
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

19  t/m 20 september 2015 
 
ZATERDAG 19 september: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef voor 
een bijzondere intentie. 
 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 

Roumen-Briels en 
schoondochter Riny en 
Marij; voor Stini de 
Wijs-Joore (v.w. haar 
verjaardag) en voor Ad 
de Wijs. 
(Dekenaal 
Gregoriaans Koor) 
 

ZONDAG 20 september: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 
Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 24 september: 
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 25 september: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 26 september: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
  
19.00 uur: Avondmis voor de 

overledenen van onze 
parochoe. 
(dirigent) 
 

ZONDAG 27 september: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 19 september: 
19.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
             C.: J. Schreurs 
 

Zaterdag 19 september wordt de 
H. Mis opgeluisterd door het  
Dekenaal Gregoriaans Koor 

 

Dag na dag.. 
 
Vakantieverhalen en vakantiefoto’s 
worden afgewisseld met de meest 
gruwelijke verhalen en foto’s over 
vluchtelingen. Het leven gaat 
door. De een zit meteen weer in 
het werkritme terwijl anderen er 
meer moeite mee hebben. Maar 
de wereld draait door. Paus 
Franciscus zet  behoedzame 
stappen om een mensnabije kerk 

van liefde en barmhartigheid te 
realiseren. Op 19 september is 
Nationale Burendag. Een weg om 
mensen dichtbij beter te leren 
kennen voor ieder die dat wil. Op 
zaterdag  19 september Fietsen 
voor de vrede onder het motto: 
VREDE Verbindt. Een initiatief van 
de MOV werkgroep Thorn die 
iedereen hiervoor uitnodigt. We 
leven in een grote en kleine 
wereld. Dag na dag. Met z’n allen 
zijn we tot veel in staat. Met z’n 
allen zijn we ook op inspiratie 
aangewezen. Met z’n allen leven 
we van de hoop. Met z’n allen 
leven we van de liefde. Met z’n 
allen moeten we inleveren. Niet 
alleen aan geld aan goed maar 
ook van de overtuiging/mening 
dat de wereld van mij is. Met z’n 
allen moeten we zorgen voor 
elkaar. Soms in de grote wereld en 
ook naast de deur. Met z’n allen 
moeten we ervoor zorgen dat we 
niet in een sleur terechtkomen. 
Foute zaken gewoon vinden. 
Berusten in de ellende van 
anderen. Dag na dag is er 
geestelijk voedsel nodig om het 
leven als een geschenk te zien. 
Dat licht zo nu en dan op. Bij de 
geboorte van een kindje; bij een 
woord van trouw. Bij een 
volgehouden liefde aan een 
ziekbed;bij een grens die 
opengaat. Bij een warm en 
hartelijk welkom. We moeten er 
aan blijven werken. Dag na dag. 
Wij zijn hart laat spreken en met 
Godsplannen meewerkt aan een 
wereld van liefde en gerechtigheid 
bouwt aan een bewoonbare 
wereld. Soms zien we dat ook al is 
het maar even. 

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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