
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

10 t/m 21 februari 2016 
 
ASWOENSDAG 10 februari: 
11:00 uur: H. Mis w.o. aswijding 

en uitdeling van het 
askruisje.| 
Intentie voor de 
overledenen van onze 
parochie. 

 
DONDERDAG 11 februari: 
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 ouders Clout-
Storms (st.). 

 
ZATERDAG 13 februari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

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

 
ZONDAG 14 februari: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 

DONDERDAG 18 februari: 
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 20 februari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.15 uur: Avondmis voor Sjaak 
Schreurs en Elisabeth 
Schreurs-van 
Buggenum; als 
jaardienst voor Reinier 
Verlinden en Anna 
Peeters ook gedenken 
we Gerty, Ruth, Riet en 
Goos, Jacq en Jo 
Keunen. 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 21 februari: 
Thorn:  
 09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 13 februari: 
19.15 uur: L.: R. Smeets 
      C.: R. Smeets 
                 C.: T. Geurts 
   

------ 

 
Veertigdagen…een 

bijzonder getal. 
 
In de architectuur is  een richting 
die het  ‘minimalisme’ wordt 

genoemd. De architecten die deze 
richting aanhangen zoeken de ziel 
van hun ontwerpen bloot te 
leggen door de ruimte te laten 
spreken. Hun kunst bestaat er in 
niet meer in een ruimte te 
plaatsen dan strikt noodzakelijk is. 
Als je meer van Barok houdt dan 
is zo’n ruimte kaal en leeg. Het is 
een beetje de kunst van het 
weglaten. In de nu komende 
Veertigdagentijd gaat het ook om 
te zien wat wezenlijk is voor je 
geestelijk en lichamelijk leven. Het 
gaat om de kunst van weglaten 
van alles wat je zicht op je 
levensdoelstelling als geestelijk 
ingestelde mens belemmert. En 
dat kan van alles zijn. Dat is zelfs 
voor iedereen verschillend.  De 
kunst van het minder eten mag 
gericht zijn op afslanken maar 
vindt haar oorsprong in het feit 
dat niets je zozeer herinnert aan 
waar je mee bezig bent dan een 
niet zo gevulde maag. Maar het is 
maar een aspect van de kunst van 
het weglaten om alert te blijven 
op je doelstelling. Wie serieus 
nadenkt vindt in zijn of haar leven 
wel zaken die hinderlijk zijn om 
geestelijk gezond te leven. Alles 
wat je door inspanning bereikt 
wordt van groter waarde en dus 
waardevoller voor jezelf en mist 
meestal ook zijn uitwerking niet op 
je omgeving. Gaan we niet van tijd 
tot tijd allemaal gebukt onder wat 
we allemaal moeten, kunnen, 
hebben en willen zijn. Minimalisme 
kan ons helpen om onze 
leefruimte als christen voor onszelf 
en voor onze wereld opnieuw te 
ontdekken.  

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 
Kerkdiensten:  Parochiekerk do 19.00 u. za.: 19.00 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 
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