
 
Parochie H. Medardus Wessem 
Kerkdiensten in de periode van  

12  t/m 20 september 2015 
 
ZATERDAG 12 september: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur: Avondmis als jaardienst 

voor Riet Hartog-
Peters, voor Bart 
Hartog en zoon Goos, 
tevens voor de 
overledenen van de 
familie. (organist) 
 

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

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 17 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.); 
voor overleden ouders 
Van de Schoor-Bischofs 
(st.). 

 
VRIJDAG 18 september: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
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. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 12 september: 
19.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
             C.: T. Geurts 
 

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

 

Open 
monumentendagen. 

Op 12 en 13 september zijn weer 
de landelijke Open 
monumentendagen. In  alle 
gemeenten wordt hier aandacht 
aan geschonken. Met z’n allen 
vinden we ons materieel-  en ons 
immaterieel erfgoed als cultureel 
bezit de moeite waard en we zijn 
er trots op. En we willen het graag 
in stand houden. Ook nu zijn weer 
naast de officiële instanties vele 
vrijwilligers in touw om deze 
dagen mee te organiseren om 
velen te laten genieten. Als het om 
gebouwen gaat vertellen deze 
rijke verhalen die nauw verweven 
zijn met het leven van alle dag van 
families en dorpen. In vele van 
onze kernen horen ook de 
kerkgebouwen bij het 
monumentale bezit van een 
gemeenschap of nu gaat om een 
Synagoge-, een protestants-  of 
katholiek kerkgebouw: al deze 
gebouwen vertellen over de 
geloofstradities in onze streken. 
Wie een beetje in de keuken kan 

kijken van de’ kerken’ weet dat 
álle kerkbesturen voor de opgave 
staan  het ‘MONUMENT ‘ in stand 
te houden en dat is vandaag 
absoluut geen kleinigheid. Vele 
van onze kerkgebouwen zijn van 
een respectabele leeftijd. Enkelen 
halen de 1000 jaar. Tot vandaag 
hebben ze alle stormen letterlijk 
en figuurlijk doorstaan. Bij een 
monument gaat het om –door 
geven-. Dat lijkt op een relatie. 
Elke relatie kent zijn topmomenten 
en mindere dagen. De ene keer 
houdt de liefde de relatie in stand, 
de andere keer de trouw, dan de 
weer de plicht, dan weer de 
schoonheid of de herinnering. 
Maar altijd zal er iets zijn van 
liefde voor. Vandaag moeten we 
het misschien meer hebben als het 
over onze kerkgebouwen gaat van 
het ‘culturele erfgoed’ maar 
daarbij is ook liefde in het spel en 
zelfs opoffering. Laten we 
dankbaar zijn voor het doorgeven 
van de liefde voor onze kerken 
zodat na ons een volgende 
generatie een gebouw  ter 
beschikking heeft om het ‘geloof’ 
en het ‘leven’ te vieren. Want als 
een Kerk niet dient, dient ze tot 
niets. 

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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