
 
Parochie H. Medard us Wessem 

Kerkdiensten in de periode van  
1 t/m 9 augustus 2015 

 
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 09.00 uur. 
Panheel: Hoogmis om 08.45 uur. 
 
DONDERDAG 6 augustus: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-van  Alst (st.); 
voor Antoon Hubert van 
Hoef en Martina 
Breukers (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 7 augustus: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 8 augustus: 
Wessem:  

16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor speciale 

intentie van Iet 
Gruijthijsen-Lammers 
(v.w. haar verjaardag); 
ter nagedachtenis aan 
overleden ouders en 
grootouders De Wijs-
Joore, Wim de Wijs; 
voor ouders 
Valkenborg-Hecker en 
kinderen (st.); als 
jaardienst voor Nelly 
en Willem Hoeyenbos-
Dierx (st.) 
(organist/dameskoor) 

 
Beegden: Avondmis om 18.00 uur. 
Ell: Avondmis om 17.45 uur. 
 
ZONDAG 9 augustus: 
Thorn:  
 09.30 uur: geen Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
Ittervoort: Hoogmis om 10.30 uur. 
Panheel: Hoogmis om 8.45 uur. 

 
Dieren zijn net 

mensen. 
Stralende zomerzon. Even zit ik in 
de zon maar niet lang want er is 
geen schaduw. De twee katers 
liggen verscholen tussen het groen 
en soezen en pas als een vrolijk 
huppende merel in de buurt komt 
zie ik waar ze uithangen. Een rode 
kater die wekenlang voorbijkwam 
zie ik niet meer. Een hele troep 
spreeuwen lijkt vergadering te 
houden zo druk hebben ze het 
met elkaar en twee flinke 
houtduiven lijken het aan te horen 
maar laten het rustig aan zich 
voorbijgaan. Aan mijn voeten toch 
nog een stoet ijverige mieren die 
af en aan sjouwen met takjes en 
rommel groter dan ze zelf zijn. En 
opeens zijn alle spreeuwen weg. 

Ik kijk maar zie toch geen 
bedreiging. De vergadering is 
abrupt afgebroken. Dreigde er 
gevaar? Ik kan niets ontdekken. Ik 
ben blij dat er in ieder geval 
minder vergaderd wordt in deze 
maand alhoewel dit fenomeen 
bijna onuitroeibaar blijkt in onze 
samenleving. En ineens is de hele 
troep weer terug aan de 
vergadertafel. Dieren zijn net 
mensen. Maar ze hebben 
waarschijnlijk minder ingewikkelde 
problemen op te lossen. In de zon 
glanzen hun geschakeerde veren 
van zwart tot groen en blauw en 
alle tinten die er tussen in liggen. 
Ik denk aan een woord van St. 
Bernardus als hij over de 
schepping mediteert en zegt: “Ik 
heb over God meer geleerd in de 
natuur dan uit de boeken”. Ja, de 
facinatie over de natuur brengt je 
verder in het openstaan voor het 
grote wonder van de schepping 
dan droge redeneringen en 
woorden. Het hart is het 
instrument van de liefde en niet je 
brein. Dat moet God zelf ook al 
bedacht hebben, denk ik. 
 

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 

 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 


