
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

1 t/m 11 oktober 2015 
 
DONDERDAG 1 oktober: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-van  Alst (st.); 
voor ouders Guillaume 
Smeets en Suzanne 
Verheggen (st.); voor 
Nellie Adams-Simons, 
voor Minus Adams en 
Jacqueline Adams (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 2 oktober: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 3 oktober: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochie.; voor Jac 
Leblanc. 
(organist/dameskoor) 
 

ZONDAG 4 oktober: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 

 
DONDERDAG 8 oktober: 
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.); 
voor overleden familie 
Van Osch-Geurts. 

 
VRIJDAG 9 oktober: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 10 oktober: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis als jaardienst 

voor ouders van 
Buggenum-Driessens 
en overleden 
familieleden (st.); als 
jaardienst voor Tjeu 
Deneer. 
(organist) 
 

ZONDAG 11 oktober: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 3 oktober: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 
             C.: R. Smeets 
       C.: H. Pinxten 

 

Ideaal en 
werkelijkheid. 

 
Op vele terreinen van het leven 
stellen wij ons doelen. We hebben 
idealen die we graag willen 
verwezenlijken. En de 
haalbaarheid van deze doelen en 

idealen is van vele factoren 
afhankelijk. Maar altijd heb je te 
maken met je omgeving en met 
jezelf.  
Sportmensen leggen de lat hoog. 
Soms lijkt ze onbereikbaar hoog. 
Maar toch:  voor en na worden de 
idealen en doelen gehaald. In 
oktober begint in Rome de 
bisschoppensynode die spreekt 
over de plek en de uitdagingen die 
in onze dagen langs komen bij de 
gezinnen. En dat is niet gering. 
Het gezin is altijd de eerste 
leerschool voor het leven omdat 
belangrijke waarden en normen 
hier meteen aan elkaar getoetst 
worden en zo ook overgedragen 
worden. Vanuit onze christelijke 
inspiratie kan de Kerk ook in onze 
tijd een bijdrage leveren aan het 
welzijn van onze gezinnen. De 
discussie in de media maar 
evengoed in de Kerk zelf lijkt zich 
te verplaatsen naar andere 
kwesties die spelen rond het 
gezin. De Kerk hoeft m.i. niet haar 
hoge ideaal over het gezin en 
huwelijk op te geven maar kan er 
ook niet aan voorbijgaan. Een 
ideaal is nastrevenswaardig. Maar 
de vraag lijkt te worden: hoe gaat 
de Kerk om met de mensen die 
het ideaal niet halen. Moet je de 
sporter die niet het ideaal haalt de 
toegang tot het sportveld 
ontzeggen? Heeft hij zich niet 
evenzeer en misschien nog wel 
meer dan de winnaar  
ingespannen? Ik  bedoel maar: 
generaliseren en van kort door de 
bocht kan geen sprake zijn terwijl 
evenzeer prudentie en 
waakzaamheid geboden is omdat 
we ook veel idealen zien stranden: 
en met veel verdriet gepaard 
gaan. De paus heeft al eens 
eerder opgemerkt dat de kerk 
meer lijkt op een veldhospitaal (en 
dat geldt denk ik voor de hele 
samenleving) dan op een instituut 
voor topatleten. 

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 
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 

http://www.cluster-emmaus.nl/
http://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 

 
 

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. 
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