
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

7 t/m 15 november 2015 
 
ZATERDAG 7 november: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Antoon 
Stockbroeks en Anna 
Stockbroeks-Van der 
Goor (st.); als 
jaardienst voor 
echtpaar Jan Brentjens 
en Tiny Pötgens (st.) 
(organist/dameskoor) 
 

ZONDAG 8 november: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 12 november: 
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 ouders Cornelis 
Bidlot-Levels en familie 
(st.). 

 
VRIJDAG 13 november: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 14 november: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van de 
familie Heuvelmans; 

als jaardienst voor 
Marly Beerens-Joris; 
voor Tjeu Joris; voor 
ouders Joseph Gielen 
en Anna Tijssen. 
(organist) 
 

ZONDAG 15 november: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 7 november: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 
                 C.: R. Smeets 
             C.: J. Schreurs 

 
Oktober/November. 

Zijn ze zoals alle maanden? Ja, 
want ze zijn uniek als 
tijdsgewricht. Niet alleen wordt de 
klok letterlijk een uur teruggezet 
en korten de dagen ze leveren ook 
iets op. Het laatste fruit wordt 
geplukt . De noten liggen al langer 
onder de boom. De mais wordt 
gehakseld en de bieten liggen aan 
de rand van het veld. Ja, 
misschien de druiven nog. Ik hoop 
dat het niet zo gaat als met mijn 
druiven. De vogels hebben ze 
ontdekt. De bloemen die zo 
stralend hebben gebloeid zijn 
verdwenen. De goudgele bladeren 
van  boom en struik sieren de 
grond als een mooi tapijt. De 
vruchtjes van planten laten hun 
zaadjes op de grond vallen. Terwijl 
het leven sterft kondigt zich het 
nieuwe alweer aan. Het lijkt in 
onze natuur wel een mensenleven 
van groeien en bloeien. Generatie 
na generatie ziet de herhaling in 
de natuur totdat ze zelf uiteindelijk 
verdwijnt. Oneindig lijkt de keten. 
De vroeg invallende duisternis 
brengt rust in de avond. 
Misschien wat meer tijd om te 
lezen. Meer tijd om te verdiepen 

en stil te staan bij de warmte die 
deze maanden ook binnenshuis 
geven. Het leven is om te geven 
wat we zelf ontvangen. December 
komt er aan. De ‘geef’ maand bij 
uitstek. De spreuken van de Bond 
zonder Naam roepen je soms 
wakker zoals bijvoorbeeld: Geef 
niet alleen om jezelf. Er wordt 
meer dan eens een beroep gedaan 
op onze goedgeefsheid. Maar het  
gaat vooral om 
medeverantwoordelijkheid in een 
zorgvolle samenleving zodat  álle 
mensen kunnen groeien en 
bloeien. 

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. 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 
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