
 
Parochie H. Medard us Wessem 

Kerkdiensten in de periode van  
20 juni t/m 28 juni 2015 

 
ZATERDAG 20 juni:  
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
Wessem: 
19.00 uur:  Avondmis ter 

nagedachtenis aan 
overleden ouders en 
grootouders De Wijs-
Joore, Wim de Wijs, Iet 
Gruijthuijsen-
Lammers; voor 
overleden ouders Van 
Wandelen-Smeets en 
familie (st.). 
(organist) 

 
ZONDAG 21 juni: 
Thorn:  09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 25 juni: 
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 26 juni: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 27 juni: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur:  Avondmis voor 

Herman van 
Valkenborg (v.w. zijn 

verjaardag); als 
jaardienst voor 
Catharina Moens (st.). 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 28 juni: 
Thorn:  09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zaterdag 20 juni: 
19.00 uur: L.: R. Smeets 
      C.: R. Smeets 
       C.: H. Pinxten 

 
O-ma en o-pa 

Het overkwam me gisteren nog. 
Zo voor en na loop je weer 
mensen tegen het lijf die je een 
lange tijd niet gezien hebt. Na de 
begroeting en nog wat woorden is 
het eerste dat dan gezegd wordt: 
“Ik ben oma, opa geworden”. Een 
dik proficiat en wat is het 
geworden? Daarna hoef ik meestal 
niet veel meer te zeggen. We 
hebben intussen beiden onze 
bestemming bereikt of de tijd gaat 
dringen. Vaak komen er uit de 
beurs van de nieuwbakken oma of 
opa foto’s van de boreling. Heerlijk 
voor haar en hem en het kind. 
Opa’s en oma’s zijn ontzettend 
gelukkig met de kleinkinderen. Het 
zijn de oma’s en opa’s die veel 
zorg van de ouders op zich 
nemen. Meer dan eens reizen ze 
naar een deel van Nederland dat 
ver buiten Limburg ligt. Opa’s en 
oma’s zijn vaak toeverlaat van 
kinderen en groteren. Het is waar: 
in het huis van oma en opa mag je  
vaak meer dan thuis. Verwennen 
mag van de ouders maar niet te 
veel. Vaak kunnen oma’s en opa’s 
ook meer relativeren omdat ze zelf 
al zoveel hebben meegemaakt. 
Soms hebben ze ook wat meer 

luistertijd. En de kleine en grotere 
kinderen houden opa en oma bij 
de les in sterk veranderende 
tijden. Ik hoop dat alle oma’s  en 
opa’s niet bang zijn om ook over 
hun geloof te praten. Te zeggen 
dat er meer is tussen hemel en 
aarde dan wat ze zien. Dat we 
mogen geloven dat er een Vader 
is die voor alle mensen zorgt. Het 
belangrijkste is misschien nog wel 
dat ze het hart van kinderen open 
houden voor God die liefde is en 
aan alle menselijke liefde 
voorafgaat. En dat ze daarom met 
de kinderen bidden. 
 

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 


