
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

16  t/m 24 april 2016 
 
VRIJDAG 15 april: 
H. Vormsel in Heel 19.00 uur. 
 
ZATERDAG 16 april: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor opa en 
oma Richaerts-Brouns, 
Sjef en Maria Richaerts-
Schreurs, Jan, Angelina 
en Monique; als 
jaardienst voor Annie 
Dierx-Knoben. 
(organist) 

H. Vormsel in Ell 17.45 uur 
 
ZONDAG 17 april: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 21 april: 
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 23 april: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis als jaardienst 
voor Harie Joris; voor 
Sef van Ganzewinkel en 

overleden familieleden; 
als jaardienst voor Sjaak 
Geurts. 

 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 24 april: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
H. Communie in Ittervoort. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
                 
Zaterdag 16 april: 
19.00 uur:   L.: R.Smeets 
        C.: R.Smeets 
 

----- 

Roepingenzondag 
16/17 april. 

 
Sinds enkele jaren roept onze 
bisschop mannen die priester 
willen worden op om naar het 
bisdom Roermond te komen om 
ons te helpen de sacramentele 
kerk in stand te houden omwille 
van de Blijde Boodschap van Jezus 
Christus. Deze boodschap vindt 
een concrete vertaling in de 
Bergrede (Mt.,5,1-12a) en in de 
Werken van Barmhartigheid 
(Mt.,25,31-46). Gelukkig geven 
mannen uit Limburg maar ook uit 
India, Sri-Lanka, Italië, Polen en 
Zuid-Amerika antwoord op deze 
oproep. Zij die van verre komen, 
komen als missionarissen want ze 
laten alles achter en moeten hier 
wortelen. Wat dat aan inburgering 
betekent, weten we als Kerk al 
jaren. Een papierwinkel, het 
bisdom moet garant staan voor 
onderhoud, een ‘betrekking’, vele, 
vele reizen naar de ambassade 
enz. Datzelfde geldt voor 
religieuzen die zich bij ons willen 

vestigen. Het wordt ons als Kerk 
niet gemakkelijk gemaakt. 
Enerzijds heeft dat te maken met 
een goede regulering voor wie zich 
in Nederland wil vestigen maar 
ook met de overtuiging in een 
seculier land als het onze, dat 
godsdienst achter de voordeur 
hoort.(tenminste als het om de 
christelijke godsdiensten gaat). 
Dat we intussen met een 
fundamentalistisch secularisme te 
maken hebben, schijnt niet bij 
iedereen door te dringen. Begrijp 
me goed ik ben echt voor opvang 
van vluchtelingen wier leven in 
eigen land niet veilig is. Ik doe 
niet mee met de generaliserende 
uitspraak dat onze 
(christelijke)cultuur met haar 
waarden en normen bedreigd 
wordt door vreemdelingen. Dan 
kunnen we beter de hand in eigen 
boezem steken! We zouden nog 
wel eens veel kunnen leren van 
andere culturen waar respect voor 
ouderdom en het leven hoge 
prioriteit hebben. Dat van hen die 
zich hier willen vestigen gevraagd 
wordt zich aan te passen lijkt voor 
de hand te liggen maar waaraan 
moeten mensen zich aanpassen?? 
Op roepingenzondag gaat het in 
onze kerken over roepingen tot 
het priesterschap maar die staan 
nooit los van de roeping van elke 
gedoopte christen. Als gelovigen 
gaan we uit van Gods oproep  om 
het spoor van Jezus te volgen en 
in verdraagzaamheid te leven 
omdat de liefde de hoogste wet is. 
Gods Naam = Liefde. In het week-
end van 16/17 april komen twee 
seminaristen van Rolduc naar onze 
parochies. We willen hen hartelijk 
welkom heten en met ons gebed 
ondersteunen. 

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 
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Mariabedevaartplaats in de 
Benelux. De Dagbedevaarten zijn 
op 18 mei en 12 oktober. De 
Tridua van 6 t/m 10 mei en 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.  
 

Om alvast te noteren. 
 
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.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 


