
 
Parochie H. Medard us Wessem 

Kerkdiensten in de periode van  
18 juli t/m 26 juli 2015 

 
ZATERDAG 18 juli: 
Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef voor 
een bijzondere intentie. 
19.00 uur:  Avondmis voor Harrie 

Manders (v.w. zijn 
verjaardag); ter 
nagedachternis aan 
overleden ouders en 
grootouders De Wijs-
Joore; voor Jos 
Gubbels en zijn 
oudeers Cleo en Liza 
Gubbels-Geurts. 
(orgel) 

 
ZONDAG 19 juli: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
DONDERDAG 23 juli: 
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 echtpaar Piet 
Toonen en Mia Dierx 
(st.); als jaardienst voor 
Jeanne van Buggenum-
Driessens. 

 
VRIJDAG 24 juli: 
10.00 uur: Rozenkrans bidden in 
Ouderencentrum St. Jozef.  
 
ZATERDAG 25 juli: 

Wessem:  
16.00 uur. H. Mis in 
Ouderencentrum St. Jozef. 
19.00 uur:  Avondmis voor 

overledenen van onze 
parochie. 
(orgel) 

 
ZONDAG 26 juli: 
Thorn:  
 09.30 uur: Hoogmis in de 

Abdijkerk. 
 
LECTOREN EN 
COLLECTANTEN: 
 
Zaterdag 18 juli: 
19.00 uur: L.: J. Gruijthuijsen 
      C.: J. Gruijthuijsen 
       C.: H. Pinxten 
 

Kunst 
Via de media worden we goed op 
de hoogte gehouden van Kunst in 
onze regio. Tentoonstellingen, 
exposities, afstudeerprojekten van 
de academie. 
En terug van vakantie hebben we 
nog veel meer kunst gezien en er 
ook van genoten. De een zal 
zeggen “wat mooi” en een ander 
“ik begrijp er niets van”. 
Driekoningen bij een frietkraam! 
“Leuk bedacht”. “Leuk he, dat is 
ook durven zo’n hoed”, wat een 
kleuren, wat een prachtige 
omgeving. Wat een mooi land. 
Wat een mooi concert. We 
jakkeren toch altijd nog aan veel 
mooie dingen voorbij. Soms zeg 
je: “Genoeg”. Maar wat is genoeg. 
Genoeg van kunst, genoeg van 
oorlog, genoeg van de telefoon, 
genoeg van andermans 
declaraties, genoeg van.. Ja, dan 
is het  tijd om rust te nemen. Om 
je hoofd leeg te maken, genoeg 
tijd nemen om tot rust te komen. 
Het is een ‘ kunst’ om keuzes te 
maken in het dagelijkse leven en 
niet steeds te denken: we moeten 

nog iets organiseren. Of 
kunstmatig zaken in stand willen 
houden. Kunst is kunst als er 
emoties opgeroepen worden. Er is 
zoveel kunst rondom ons, als we 
het maar willen zien of beter nog: 
als we het nog kunnen zien. Bij 
een geschilderd portret zie het 
gezicht van de geschilderde 
persoon maar niet het gezicht van 
de schilder. De vakantie biedt ons 
wellicht de gelegenheid om achter 
alle moois ook de Kunstenaar met 
een hoofdletter weer opnieuw te 
ondekken. Ik wens u allen een 
wereld vol kunst toe. 
 

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 
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 
 

 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 


