
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

17 t/m 25 januari 2015 
 
ZATERDAG 17 januari: 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Derickx-Roex en zonen 
Pierre en Lei (st.).; als 
jaardienst voor Ruth 
Joris, voor Christientje 
Verlinden en overleden 
familie. 
 (organist) 

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

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 22 januari: 
Wessem: 
Voor de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Leemans-van  Ast (st.); 
als jaardienst voor Harie 
Smeets. 
 

VRIJDAG 23 januari: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 24 januari: 
St. Sebastianus 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 

19.00 uur: Avondmis voor de 
levende en overleden 
leden van de Schutterij 
St. Joris; voor ouders 
van Buggenum-
Driessens en overleden 
familieleden; voor Johan 
Kessels; voor ouders 
Deneer-Maessen, 
kinderen en kleinkind. 
(organist) 

 
ZONDAG 25 januari: 
Thorn:  
09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN  
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 17 januari: 
19.00 uur:  L.: G.Egas 
          C.:G.Egas  
                       C.:J. Schreurs 
 

       Een gewone dag. 
 
Soms vraag je je af of die er nog 
zijn: gewone dagen. Een dag met 
een vast ritme van opstaan en je 
gereed maken voor werk of school 
of misschien ook wel met de 
zucht: alweer zo’n lange dag. Een 
gewone dag met een vast ritme 
zonder verrassingen. Ze zijn 
zelden omdat we in een wereld 
leven die ons elke minuut laat 
weten wat ergens gebeurt en ons 
vaak ook emotioneel raakt. We 
leven wel verder maar er is ook 
iets van groeiende onrust, van 
angst en verwarring. Het lukt niet 
meer altijd om je staande te 
houden in je eigen wereld van 
regelmaat die wel zorgt voor orde 
en rust. We kunnen wel tegen een 
windstoot maar het gevoel te 
hebben voortdurend bloot te staan 
aan de windkracht van een orkaan 
laat mensen ook terugtrekkende 
bewegingen maken en zich 
afsluiten (althans zo lijkt )van wat 

om hen heen gebeurt. Het niet 
beantwoorden van 06 nummers 
tenzij van echt belang voor de 
eigenaar van het nummer is zo’n 
reactie. Stevig geworteld staan in 
je leven wordt daarom steeds 
meer van groter belang. Daarom 
wil ik als gelovige nog eens 
herinneren aan ons doopsel. Wie 
van ons brengt zich elke dag te 
binnen dat God toen ons gezegd 
heeft: “Je bent mijn kind”. De 
gedoopte mens heeft Christus 
aangetrokken als wapenrusting 
zegt Sint Paulus. Dat is natuurlijk 
geen automatisme maar vraagt 
om het onderhouden van een 
relatie door Gods Woord te 
overwegen uit de Bijbel en de 
sacramenten (de tekenen 
waardoor wij letterlijk aangeraakt 
worden bv. water, olie, brood en 
wijn)te ontvangen. Het gevolg is 
niet dat daarna alles van een leien 
dakje gaat maar wel dat ik niet 
verloren loop of ga in de oneindige 
kosmos die mij enerzijds mijn 
kleinheid laat ervaren en tegelijk 
de grootsheid van de schepping 
waarvan ik een vitaal deel ben. 
Leven vanuit  verbondenheid met 
de Schepper  helpt mij om de rust 
te bewaren, te ordenen en het 
kwade en het goede op zijn 
meritis voor mijn leven te 
schatten. Ondanks de vele 
verrassingen elke dag weer kan ik 
er zo toch gewone dagen van 
maken. 

 
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 

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 



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 
 


