voor de bus is € 20,- contant 
betaald.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


