
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

21 t/m 29 november 2015 
 
ZATERDAG 21 november: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
Ceciliamis. 
17.00 uur: Avondmis voor de 

overleden en levende 
leden van de 
Koninklijke Harmonie 
Eendracht Maakt 
Macht; voor Harie 
Joris, voor overleden 
ouders Roumen-
Knoops, als jaardienst 
voor ouders Peter van 
Dooren en Marieke 
van Dooren-Knoops. 
(Harmonie EMM) 
 

ZONDAG 22 november: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 26 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.). 

 
 
VRIJDAG 27 november: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 28 november: 
1e Advent. 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Lies Bidlot (st.); 
voor ouders Willem en 
Maria Joosten-Joris en 
Ger Joosten voor Jac 
Leblanc en ouders 
Leblanc-Konings. 
(organist/dameskoor) 
 

ZONDAG 29 november: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 21 november: 
17.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
      C.: J. Gruijthuijsen 
             C.: T. Geurts  

 
 

De agenda. 
 
Kunt u nog een agenda 
gebruiken? Graag. Een wat groter 
exemplaar. Fijn want die vind ik 
tenminste terug. Sommige 
mensen hebben geen agenda 
nodig want ze kunnen alle 

afspraken onthouden. Dat kan ik 
niet. Wat me opvalt is dat de 
zaterdag en zondag allebei maar 
een halve bladzijde beslaan. Toch 
is het week-end bij mij en velen 
druk bezet. Juist ja. Langer 
geleden was het week-end en 
zeker de zondag de dag die we de 
rustdag noemden. Je moet wel 
wakker blijven en anders gaat het 
echt mis. Waarmee? Wel, met  de 
rustdag – de zondag – was op de 
eerste plaats de dag waarop we 
onze religieuze verplichtingen, om 
die woorden nog maar eens te 
gebruiken, volbrachten en er werd 
niet gewerkt. We gingen naar de 
Kerk omdat God een essentiële 
plaats in ons leven innam. En voor 
de rest van de dag was er 
betrekkelijke rust in en om het 
huis. Wandelen, spelletjes, op 
bezoek of bezoek ontvangen. Het 
hele dorp was in rust want het 
was zondag. Wie op een werkdag 
nooit in het middaguur ging rusten 
deed dat op zondag meestal wel. 
Het bijzondere van de zondag-
rust-dag was dat we beseften dat 
ons leven niet alleen van werken 
aan elkaar hangt én dat het besef 
bij ons bleef dat WIJ het werk van 
Gods handen zijn. Aan ons gaat 
Iemand vooraf. Dat geloof belijden 
we op zondag en we  mogen 
genieten van dat geloof. En God 
wil heel de week verder met ons 
optrekken in de kracht van Zijn 
Woord dat we op zondag 
meekregen. Zo’n rustdag doet je 
meer goed dan je zo zou denken. 
Iets om over na te denken? 

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 
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