
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van 

16  t/m 24 januari 2016 
 
ZATERDAG 16 januari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

19.00 uur: Avondmis voor ouders 
Derickx-Roex en zonen 
Pierre en Lei (st.). 
(organist) 

 
ZONDAG 17 januari: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 21 januari: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-Van Alst (st.). 
 
ZATERDAG 23 januari: 
16.00 uur: H. Mis in 

Ouderencentrum St. 
Jozef. 

St. Sebastianusmis 
19.00 uur: Avondmis voor de 

levende en overleden 
leden van de Schutterij 
St. Joris; voor Johan 
Kessels; als jaardienst 
voor Ruth Joris en voor 
Christientje Verlinden en 
overleden familie; als 
jaardienst voor ouders  
Deneer-Maessen, 
kinderen en kleinkind; 
voor ouders Bidlot-
Deneer en overleden 
familieleden. 

 
 
 

 
 

ZONDAG 24 januari: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 16 januari: 
19.00 uur: L.: J.Gruithijsen 
                 C.: H. Pinxten              
 

Terug van 
weggeweest. 

Hoezo weggeweest, we zijn al 
weer twee  weken in het nieuwe 
jaar. Hoezo, terug. Ik ben de 
dorpen niet uit geweest. Maar als 
je alle kerst- en nieuwjaarskaarten 
door je handen laat gaan ben je 
ineens weer terug. Terug in je 
geboortedorp, terug in een vorige 
parochie. Terug bij een overlijden, 
terug in een gezin dat op de kaart 
staat, terug bij een pas getrouwd 
stel en de geboorte van een lang 
verwacht kind. 2015 is dan wel 
voorbij maar ‘vroeger’ is nooit 
voorbij zolang je er zelf bent want 
in vandaag zit gisteren ingesloten. 
En dan komen ook als vanzelf 
weer de goede voornemens  
naar boven. Ja, daar moet ik nodig 
op bezoek of minstens  een mailtje 
want lange brieven als antwoord 
op alle goede wensen zit er ook 
niet in. De kerst- en 
nieuwjaarswensen zijn als een 
fotoalbum. Je ziet hoe mensen en 
hun omgeving veranderd zijn en 
zelf ben je ook dezelfde niet meer: 
noch naar uiterlijk noch naar 
levensinstelling. Er is zoveel 
gebeurd: alleen al in 2015. Geen 
wonder dat de tijd sneller gaat als 
je ouder wordt. Elk oud en nieuw 
heeft ook iets van een reünie met 
jezelf. Daarom moeten we de tijd 
koesteren. Daarom wil ik ook 
iedereen bedanken die mij haar of 

zijn goede wensen deed 
toekomen.  Teveel om persoonlijk 
te bedanken in onze parochies. 
Daarom langs deze weg dank u 
wel en met als hartenwens dat we 
in 2016 elkaar tot zegen mogen 
zijn om een nieuwe bladzijde  toe 
te voegen aan elkaars 
levensalbum die de moeite waard 
blijft om elkaar in hart en 
geheugen niet te vergeten. 
 

René H. M. Maessen,  
pastoor-deken. 

 

Dank u wel. 
Het  kerkbestuur en de 
kerngroepleden willen graag 
iedereen bedanken die  voor-  en 
meegewerkt hebben aan de 
verzorging van de Kerstdiensten, 
de Oud- en Nieuwjaarsvieringen. 
We denken aan   de bouwers  van 
de kerststallen, de verzorgers van 
de kerkversieringen, de leden van 
de zangkoren, dirigenten en 
organisten, misdienaars en 
acolieten, kosters, collectanten, 
mensen die aanwezig waren 
tijdens de open uren om de 
kerststallen te bezichtigen. Een 
hele stoet vrijwilligers die het 
mogelijk maken om samen 
Kerstmis  te vieren en zo helpen 
om onze geloofsgemeenschap een 
gezicht te geven: geroepen tot 
dienen. Aan iedereen oprechte 
dank. 

René  H. M. Maessen, 
 pastoor-deken. 

 
 

Aanpassing tijden 
Eucharistievieringen. 

 
Nu we in ons cluster met 8 
parochies steeds meer naar een 
eenheid groeien is het zaak om 
voor de toekomst de 
Eucharistievieringen zolang 
mogelijk te garanderen en ervoor 
te zorgen dat drie priesters het 
rooster van de H. Missen in het 
weekend kunnen invullen. Er is 
een rooster opgesteld waarin de 
drie priesters alle drie aan bod 
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komen maar zo dat indien 
noodzakelijk voor extra vieringen 
zoals Eerste Communie, processies 
of bij ziekte er niet meer 
geschoven hoeft te worden met 
mistijden tussen de parochies. We 
hoeven ook niet meer (vaak na 
veel bellen) een vervanger te 
zoeken, waar ook een 
kostenplaatje aan hangt. Ook hier 
is bezuiniging op zijn plaats.  
 
We begrijpen dat bij elke 
verandering mensen dat niet 
prettig vinden maar het gaat hier 
om de lange termijn. Vanaf het 
laatste weekend van januari 2016 
(30 en 31 januari) worden de 
tijden als volgt: 
Beegden en Heel zaterdag 17.45 
uur  
Wessem zaterdag 19.15 uur 
Kapel Panheel zondag 8.30 uur  
Thorn zondag 9.45 uur.  
 
De andere parochies houden hun 
tijden.  
Ell zaterdag 17.45 uur  
Neeritter zaterdag 19.15 uur  
Hunsel zondag 9.00 uur  
Ittervoort zondag 10.30 uur.  
 
We hopen  op uw begrip. 
 
Kerkbestuur en Pastoraal –team. 


