
 
Parochie H. Medard us Wessem 

Kerkdiensten in de periode van  
25 juli t/m 2 augustus 2015 

 
ZATERDAG 25 juli: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur:  Avondmis voor 

overledenen van onze 
parochie. 
(orgel) 

Beegden: Avondmis om 18.00 uur. 
Ell: Avondmis om 17.45 uur. 
 
ZONDAG 26 juli: 
Ittervoort: Hoogmis om 10.30 uur. 
Panheel: Hoogmis om 19.15 uur. 
 
DONDERDAG 30 juli: 
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.) 
 
VRIJDAG 31 juli: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 1 augustus: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur:  geen avondmis in 

Wessem. 
Heel: Avondmis om 18.00 uur. 
Neeritter: Avondmis om 19.15 uur. 
 
ZONDAG 2 augustus: 
Thorn:  

 09.30 uur: Hoogmis in de 
Abdijkerk. 

Hunsel: Hoogmis om 9.00 uur. 
Panheel: Hoogmis om 8.45 uur. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zaterdag 25 juli: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 
      C.: R. Smeets 
       C.: H. Pinxten 
 
Zondag 19 juli 2015 werd gedoopd 
 
Yeau Essers 

 
Van harte proficiat en 
veel geluk 
toegewenst. 
 

Spreuken. 
 
In menige gang hangen bordjes, 
tegeltjes met spreuken. En er zijn 
scheurkalenders met wijsheden. Er  
zijn geslaagde en minder 
geslaagde versies. Maar laatst las 
ik weer een goeie: ‘Vriendschap 
met jezelf is het allerbelangrijkste, 
omdat je zonder deze vriendschap 
nooit met een ander bevriend kunt 
raken’. 
Vriendschap sluiten met jezelf is 
belangrijk omdat je uiteindelijk 24 
uur per dag, 7 dagen per week, 
365 dagen per jaar, een leven 
lang,in je eigen gezelschap 
vertoeft. Vriendschap met de V 
van vrede om met je eigen 
beperkingen te kunnen leven. Met 
de V van vertrouwen in wat je zelf 
kan, kunt en mag. En met de V 
van vergeven: ook van jezelf 
vergeven. Vriendschap met jezelf 
bestaat uit: genieten van het 
goede, nee zeggen tegen jezelf, 
de tijd nemen voor jezelf, boos 
worden en weer goed worden met 

jezelf. Maar ook bewust leven. 
Laklagen uit de weg gaan. Wat 
een ander je aan kan doen daar 
kun je niet tegen vechten maar 
wel hoe je er mee omgaat. 
Vriendschap met jezelf is daarom 
een groot cadeau. Van jezelf 
houden. Totaal, met je goede en 
ook met je min punten. 
Vriendschap probeert altijd meer 
te plussen dan te minnen. Dat 
heet liefde en vertrouwen geven. 
het zijn geschenken die de 
Schepper ons heeft meegegeven. 
 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 

 
Prijzen van H. Missen 
 
U kunt H. Missen als volgt 
bestellen: 
a. Tijdens het wekelijks spreekuur 
op donderdagavond van 18.00 
uur-19.00 uur bij Fam. Smeets, De 
Groese 16, 6019 EL Wessem. U 
kunt ook e.e.a. telefonisch 
doorgeven onder nummer  562075 
of 06-53583394 en het 
verschuldigde bedrag overmaken 
op bankrekeningnr. 15.75.00748 
t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus 
met vermelding van naam en 
gewenste datum. 
b. U kunt ook het verschuldigde 
stipendium via een envelopje 
deponeren in de brievenbus van 
Fam. Smeets (De Groese 16) of 
de Pastorie (Kerkstraat 1). Gelieve 
wel de naam en gewenste datum 
duidelijk te vermelden alsmede 
afzender en telefoonnummer. 
c. U kunt uw H. Missen ook 
bestellen via e-mail:  
elvira.smeets@ziggo.nl 
 
Om teleurstelling te voorkomen 
gelieve U H. Missen steeds 
minstens drie weken van tevoren 
op te geven. Het stipendium is als 
volgt: 
H. Mis door de week:    Euro 10,00 
H. Mis in het weekend: Euro 25,00 
Ouderencentrum:  
H. Mis door de week:    Euro 10,00 
H. Mis in het weekend: Euro 15,00 
 

 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 
Emeritus-Pastoor Th.J.H. Meijs, Hoogstraat 11, 6017 AP Thorn, tel. 0475-561700 
Kerkdiensten:  Parochiekerk do-za.: 19.00 u. / Huize St. Jozef di. 10 u. 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 


