
 
Parochie H. Medard us Wessem 

Kerkdiensten in de periode van  
4 juli t/m 11 juli 2015 

 
ZATERDAG 4 juli: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur:  Avondmis als 

jaardienst voor Kitty 
van Teeffelen-Hendrix 
(en v.w. haar 
verjaardag); als 
jaardienst voor ouders 
Leevels-Reijven (st.); 
jaardienst voor Lena 
Smeets-Janssen, 
tevens Stichting voor 
Harie Smeets. 
(Unity) 

 
ZONDAG 5 juli: 
Thorn:  09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 9 juli: 
Voor de H. Mis rozenhoedje voor 
roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het godgewijde 
leven. 
 
09.00 uur: H. Mis Basisschool St. 

Medardus, einde van 
het schooljaar 

19.00 uur: Avondmis voor ouders 
Leemans-van  Alst (st.); 
voor overleden ouders 
Thei Adams en To van 
de Boel (st.). 

 
VRIJDAG 10 juli: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 

 
ZATERDAG 11 juli: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur:  Avondmis als 

jaardienst voor 
Jacques Bidlot (st.); 
als jaardienst voor 
Herman Vries (st.) 
(orgel) 

 
ZONDAG 12 juli: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zaterdag 4 juli: 
19.00 uur: L.: Unity 
      C.: R.Smeets 
       C.: P.Smeets 
 
Op 18 juni overleed onze 
medeparochiaan 

 
Bertha 

Smeets-Joris 
 
De uitvaartdienst heeft op 24 juni 
plaatsgevonden in de H. 
Medardus kerk te Wessem, 
waarna ze te rusten werd gelegd 
op de begraafplaats aldaar. 
We wensen haar familie veel 
sterkte. 

 
Voorbij. 

De vlaggen en ballonnen, 
rugzakken en andere kleurige 
zaken aan de huisgevel gaven het 
al aan. 
Hier woont iemand die het 
eindexamen met goed gevolg 
heeft afgelegd. Zo ben je nog 
volop bezg met studeren, je denkt 
aan niets anders: vooral biologie 
of nederlands. Daar moet nog wat 

mee. En van de een op de andere 
dag is dat allemaal voorbij. Het is 
gelopen zoals het liep, je kunt er 
niets meer aan veranderen. Het is 
ook een beetje een raar gevoel. Je 
hebt ineens niets meer om 
handen.Praten, twitteren ,appen. 
Even niets en je dan gereedmaken 
voor de vervolg stap. 
Proficiat alle geslaagden en voor 
wie het niet of nog niet lukt: 
volhouden. Je komt er wel. 
En dat is niet alleen bij een 
examen zo, maar het is bij alles zo 
waar je druk mee bent geweest, 
een feest, een vakantie of 
verhuizing, een ziekte periode. Het 
voelt een beetje leeg aan. Maar na 
een examen kun je zeggen, 
vooruit….Maar dat is niet altijd zo. 
Veel mensen worden  65 en 
anderen zeggen: “Ik ben aan de 
verkeerde kant van de veertig”. De 
tijd gaat voorbij. En jaarlijks een 
beetje sneller. De tijd die je gehad 
hebt komt nooit, nooit meer 
terug.’ De tijd kan wat wij niet 
kunnen: Hij kan vliegen, staat 
nooit stil. Verleden is verleden. Hij 
jaagt ons op maar gaat zelf zijn 
eigen gang. En misschien zijn we 
voor hem wel een beetje bang’. 
(stukje internet). Maar de Heer 
van de tijd die blijft en wacht als 
een vader en een moeder en voor 
hen ben je toch niet bang. Hij 
geeft de tijd om ons te leren leven 
zonder angst omdat de liefde 
slechts verlangt. 

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 
Tridua:  
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 


