
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

31 t/m 8 februari 2015 
 
ZATERDAG 31 januari: 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis voor 

Leonardus Hub. Joosten 
en Elisabeth Martina 
Cecilia Jansen (st.); 
voor ouders Roumen-
Briels en 
schoondochters Riny en 
Mary. 
(organist) 

 
ZONDAG 1 februari: 
Thorn:  
09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 5 februari: 
19.00 uur: Avondmis voor ouders 
Leemans-van  Ast (st.). 
 
Na de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
Aansluitend Uitstelling van het 
Allerheiligste en Stille Aanbidding 
tot 20.00 uur. 
 
VRIJDAG 6 februari: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 7 februari: 
Wessem: 
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 

19.00 uur: Avondmis als 
zeswekendienst voor 
Sef van Ganzewi nkel; 
als jaardienst voor Mia 
Vries-Stoffers (st.); voor 
ouders Dierx-Brouns en 
familie; voor Frits 
Roumen en familie; voor 
Paul Deneer. 
(organist/dameskoor) 

 
ZONDAG 8 februari: 
Thorn:  
09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN  
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 31 januari: 
19.00 uur:  L.: G. Egas 
          C.: G. Egas 
                       C.: H. Pinxten 
        

Mijn Kerk in balans. 
Dat is het motto van de Aktie 
Kerkbalans 2015. Het woord 
‘balans’ zou ik vandaag graag 
willen toepassen op een kwalitatief 
positieve mentaliteits verandering 
en niet alleen op de strikte 
financiële kant van deze Aktie.  
Van harte hoop ik dat deze 
jaarlijkse Aktie een  bijdrage levert 
aan de bewustwording van ons 
kerklidmaatschap. Te vaak wordt 
nog gedacht dat onze 
kerken/parochies van ‘hogerhand’  
bv. bisdom of staat gefinancieerd 
worden. Niets is minder waar. De 
kerken zijn praktisch helemaal 
afhankelijk van vrijwillige 
bijdragen  van de parochianen. De 
Aktie Kerkbalans is wel de grootste 
wervingsaktie en bron van 
inkomsten van de plaatselijke 
parochies. Het geld dat daardoor 
binnenkomt is ook voor de 
parochie zelf. De Aktie richt zich 
ook allereerst op de aktief 
betrokkenen van de parochie 
omdat zij de plaatselijke parochie 

ook dragen. Daarnaast worden 
ook de minder aktieve 
parochianen aangesproken omdat 
zij bij gelegenheid toch ook een 
beroep doen op de parochie. Het 
argument: dan betaal ik wel voor 
een bewezen dienst is 
steekhoudend maar als vele 
anderen dat al niet veel eerder en 
langer hadden gedaan zou er 
wellicht al geen Kerkgebouw of 
parochieel leven meer zijn. De 
Kerk gaat uit van gemeenschap en 
een eerste vraag moet niet altijd 
zijn: wat doet de kerk voor mij 
maar wat kan ik doen voor de kerk 
en lees dan voor mijn parochie en 
haar parochianen. En in die zin 
moeten dan ook de parochianen 
hun eigen kerk en parochie in 
balans houden zoals het motto 
van 2015 ons aanreikt. Van harte 
hoop ik dat dat steeds beter lukt. 

 
René H.M. Maessen,  

pastoor-deken. 
 

Bedevaarten in 2015. 
Lourdes grootste bedevaartplaats 
van Frankrijk. Ook dit jaar via de 
OLB naar Lourdes. Info: 
Miennie Wilbers 0475-541851 of 
mienniewilbers@hotmail.com 
Gerda Janssen     046-4516323 of 
Gerda-janssen@live.nl 
Dagbedevaarten en Tridua in 
Banneux –België via Organisatie 
Banneux Bisdom Roermond 
Dagbedevaarten 20 mei Zuid-
Midden Limburg; 27 mei Noord 
Limburg; 7 oktober Limburg 
Tridua: Zat. 2 mei t/m woe. 6 mei. 
Begeleiding: R. Maessen. 
Vrij. 4 sept. t/m di. 8 sept. 
Meer info: pastorie Thorn 0475-
561410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
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 
 


