
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

30 jan. t/m 7 februari 2016 
 
ZATERDAG 30 januari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor Harie 
Smeets; voor Pierre 
Smeets (v.h. Maasstraat 
20), tevens voor Bertha 
Joris; voor Paul Deneer 
(v.w. zijn verjaardag). 
(organist) 

 
ZONDAG 31 januari: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 4 februari: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-Van Alst (st.). 
Na de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
Aansluitend Uitstelling van het 
Allerheiligste en Stille Aanbidding 
tot 20.00 uur. 
 
VRIJDAG 5 februari: 
18.30 uur: Més vuur de 

Vastelaovendj. 
Intenties voor de levende en 

overleden leden van CV 
De Golfbraekers, voor 
Jan en Andrie Leblanc-
Hilkens, voor Irma 
Bidlot-Leblanc. 
(Unity, Manuel, Jasper 
en Tijn). 

 
ZATERDAG 6 februari: 

16.00 uur: H. Mis in 
Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor de 
overledenen van onze 
parochie. 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 7 februari: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 30 januari: 
19.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
                 C.: H. Pinxten 
   

 
In  de week van 

25 t/m 31  januari 
2016 wordt in 
Wessem de 
Kerkbalans  
gehouden. 

 

 
1 keer 11  de Mès vuuër 

Vastelaovendj 
 
Wat gaat de tijd toch snel. 
Voor de 11 keer wordt dit jaar de 
Mès vuuër Vastelaovendj 
gehouden op de vrijdag voor 
Carnaval.  
Deze Més wordt georganiseerd 
door CV De Golfbraekers. 
Dit doen wij  om de  
Carnavalsdagen te beginnen met 
bezinning, samenhorigheid en die 
mensen te gedenken, die van ons 
zijn heengegaan. 
Daarom houden wij op vrijdag 5 
februari om 18.30 uur een Mès 
vuuër de Vastelaovendj in de 
Parochiekerk van de Heilige 
Medardus te Wessem. 
 
Aan deze Més wordt medewerking 
verleend door de beschermheer 
van CV De Golfbraekers (Pastoor-

Deken-Maessen), CV De 
Golfbraekers, De Braekerkes en 
het Boerebroedspaar 2016. 
 
Bovendien  verzorgen Manuel van 
Buggenum, Jasper Cremers, Tijn 
Corstjens en Unity het muzikale 
gedeelte van de Mès vuuër 
Vastelaovendj. 
Daarom nodigen wij u allen van 
harte uit om deze Mès vuuër 
Vastelaovendj bij te wonen.  
 
Namens  CV De Golfbraekers, 
René en Elvira Smeets-Gabriëls 

 

Kaars. 
Het hoort bij ons leven als opstaan 
en slapen gaan. Vrouwen en 
mannen van alle leeftijden, uit 
dorp en stad, bewust of toevallige 
passant. Vele andere vormen van 
kerk-zijn zijn opgegeven. Maar de 
band die bindt met God en ook 
met de Kerk loopt vaak via Maria. 
Onze hopeloosheid in onze 
omgang met het goddelijke wordt 
doorbroken in het gebaar van het 
opsteken van een kaars. Er is 
geen reden om daar 
geringschattend over te doen. Bij 
alle verandering in geloofsbeleving 
is dat gebaar bewaard gebleven. 
Een woordeloos gebed. Zouden 
we zelf niet een lichtje willen zijn, 
een heldere vlam, warm en 
verwarmend. De was smelt zoals 
ons leven iedere dag weer wordt 
opgebruikt door zorgen en 
werken. Jezus  een licht in de 
duisternis. We horen het bij het 
feest van Maria Lichtmis uit de 
mond van Simeon. We steken 
allemaal een kaars aan, om te 
zeggen dat ook wij licht van dat 
Licht willen zijn. En dat blijven we 
zeggen totdat ook wij eens met 
Simeon mogen zeggen: “Laat nu 
uw dienaar gaan in vrede, want 
mijn ogen hebben Uw Licht 
gezien”.  Licht dat eeuwig is. We 
gaan het vieren op maandag 1 
februari in de Kapel onder de 
Linden in de heilige Mis van 19.00 
uur en met aansluitend de 
Blasiuszegen. 

René  H. M. Maessen, 
 pastoor-deken. 
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