
 
Parochie H. Medard us Wessem 

Kerkdiensten in de periode van  
11 juli t/m 18 juli 2015 

 
ZATERDAG 11 juli: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur:  Avondmis als 

jaardienst voor 
Jacques Bidlot (st.); 
als jaardienst voor 
Herman Vries (st.) 
(orgel) 

 
ZONDAG 12 juli: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 16 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 17 juli: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 18 juli: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur:  Avondmis voor Harrie 

Manders (v.w. zijn 
verjaardag); ter 
nagedachternis aan 
overleden ouders en 
grootouders De Wijs-
Joore; voor Jos 
Gubbels en zijn 

oudeers Cleo en Liza 
Gubbels-Geurts. 
(orgel) 

 
ZONDAG 19 juli: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zaterdag 11 juli: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 
      C.: R. Smeets 
       C.: J. Schreurs 
 

Je weet het maar 
nooit.. 

 
Je weet het maar nooit bij paus 
Franciscus… maar nu laat het zich 
niet zo moeilijk raden waar hij de 
beginwoorden van zijn encycliek, 
die nu al de bijnaam ‘milieu 
encycliek’ vandaan heeft omdat de 
paus ingaat op het verantwoord 
omgaan met onze aarde. Laudato 
Si –U Heer prijzen wij – zijn de 
begin woorden van een kerklied 
dat iedereen welhaast kent en 
teruggaat op het Zonnelied van 
Sint Franciscus: een loflied op de 
grootheid van Gods schepping. 
Denk er de melodie bij en je voelt 
al hoe blij en dankbaar we mogen 
zijn voor de geweldige schepping 
waarvan ook wij een onderdeel 
zijn. En nu dreigt juist de mens –
geschapen naar Gods beeld en 
gelijkenis – deze schepping zo uit 
te putten en te verbruiken dat we 
een ondergang over de mensheid 
afroepen. De paus laat geen nieuw 
geluid horen want milieu- en 
klimaatdeskundigen, 
milieubeschermingsorganisaties en 
vele anderen laten al  jaren hun 
bezorgdheid horen in de oproepen 
aan regeringsleiders echt iets te 

doen aan maatregelen die met 
name de opwarming van de aarde 
helpen voorkomen. Het is te kort 
door de bocht om met enkele 
simpele voorstellen te komen of te 
roepen dit of dat moet maar. Ik 
geloof dat we dan morgen net zo 
hard als delen van de  Griekse 
bevolking moord en brand zouden 
schreeuwen. De paus laat een 
geluid horen dat we tot nu toe nog 
niet zo sterk hoorden: bescherm 
ook wat wij niets vinden of wat 
zwak is. Want de wereld is van en 
voor ons allemaal. En hij gaat uit 
van een geloofsvisie: we hebben 
de aarde in bruikleen. Nog 
afgezien van het feit dat de Kerk 
er is om te dienen zou ook hier 
wel eens een weg kunnen liggen 
die tot gezamenlijke aanpak leidt 
maar dan moet je wel beginnen 
met jezelf (of je groep of land of 
continent)  niet meer als het 
middelpunt van de aarde te 
beschouwen. Dat middelpunt is 
God en zonder Hem raakt de 
schepping haar middelpunt kwijt. 
Het lied ‘ Laudato Si’ sluit in  de 
Nederlandse vertaling uit het 
Liedboek van de Kerken af met de 
zin: Wij willen dienaars van Uw 
grootheid zijn, Hallelujah 
 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 

 
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 
Tridua:  
Vrij. 4 sept. t/m di. 8 sept. 
Meer info: pastorie Thorn 0475-
561410 
 
 
 
 
 
 

 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 


