
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

5 t/m 13 maart 2016 
 
ZATERDAG 5 maart: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor de 
overledenen van onze 
parochie; voor Sef van 
Ganzewinkel en 
overleden familieleden, 
(organist/dameskoor) 

PS Collecte voor onze eigen kerk. 
Van harte aanbevolen. 
 
ZONDAG 6 maart: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 3 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 Mia Toonen-Dierx 
en Piet Toonen (st.). 

 
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. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 5 maart: 
19.15 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
                 C.: T. Geurts 
 

  Op 15 februari overleed onze 
medeparochiaan 

Clara Smeets-van 
der Vorst 

De eucharistieviering heeft 
plaatsgevonden op 19 februari in 
de H. Medarduskerk en zij werd te 
rusten gelegd op de begraafplaats 
aldaar. 
We wensen haar familie veel 
sterkte. 

 
 

VASTENAKTIE 2016 voor 
Oeganda (Oost Afrika). 

 
In het “Handboek Vastenaktie 
2016” lezen wij het volgende: 
“Het thema van de Vastenaktie 
2016 is: “Water bron van alle 
leven”. 
Klimaatverandering en opwarming 
van de aarde leiden in Oeganda 
tot steeds meer waterschaarste. 
Mensen moeten op een nieuwe 
manier leren omgaan met het 
beschikbare water, hun grond en 
de landbouw om op een waardige 
manier voort te kunnen leven. 

Vastenaktie ondersteunt de 
organisatie “Socadido” die 
landbouwers en hun familie in de 
regio 
Teso stimuleert in actie te komen 
voor betere leefomstandigheden 
en hen leert omgaan met de 
gevolgen van de 
klimaatverandering. De mensen in 
Oeganda moeten vaak voldoende 
en 
kwalitatief goed water ontberen. 
Ons steuntje in de rug voor een 
beter waterbeheer en betere 
landbouwmethodes zijn een 
bijdrage aan de waardigheid van 
mensen in Oeganda. 
In zijn op 18 juni 2015 verschenen 
encycliek:  “Laudate Si” ziet Paus 
Franciscus de inzet voor een beter 
milieu als een heilzame plicht. De 
paus constateert  in zijn encycliek: 
“Zuiver drinkwater is onontbeerlijk 
voor het menselijk leven. Goed 
water wordt schaars, vooral in 
delen van Afrika hebben mensen 
niet voldoende toegang tot veilig 
drinkwater en lijden ze onder 
droogteperioden. Een groot 
probleem is dat de kwaliteit van 
het water, dat arme mensen 
genoodzaakt zijn te gebruiken, 
vaak slecht is. Zo slecht, dat 
mensen er ziek van worden en 
dientengevolge zelfs kunnen 
overlijden. Vuil water is een 
belangrijke factor bij kindersterfte.  
Toegang tot goed drinkwater is 
een onvevreemdbaar en 
fundamenteel mensenrecht, 
verankerd in de waardigheid die 
ieder mens als schepsel van God 
in zich draagt. Mensen de toegang 
tot water ontzeggen is hen de 
toegang tot het leven weigeren.. 
Wie dat doet, laadt een grote 
morele schuld op zich. 
Laten wij aan de oproep van paus 
Franciscus gehoor geven door de 
organisatie “Socadido” 
in Oeganda te ondersteunen bij 
het beheer van het schaarse 
water; maar zeker ook door 
zelf spaarzaam en doordacht om 
te gaan met water en de gehele 
Schepping, Gods geschenk aan 
ons”. 
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Gebit of gebed… 
In onze parochies waarin de 
kinderen dit jaar hun eerste heilige 
communie gaan doen zijn de 
catecheselessen hiervoor overal 
begonnen. Bedoeling van deze 
lessen is de kinderen iets te laten 
proeven van de liefde die Jezus en 
God voor ons hebben. Niet alleen 
maar weetjes maar vooral 
verhalen over Jezus waaruit die 
liefde spreekt. En natuurlijk 
moeten ze ook iets leren. Tijdens 
de catecheseles komt ook het 
Kruisteken, Het Onze Vader en het 
Weesgegroet aan de orde. Het 
Weesgegroet is gedeeltelijk wel 
bekend. Het kruisteken en Onze 
Vader komen er minder goed van 
af. Van een collega hoorde ik toen 
hij het Onze Vader met de 
kinderen wilde bidden dat menig 
kind met de mond vol tanden 
stond, een enkeling herkende het 
gebed en sommigen lukte het best 
aardig om mee te bidden ( en ik 
heb geen andere ervaring).Toen 
eenmaal het Amen had geklonken 
zei een van de kinderen vol trots: 
“Dat gebit ken ik uit de kop!” 
Gaandeweg zullen de 
communicanten het Onze Vader 
van buiten leren, zodat die oude 
vertrouwde woorden ook gaan 
klinken voor een volgende 
generatie. Het opnieuw woord 
voor woord uitspreken leert ook 
mij de rijke inhoud van dat gebed 
opnieuw proeven. Het leert ons 
God aanspreken niet als een verre 
onbenaderbare kracht, maar als 
een Vader bij wie je kind aan huis 
mag zijn. Door te leren bidden en 
te blijven bidden groeit God als 
het ware met je mee. Die rijkdom 
gun je toch elk kind en elke mens. 

René  H. M. Maessen, 
 pastoor-deken. 

 

STILLE OMGANG 
In de nacht van zaterdag 12 maart 
op zondag 13 maart zal in 
Amsterdam de Stille Omgang 
gehouden worden. Informatie. De 
reis naar Amsterdam wordt 
gemaakt via autobussen en kost  

€ 23,-- 
Verdere informatie en opgave bij: 
Harrie Geelen, Narcisstraat 9 te 
Ittervoort, tel. 0475-56.53.62 

 

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.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


