
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

10 t/m 18 oktober 2015 
 
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. 
 
DONDERDAG 15 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 echtpaar W. van 
der Beek-Hansen; voor 
overleden ouders 
Johannes Beckers en 
Hubertina Derickx (st.). 

 
VRIJDAG 16 oktober: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 17 oktober: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 

19.00 uur: Avondmis als jaardienst 
voor Sjra Joosten en 
Jeanne Joosten-
Peeters.  
(organist/dameskoor) 
 

ZONDAG 18 oktober: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 10 oktober: 
19.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
             C.: J. Gruijthuijsen 
       C.: H.Pinxten 
 

Op 27 september overleed onze 
medeparochiaan 

Gonnie Hilkens-
Manders 

De begrafenis vond 
plaats op 1 oktober in de H. 
Medardus, waarna ze te ruste 
werd gelegd op de Algemene 
Begraafplaats. 
We wensen haar familie veel 
sterkte. 

 

Rode oren. 
Je zou rode oren krijgen bij de 
berichten over verduistering van 
kerkgeld. Plaatvervangende 
schaamte. Nu is het niet aan mij 
om een oordeel te geven. Ik hecht 
er meer belang aan te vertellen 
hoe de geldstromen in onze 
parochies verlopen. In geen van 
de parochies is nog bijna cash-
geld aanwezig tenzij van de mis 
stipendia. Collectes en 
offerblokken worden altijd door 
twee mensen geteld en 
nauwkeurig geregistreerd. Nota’s 
worden alleen voldaan per bank 
voorzien van twee 
handtekeningen. Verder kijken 
altijd vier ogen naar alle 
banktransacties en vindt de 

jaarlijkse kanscontrole plaats. Voor 
1 mei van ieder jaar moet de 
Jaarrekening naar het bisdom 
worden opgestuurd ter controle. 
Hoe je het ook draait of keert: alle 
handelingen berusten op 
vertrouwen. 
Natuurlijk moeten zoveel mogelijk 
‘voorkom’ maatregelen worden 
ingebouwd niet zozeer uit 
wantrouwen maar juist om 
mensen een vrije rugdekking te 
geven. Ons kerkbestuur spreekt 
nog over het nemen van 
verdergaande maatregelen om al 
het mogelijke gedaan te hebben 
ter voorkoming van. Dit stukje is 
dan ook geen waarschuwing aan 
het adres van want dit gedachten 
goed komt juist  uit ons bestuur 
om zo safe transparant mogelijk te 
zijn. 

René H.M. Maessen,  
pastoor-deken. 

 

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.  
 
 
 

 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 
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