
                                                                                                                                                                                                                                               

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

5 t/m 13 augustus 2017 
 

Wilt u de kerkberichten en 
misintenties wekelijks als e-mail 
ontvangen? Meld u dan aan via: 
nbclusteremmaus@gmail.com 

Via datzelfde e-mailadres kunt u 
zich ook opgeven voor het 

ontvangen van onze digitale 
nieuwsbrief. 

 
Mochten er fouten zijn vermeld 
in de kerkberichten, dan kunt u 
gerust direct bellen 0475562075 

of 06-53583394 of 
elvira.smeets@ziggo.nl 

Zodat het alsnog vermeld kan 
worden. 

 
ZATERDAG 5 augustus: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef.  

Wessem: 
19.15 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Wies Maillé-
Silkens. 
(organist) 

 
 
 

ZONDAG 6 augustus: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 

 
DONDERDAG 10 augustus: 
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 12 augustus: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef.  

Wessem: 
19.15 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Nelly en Willem 
Hoeyenbos-Dierx (st.); 
voor overleden ouders 
en grootouders de 
Wijs-Joore. 
(organist) 

 
ZONDAG13 augustus: 
Thorn: 
09.45 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 

 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 5 augustus: 
19.15 uur:  L.: Geen 

      C:  H. Pinxten 
 

 
 
 

Zomersproeten. 

 
Raar woord eigenlijk. Sproeten.  
Niet gezocht waar het vandaan 
komt want zomersproeten hebben 
in kinder- en  jeugdjaren was al 
erg genoeg. Maar het is net of je 
ze minder ziet deze bruine vlekjes 
op de huid. Sproeten begint 
hetzelfde als spruitjes en daar 
moesten we als kind ook  niets 
van hebben. Nee, zomersproeten, 
ik zie ze minder maar het kan zijn 
dat ik als oudere ook minder 
verkeer tussen jonge mensen. Ik 
zie natuurlijk wel bruine vlekken 
bij mezelf en anderen –vooral als 
de zon schijnt-. Ik geloof dat deze 
bruine vlekken anders heten maar 
laat ik ze toch maar 
zomersproeten noemen want dat 
geeft tenminste een jong gevoel 
en houdt je wat weg van de 
vorderende leeftijd. Tenslotte: 
willen we niet allemaal een beetje 
jong uitzien? Soms kun je 
cosmetica en kleding te hulp 
roepen maar dat is niet altijd een 
gegarandeerd succes. Een spiegel 
mag nooit ontbreken. Juist in deze 
zomertijd heb ik veel behoefte aan  
een woord uit de Bijbel: ‘Kijk eens 
naar de vogels in de lucht: ze 
zaaien niet  en maaien niet en 
toch worden ze gevoed. En de 
bloemen in het veld: hoe ze 
groeien. Ze arbeiden noch spinnen 
en zelfs Salomo in al zijn pracht 
was niet zo gekleed als een van 
hen’. Ontspannen en al helemaal 
geen zorg over hoe ik gekleed ga. 
Gezond zijn is een kostbaarder 
geschenk en daar mogen van mij 
dan best wat bruine vlekjes (!) bij. 
Ik wens u een ontspannen tijd toe. 

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 
Kapelaan Bodden, Monseigneur Savelbergweg 93a 6017 AE Heel, tel. 0475-575667 
Assistent: Pastoor J.W.. Berkemeijer, Kerkplein 1, 6096 AK Grathem, tel. 0475-451292 
Diaken L. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum. 
Kerkdiensten:  Parochiekerk do 19.00 u. za.: 19.15 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. 
Voor kerkbijdragen: Rabo Wessem  IBAN NL40RABO0157502503 t.n.v. Parochiële kerkbijdrage. 
www.cluster-emmaus.nl. of www.stmedardus.nl 
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