
 
 

Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

5 t/m 13 december 2015 
 
ZATERDAG 5 december: 
2e Advent. 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochie. 
(organist) 
 

ZONDAG 6 december: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 10 december: 
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 11 december: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 12 december: 
3e Advent. 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Netty van Kuijk-
Geurts. 
(organist/dameskoor) 
 

ZONDAG 13 december: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 5 december: 
17.00 uur: L.: R.Smeets 
      C.: R.Smeets  
             C.: J. Schreurs 

 
Sinterklaas en Advent. 

 
Zie ginds komt de stoomboot. Ja 
in Meppel of Amsterdam of 
Maastricht misschien maar nooit in 
Zwolle of Venray. Zwarte Piet 
heeft  al helemaal niets te lachen 
en als asielzoeker gaat hij naar de 
noodopvang. Over daken rijden 

lukt ook al niet met de gladde 
zonnepanelen. En zijn de 
schoenen niet te klein voor de 
skateboards, en de lap-tops? 
Verse haver lijkt me ook al een 
probleem. En als het dan de 6e is 
dan is de Sint in alle vroegte 
vertrokken. Sinterklaas is niet 
minder en niet meer dan de 
verwachting of je krijgt wat je 
gevraagd hebt en de blije 
gezichten van kinderen, ouders en 
opa’s en oma’s. En zelfs de  
middelbare schooljeugd appt of er 
nog iets te 4444 valt. 
En vanaf zondg zingen we “O, 
kom. O, kom Emmanuel, verlos 
uw volk, uw Israël” of nu Daagt 
het in het Oosten, het licht schijnt 
overal. We zingen  al meer dan 
2000 jaar ons verlangen uit naar 
de bevrijding van alles wat ons 
gevangen houdt en een mens tot 
slaaf maakt: vaak van zichzelf. 
God geeft antwoord in Jezus die 
de liefde als het hoogste goed 
aangeeft. Daarom is Advent elk 
jaar weer een tijd van hoop en 
bemoediging. Kerstmis is het 
einde van een weg en het begin 
van een betere wereld.  
Als elke traditie rond Sinterklaas 
en rond Kerstmis naar de letter 
bekeken wordt dan zijn we er 
beroerd aan toe. Tradities kunnen 
het leven van elke dag kleur 
geven. En dan spreken we niet 
over zwart of blank. Het kind in de 
kribbe zal eerder donker dan blank 
geweest zijn. 

René H.M. Maessen, 
pastoor-deken. 
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