
 
Parochie H. Medard us Wessem 

Kerkdiensten in de periode van  
29 aug t/m 6 september 2015 

 
ZATERDAG 29  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 30 augustus: 
Thorn:  
 09.30 uur:Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
Hunsel: Hoogmis om 09.00 uur. 
Panheel: Hoogmis om 8.45 uur. 
 
DONDERDAG 3 september: 

19.00 uur: Avondmis voor ouders 
Leemans-van  Alst (st.); 
voor overleden ouders 
Dierx-Knoben (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 4 september: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 5 september: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochie. 
(organist/dameskoor) 
 

ZONDAG 6 september: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 

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 

mailto:elvira.smeets@ziggo.nl
http://www.cluster-emmaus.nl/
http://www.stmedardus.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedevaarten in 2015. 
Lourdes grootste bedevaartplaats 
van Frankrijk. Ook dit jaar via de 
OLB naar Lourdes. Info: 
Miennie Wilbers 0475-541851 of 
mienniewilbers@hotmail.com 
Gerda Janssen     046-4516323 of 
Gerda-janssen@live.nl 
Dagbedevaarten en Tridua in 
Banneux –België via Organisatie 
Banneux Bisdom Roermond 
Dagbedevaarten 20 mei Zuid-
Midden Limburg; 27 mei Noord 
Limburg; 7 oktober Limburg 
Tridua: Zat. 2 mei t/m woe. 6 mei. 
Begeleiding: R. Maessen. 
Vrij. 4 sept. t/m di. 8 sept. 
Meer info: pastorie Thorn 0475-
561410 

 
 

LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zaterdag 25 juli: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 

      C.: R. Smeets 
       C.: H. Pinxten 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de vakantie 
naar de kerk. 

 
Elk jaar hoor ik steevast van 
mensen die op vakantie zijn 
geweest dat ze kerken bezocht 
hebben en ook vaker dat ze naar 
de H. Mis zijn geweest en dat ze 
het heel mooi gevonden hebben. 
Dat te horen doet me goed en ik 
hoop oprecht dat er een deur 
opengaat die soms al langere tijd 
dicht was. Vakantie kan ook in dat 
opzicht een tijd van herbronning 
zijn. Zelf mag ik me gelukkig 
prijzen omdat ik  jaren met 
(priester)vrienden op vakantie 
ging en ga. Niet wetend of we elke 
dag de gelegenheid hebben om 

een kerk te vinden om de H. Mis 
bij te wonen (en het is zelfs 
boeiend om in de kerkbanken te 
zitten) nemen we traditie getrouw 
een eigen miskoffer mee om toch 
dagelijks de H. Mis te kunnen 
vieren. Voor mij is dat een rijkdom 
en ik beschouw het ook als een 
voorrecht. Het is meer dan eens 
voorgekomen dat mensen ( je 
kunt je zelfs in burgerkleding niet 
verstoppen) in de gaten hadden 
dat we priester waren (en vragen 
lachend aan elkaar: kruis op je 
voorhoofd?) en vroegen of ze in 
ons vakantiehuis naar de Mis 
mochten komen. Soms tot tranen 
toe omdat zeker in Frankrijk en 
ook in het voormalige Oost-blok 
mensen  weken en langer  geen 
H. Mis konden bijwonen bij gebrek 
aan priesters. Dat waren onze 
mooiste, meest intense en 
dankbaarste vieringen. En dan 
dacht ik telkens: God gaat niet op 
vakantie. Hij is er. Een heel jaar 
lang: 365 dagen. En Hij wacht. 
 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 
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